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Abstract 
Syftet med denna studie har varit att dels få en teoretisk kunskap om tre olika läsinlärningsmetoder. Jag var 
medveten om att Den traditionella läsinlärningsmetoden och LTG tillämpas flitigt i den svenska skolans 
undervisning och ville därför skaffa mig kunskap om dessa två metoders metodik. Wittingmetoden hade jag 
endast hört talas om och blev därför intresserad av att ta reda på mer om den. 
       I den empiriska delen av studien har jag intervjuat tre verksamma lärare som har erfarenhet av att arbeta 
med läsinlärningen i år 1. Intervjufrågorna belyser framförallt hur lärarna metodiskt arbetar med läsinlärningen.  
       Resultatet visar att samtliga lärare inte enbart arbetar utifrån en metod, utan väljer att blanda. Genom detta 
resultat framgår det tydligt att barnen lär sig oavsett vilken metod man använder sig av. 
       I slutdiskussionen belyser jag skillnader  och likheter mellan lärarnas arbetssätt och anknyter det till de olika 
läsinlärningsmetoderna. 
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Inledning 
 
 

Bakgrund 
 
Denna studie handlar om hur lärare verksamma i år1-3 arbetar med olika läsinlärnings-
metoder. Grunden i min studie utgörs av litteraturstudier och kvalitativa intervjuer. Jag läser 
till 4-9 lärare med inriktningen svenska/svenska 2. Som 4-9 lärare anser jag att det även är 
viktigt att ha kunskap om hur man arbetar med läsinlärning. Detta är av stor betydelse när 
man tar emot barnen i år 4. Det är inte självklart att samtliga barn i år 4 är fullfjädrade läsare. 
Jag har funnit under mina praktikperioder att nivån på elevernas läsförmåga kan vara oerhört 
skiftande. En del barn ligger i fas med svenskämnets uppnåendemål, medan andra barn inte 
alls gör det. Det är fullt möjligt att jag någon gång under mitt yrkesverksamma liv kommer 
stöta på elever som knappt kan läsa eller inte alls. Därför är det viktigt att jag som lärare 
känner till olika läsmetoder och hur dessa kan tillämpas i det pedagogiska arbetet 
 
Att kunna läsa och skriva är själva fundamentet till att du ska kunna tillägna dig kunskaper i 
samtliga ämnen i skolan. Ju högre upp i åren man kommer i skolan desto större krav ställs på 
elevens läsförmåga. Språket i texter blir mer abstrakt och det medför att man måste ha god 
förmåga att kunna läsa mellan raderna, alltså större tyngdvikt läggs på läsförst åelse. 
Samhällets utveckling har även bidragit till att kraven på läs- och skrivförmågan har ökat. 
Dagens samhälle ställer stora krav på att man ska kunna läsa och skriva. Vilket arbete man än 
har idag krävs det att man ska kunna läsa och förstå information. Klarar man inte det får man 
det väldigt svårt att klara sig på arbetsmarknaden. De ökade kraven i vårt samhälle gör att 
skolan och vi som lärare har stort ansvar i att eleverna får goda kunskaper i läsning och 
skrivning. 
 
Mitt intresse för läsinlärning väcktes i samband med kursen, Läsning , skrivning och 
matematik, som jag läste våren 2002. Det medförde att jag fick en större insikt om att barn lär 
sig läsa så olika. En och samma metod passar aldrig varje individ i en klass. Vi fann under 
kursens gång att det är vanligt att man som lärare tillämpar olika metoder i den första 
läsinlärningen. Således sker barns läsutveckling i mycket olika takt. Det är inte alls säkert att 
en elev som börjar år fyra har flyt i läsningen med först åelse. Därför är det viktigt att som 
lärare, även i de högre åren, ha kunskap om olika metoder. Man kan dessutom se metoderna 
som verktyg till att barnen ska utveckla sin läsförmåga. 
 
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie är att jag ska skaffa mig en djupare kunskap om olika läs- och 
skrivinlärningsmetoder, samt hur och varför man tillämpar en viss/vissa metoder i år 1. Jag 
vill i den empiriska delen av studien undersöka lärarens kunskap om olika läsmetoder och hur 
man arbetar med den första läsinlärningen. Vilka grundläggande tankegångar läraren har i 
fråga om valet att använda en viss metod och tillämpningen av den. Mitt arbete avser ej att 
fokuseras kring barn med läs- och skrivsvårigheter. 
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Frågeställningar 
 
• Vilka centrala pedagogiska tankar ligger i grunden för olika läs- och 

skrivinlärningsmetoder? 
• Hur ser lärogången ut i olika läsinlärningsmetoder, enligt litteraturen? 
• Vad styr valet av olika läsinlärningsmetoder och hur tillämpas de hos lärare i den 

praktiska verksamheten? 
• Hur omfattande är lärarens kunskap om olika läsmetoder? 
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Litteraturgenomgång 
 
 
Metodval i den teoretiska delen 
 
Min studie är framförallt koncentrerad kring tre olika läs- och skrivinlärningsmetoder: 
Wittingmetoden, LTG och Den traditionella läsinlärningsmetoden. Dessa tre metoder belyses 
framförallt i hur man som pedagog kan tillämpa dem i undervisningen. 
       Litteraturgenomgången inleds med en kort beskrivning av den behavioristiska- och 
kognitiva teoriernas synsätt på läsinlärningen. Det kan vara relevant att känna till dessa två 
teorier, eftersom läsinlärningsmetoderna kan förankras i någon av dem. Studiens 
litteraturgenomgång sammanfattas avslutningsvis i en diskussion. Där sammankopplas 
likheter och olikheter mellan de olika läsinlärningsmetoderna. 
 
 
Två teoretiska synsätt på läsinlärning 
 
Det finns två egentliga teoretiska synsätt om hur vi lär oss läsa. Dels en beteendeinriktad och 
dels en kunskapsinriktad teori. I boken Läsinlärning från teori till praktik (1998) belyser Hans 
Åkerblom den behavioristiska- och kognitiva teorin som fundamenten till olika läsmetoder. 
Här nedan kommer jag redogöra för dessa två teoriers grundtankar. 
 
 
Behavioristisk teori 
 
Ordet behaviorism betyder beteende och är den inlärningsteori som har dominerat 
undervisningen i över 50 år. B.F Skinner är den mest kände representanten för den 
behavioristiska teorin, vilken svarar för den beteendeinriktade läsundervisningen. Den 
behavioristiska teorins läsundervisning kallas även för den "svarta lådans" pedagogik. Det 
innebär att man ej analyserar vad som händer i "lådan", dvs. i vårt huvud, utan det mätbara är 
vad som händer med mottagarens beteende/responserna. Eleverna ses som passiva mottagare 
av kunskap som förmedlas av läraren. Därför måste läraren styra inlärningen genom att dosera 
de färdigheter som ska läras in i lagom stora bitar. 
 
 
Den behavioristiska teorin i läsundervisningen är atomistisk. Det innebär att man lär in 
delarna först, innan man går till helheten. I läsundervisningen går det till så att man först 
koncentrerar sig på bokstav - ljudförbindelse till stavelser, sedan till ord och meningar. Varje 
steg måste vara överinlärt innan man går vidare till nästa steg. Det viktiga är inte att eleverna i 
den första läsinlärningen först år vad man läser utan att de behärskar lästekniken. 
Läsförst åelsen är en sekundär faktor i läsningens inledningsskede och den utvecklas, enligt 
teorin, när man väl behärskar lästekniken. Det är enligt den behavioristiska teorin fullständigt 
ointressant vad som händer i elevernas huvud, bara att de responderar korrekt efter det 
stimulus de utsätts för. 
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Kognitiv teori 
 
Genombrottet för den kognitiva teorin kom i slutet av 50-talet genom den amerikanske 
språkforskaren Noam Chomsky. Det kunskapsinriktade synsättet till språkinlärning, som 
Chomsky förespråkade, gick till hårt angrepp mot den traditionella behavioristiska synen på 
språkinlärning. Han ifrågasatte kraftigt den behavioristiska teorins beskrivning av mottagaren 
som en passiv sådan. Chomsky hävdade i motsats till den behavioristiska teorin att det sker 
även en process i vårt huvud när man lär sig läsa. Språket har en betydelsesida som är högst 
relevant i läsinlärningens inledningsskede, menade han. 
 
 
Den kognitiva teorin i läsundervisningen framhäver framförallt betydelsen av läsförståelsen. 
Det är därför viktigt att pedagogen väljer texter som anknyter till elevernas eget språk och 
egna erfarenheter. Redan vid den första läsinlärningen är elevernas kunskaper den 
grundläggande hörnstenen för läsundervisningens utformning. Läsundervisningen kan 
beskrivas som holistisk. Det innebär att man utgår från helheten dvs. sammanhängande texter. 
Från helheten går man sedan ner till de mindre delarna som meningar, ord, stavelser och 
fonem. Från de mindre delarna går man sedan tillbaka till helheten igen. 
 
 
I den kognitiva läsundervisningen ser man eleverna som en aktiv medskapare till den egna 
inlärningen. Lärarens uppgift är inte att styra undervisningen utan att stödja och tillgodose 
eleverna med material som är meningsfullt och lämpar sig för dennes kunskapsnivå. Det 
primära är förståelsen av textens innehåll, inte den lästekniska färdigheten. Man ser 
läsförståelsen som nyckeln till självförtroende, intresse och motivation till fortsatt läsning. 
 
 

Wittingmetoden 
 

Bakgrund 
 
Maja Witting började utforma den psykolingvistiska metoden eller som den senare kom att 
kallas Wittingmetoden i slutet av 40-talet. Wittingmetoden kan tillämpas dels vid nyinlärning 
dvs. den första läs- och skrivinlärningen eller vid ominlärning - barn som har läs- och 
skrivsvårigheter (Ejeman, 1997). 
       Enligt Ebbe Lindell (1980) har namnet psykolingvistisk inget värde i sig för 
Wittingmetoden, eftersom det är för allmängiltig och skulle kunna vara en benämning för alla 
läsmetoder. Psykolingvistiken är ett begrepp för en vetenskap som beskriver de psykiska 
processer som sker i samband med språket, vilket sannolikt de flesta metodiker vill tillskriva 
att sin metod grundar sig på. 
       Metoden är i huvudsak syntetisk, vilket innebär att man börjar med delarna dvs. 
bostävernas enskilda ljud och går vidare så småningom till helheten - orden (Larson, 1992).  
 
 
Pedagogiskt synsätt på eleven 
 
Huvudtanken i Wittingmetoden är att eleven ska ha stort inflytande över sin egen inlärning. 
Därför inleds alltid den första läs- och skrivinlärningen med något som man kallar 
självständighetsövningar. Självständighetsövningarna förbereds genom att läraren samtalar 
med varje barn om vilka aktiviteter det känner sig säkra på och tycker är roliga. Det är viktigt 
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att man poängterar att aktiviteten ska kunna utföras självständigt av eleven. En del elever 
kanske känner sig säkra på att klippa, klistra och måla medan andra som redan kan läsa, vill 
göra det. Målet med självständighetsövningarna är långsiktigt. Meningen är att detta ska lägga 
grunden för ett ansvarstänkande över sin egen inlärning. Syftet är att eleven ska bli medveten 
om skillnaden mellan att kunna och inte kunna. Det man inte kan har man inte lärt sig och det 
man kan har man lärt sig. På så sätt fokuserar man elevens tänkande till själva lärandet och 
det ger en ökad medvetenhet om vad det innebär att kunna (Witting, 1998). 
 
 
Lärarroll 
 
Wittingmetoden lägger stor tyngdvikt på att eleven ska ta stort ansvar över sin egen inlärning. 
Likaså krävs det en ansvarstagande lärare som är lyhörd för elevens behov. Dock krävs det att 
man har stor tilltro till elevens förmåga att ta ansvar och att klara av det. Läraren kan således 
underlätta inlärningen för eleven genom att vara insatt i vilka kunskapsmässiga erfarenheter 
denne har och har gjort. Dock måste man inse att man kan inte hjälpa eleven med själva 
lärandet, utan enbart finnas där för att stödja och handleda ( Witting, 1990). 
 
 
Arbetsgång 
 
Wittingmetodens arbetsgång vid läsinlärning är strukturerad efter framförallt sju 
huvudprinciper. Dessa är följande: Symbolinlärning, sammanljudning, avlyssningsskrivning, 
fritt associerande, fri läsning, fri skrivning och ljudstridig stavning (Witting, 1990). Ska man 
följa arbetsgången enligt metoden måste man strikt följa anvisningarna. Det är inte tillåtet att 
lägga in några moment från andra metoder, utan Wittingmetoden ska tillämpas renodlat 
(Larson, 1992). 
 
 
Symbolinlärning 
 
Till att börja med i den första läsinlärningen ska barnen lära sig att behärska de långa 
vokalerna efter den bestämda ordningsföljden; a, i o, e, ö, y, ä, u. Därefter kommer 
konsonanterna; l, s, m, p, f, k, v, t, r, b, n, g, j, d, h. Tanken är att eleven ska behärska samtliga 
vokalljud innan sammanljudningen inleds med konsonanten l. Nästa moment är att kombinera 
vokalerna med s. Därefter blandar man vokalerna med l och s. Kombinationerna kan se ut på 
följande sätt: Al, as, la, sa, las, sal, sala, lasa, sla, slal. När man sedan går vidare till m börjar 
man från början dvs. vokalerna och m (Witting 1985). 
       Vid symbolinlärningen utgörs materialet av ord som finns eller inte existerar i svenskan. 
De kallas innehållsneutrala språkstrukturer. Dock är det viktigt att kombinationerna är 
möjliga att artikulera. Tanken med dessa småord är att eleven ska vartefter egen förmåga 
associera vidare till ord eller delar av ord (Larson, 1992). Det finns flera orsaker till att orden 
ej är betydelsebärande, menar Witting. Dels behöver inte eleven söka efter någon innebörd i 
orden utan avläsningstekniken är det primära. Det motverkar gissningar, vilket skulle kunna 
förekomma om eleven vet att ordet ska betyda något. Ett annat skäl är att antalet ord i 
övningarna blir avsevärt större än om de skulle ha utgjorts av betydelsebärande ord. När den 
tekniska färdigheten är befäst övergår man till betydelsesidan i ord och texter ( Lindell, 1980). 
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Symbolinlärningens lärogång kan se ut så här: 
 
• När man t ex börjar med vokalen a inleds detta med att läraren berättar en ljudsaga - en 

saga som innehåller många långa a-ljud. Samtliga a-ljud står som slutljud, eftersom det är 
lättast för eleven att urskilja dessa då. 

• Den första delen i ljudanalysen best år i att eleverna ska identifiera långa vokalljudet a i 
sagan genom att artikulera det. 

• Ljudsagan berättas minst två gånger så att eleverna känner sig säkra på att urskilja det 
långa a-ljudet. 

• Till sist introduceras tecknet för bokstaven a och eleverna får öva sig på att forma den 
(Witting, 1985). 

 
Syftet med symbolinlärningen är att inlärningen ska ske successivt. Eleven går inte vidare 
förrän denne behärskar en bestämd övningsnivå. Det betonas att det är inte bokstavstecknen 
utan språkljuden som är det viktiga vid symbolinlärningen. Momentet kan ske under mycket 
varierande undervisningsformer. Genom t ex sång, dans, och drama eller varför inte gå ut i 
skogen och lyssna efter språkljud. Målet med symbolinlärningen är att eleven ska utveckla en 
fördjupad medvetenhet och reflekterande hållning till språket (Witting, 1985). 
       Det förekommer inga illustrationer i samband med symbolinlärningen. Witting menar att 
bilder lätt kan avleda elevens uppmärksamhet från ljudsymbolerna och skapar missförst ånd. 
Exempelvis kan ordet apa som illustreras av en bild lätt associeras till t ex schimpans. Bilder 
till ord ökar därmed risken att eleverna i högre grad gissar än att det verkligen läser ut orden. 
Witting är emot bilder vid själva läsinlärningen, inte senare (Lindell, 1980). 
 
 
Sammanljudning 
 
Sammanljudningen påbörjas när eleven har lärt sig samtliga långa vokalljud och konsonanten 
l. Tillvägagångssättet ser ut på följande sätt: 
 
• T ex ordet al skrivs med ca 50 cm:s avst ånd mellan a:et och l:et. 
• Först får eleven ljuda på a:et, medan läraren pekar. Sedan ritar man en båge fram till l:et 

och eleven ljudar. När eleven klarar den första sammanljudningen flyttas bokstäverna 
några cm närmare varandra. 

• Successivt flyttar man bokstäverna närmare varandra ju bättre sammanljudningen fungerar 
för eleven. 

• Till sist ska bokstäverna st å intill varandra precis som ett vanligt ord skrivs. Man går 
igenom alla vokalerna tillsammans med l innan man går vidare till att kombinera med 
nästa konsonant i inlärningskedjan. 

 
 
 

a   l 
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Syftet med detta tillvägagångssätt vid den första sammanljudningen är att åstadkomma ett 
utdraget ljudande. Tanken med avst åndet mellan bokstäverna är att vokalen i ljudningen ska 
hållas ut och sedan glida över i l-ljudet utan paus. Målet med sammanljudningen är att eleven 
ska förstå och behärska tekniken i att ljuda ihop bokstäver till ord (Witting, 1985). 
       Innan ljudningstekniken är befäst hos eleven bör man avst å från att använda bokstävernas 
namn. Det är bokstävernas ljud som är det mest relevanta vid den första läsinlärningen, därför 
bör man vänta med att lära in alfabetets ramsa (Lindell, 1980). 
 
 
Avlyssningsskrivning 
 
Symbolinlärningens sista fas innehåller något som man kallar avlyssningsskrivning. 
Beskrivningen som följer betecknar hur avlyssningsskrivning går till vid den första 
läsinlärningen: 
 
• Läraren läser upp tvåljudskombinationer för eleven t ex ol och la. 
• Eleven får identifiera vilka ljud de hör i den första kombinationen - muntligt. 
• Läraren läser kombinationerna ytterligare än gång 
• Eleven identifierar ljuden muntligt och skriver sedan ned språkljudens tecken. 
• Sista momentet är att läraren läser upp ljudkombinationerna igen, men eleven upprepar 

inte ljuden muntligt utan skriver direkt ned orden de hört. 
 
Syftet med avlyssningsskrivningen är eleven ska öva sin förmåga att audioaktivt uppfatta 
språkljuden och i sitt minne plocka fram tecknen för respektive språkljud. Målet med 
övningen är att lära sig stava ljudenligt. Ytterligare ett syfte är att eleven får upprepa en och 
samma skrivrörelse eftersom det är en upprepning av ett och samma språkljud (Witting, 
1985). 
 
 
Fritt associerande 
 
Först nu för man in förståelsen i den första lästräningen. Det är viktigt att eleven behärskar 
samtliga långa vokalljud samt den andra konsonanten s i inlärningskedjan. I det fria 
associerandet ska eleven träna på att lyssna på korta ljudkombinationer som t ex is, ås, as och 
försöka koppla dessa kombinationer till ord som de känner till. Is kanske associeras till 
isbjörn, ås till l ås och as till vas. Ju mer eleven associerar desto större uppfattningsförmåga 
får denne för språkets olika nyanser. Det leder till att man så småningom inser att vokalljuden 
har olika längd och låter olika t ex al -aldrig eller lu -lukt. För att inte försvåra för eleven i 
denna associationsfas är det lämpligt att inte låta eleven skriva ned orden. 
Associationstänkandet kan ses som en förberedelse till skivandet. Eleven kan exempelvis tala 
in meddelanden på band, berätta två och två för varandra med utgångspunkt från orden. 
Läraren kan kontinuerligt agera sekreterare och skriva ned de ord eleverna associerar till. 
       Syftet med det fria associerandet är att föra in först åelsen. Man tar till vara på elevens 
språkliga förmåga, eftersom denne använder sin egen språkliga erfarenhetsvärld vid detta 
moment. Associerandet leder även till att eleven plockar fram ord som finns i det passiva 
ordförrådet, dvs. sådana ord som man kanske har hört men inte använder i det dagliga talet. 
Därmed vidgas elevens användande av olika ord (Witting, 1985). 
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Fri läsning 
 
Associationsträningen gör att eleven blir förberedd på att ta sig an textläsning. Inför 
textläsningen låter man eleverna bekanta sig med olika textegenskaper som skiljetecken, 
talstreck, komma, punkt etc. Enligt Wittingmetoden använder man sig inte av några 
läseböcker utan de första lästexterna utgörs av små häften, vars innehåll ska innehålla 
situationer som eleverna känner igen (Witting, 1985). 
        När eleverna hunnit så långt i sin läsinlärning att endast ng-, sj-, och tj-ljuden återst år att 
lära, får de sitt första texthäfte (Larson,1992, s. 43). 
 
Till den första textläsningen finns inga övningshäften, eftersom det viktiga är själva läsandet i 
sig. Häftena innehåller inga bilder, det är textens innehåll läsandet fokuseras kring. De häften 
som används är författade av Maja Witting och heter: Om Bo och Åke och Lena (1), Om Bo 
och Åke och Lena och Jonas (2), Om Bo och Åke och Lena och Jonas och Maja (3), Päronen 
är mogna (5), Åkes glasögon (6), En ovanlig gäst (7) och Det gamla tegelbruket (8). När man 
behärskar läsningen av häftena bra går läsandet vidare till tidningar, affischer, kartor, 
broschyrer, böcker etc. 
       Syftet med att den första fria läsningens häften ej innehåller bilder är att eleven ska få 
möjlighet att fantisera bilder i sitt huvud. Anledningen till att man ej använder läseböcker är 
att dessa ofta utgörs av ett språk som medvetet uttrycker ett budskap. Eleven hindras då i sitt 
eget tänkande, eftersom läromedelsförfattarna ofta serverar bestämda uttryck, vilket hämmar 
den språkliga utvecklingen. Genom att eleverna får läsa böcker tillförs de ett rikare språk än 
vad läromedelsförfattare kan erbjuda (Witting, 1985). 
 
 
Fri skrivning 
 
Förarbetet till den fria skrivningen ligger i associationsträningen. Där får eleven förberedelsen 
till skrivningen. Skrivandet ska utvecklas i takt med associerandet. De får hjälp med ord de ej 
kan stava till. Skrivningen utvecklas stegvis, i takt med elevernas förmåga. Det är viktigt lära 
sig stava korrekt redan från början, därför anpassas takten i den fria skrivningen efter elevens 
förmåga. Varför man ej låter eleven stava fel beror på att en del lyckas korrigera sig själva 
medan andra blir kvar i det här mönstret. 
       Syftet med den fria skrivningen är att det ska vara en långsiktig process. Grundtanken är 
att varje ny kunskap ska vara ordenligt befäst innan man går vidare till nästa inlärningssteg 
(Witting, 1985). 
 
 
Ljudstridig stavning 
 
När man introducerar eleven inför olika stavningsregler ska denne kunna läsa, stava ljudenligt 
och ha stor kompetens i att kunna associera fritt i språket. Stavningsreglerna lärs ut i en 
bestämd ordning och ser ut på följande sätt.  
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1. Vokalvariationer. Eleven ska lyssna och skriva ned ord som innehåller olika 
vokalvariationer. Syftet är att kunna identifiera långa och korta vokalljud och ljudenligt 
kunna stava dessa t ex nysa - nystan. 

2. Supradentaler. Innebär att lära sig känna igen r-förbindelser i ord t ex bord, barn, kurs och 
svart. 

3. Ng-ljudet.  
• Precis som vid den första symbolinlärningen får eleven lyssna på en ljudsaga som 

innehåller ng-ljudet. De får först försöka identifiera ng-ljudet muntlig. 
• Sedan följer en teckenpresentation, här avviker man från inlärningsgången enligt den 

första symbolinlärningen, och enbart varianten ng presentras för eleven. 
• Vidare följer arbete med övningstexter, vilket innebär att eleven ska läsa en text som 

innehåller ng-ord. 
• Därefter följer avlyssningsskrivning. Läraren läser upp övningstexten och eleven skriver 

ned ord för ord. 
• Ng-ljudets olika stavningsprinciper presenteras vidare skriftligt. Först med övningstexter 

som innehåller ng-ljudet och stavas med nk. 
• Slutligen tar man upp ng-ljudet som stavas med gn. När eleven till sist behärskar ng-ljudet 

olika variationer övergår man till en övningstextsanalys som innehåller de olika 
variationerna av ng-ljudet. Elevens ska analysera de olika varianterna och meningen är att 
denne ska komma fram till komma fram till ng-ljudets stavningsprincip. 

• Som sista moment i läser läraren upp ord med ng-ljud och eleven ska sortera orden efter 
stavningen i tre spalter. Det är viktigt att läraren även resonerar kring stavningen under 
detta moment. 

 
4. Tj-ljudet. Den preliminära grundtanken man lär ut vid denna stavningsregel är följande: 

Vokalljuden a, o eller u stavas med tj-ljudet tj och vokalljuden e-, i-, ä, eller ö stavas med 
k. Givetvis finns det ett flertal undantag som eleverna kommer upptäcka på vägen. 

5. J-ljud och sj-ljud. Innehåller en mängd undantag och ska därför bearbetas efter att 
eleverna är säkra på tj-ljudets grundprincip och undantag. 

6. Dubbelbeteckning av konsonant. Här ska eleverna genom tidigare erfarenheter känna till 
att efter kort vokalljud är det dubbelteckning av konsonant som gäller t ex barr, lamm etc. 

7. Å-ljud och ä-ljud. Man sammanflätar momentet dubbelteckning av konsonant med 
principen när kort å-ljud ska skrivas med o eller å, och när kort ä-ljud ska betecknas med e 
eller ä. T ex sålla, sova eller sällan, ventilera.  

8. Stavning kring låneord. Dessa ord tar man upp ett resonemang kring senare, vartefter man 
stöter på sådana ord. Behärskandet av låneord är ett långsiktigt projekt. 

 
Syftet med arbetet med stavningsreglerna är inte att eleverna ska memorera stavningen av 
enskilda ord. Målet är att de ska kunna urskilja en regelbundenhet för de olika ordgruppernas 
principer och så småningom få grepp om de undantag som finns (Witting, 1985). 
 
 
Sammanfattning 
 
• Metoden syftar till att man ska utgå från barnens talade språk, så att de kan upptäcka 

språkljuden. 
• Inlärningsgången är individuell, eftersom det är barnens egna språkliga erfarenhetsvärld 

som st år i fokus. 
• Symbolfunktionsträningens mål är att elevens avläsningsteknik ska bli automatiserad. 
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• Associationsträningens mål är och utveckla elevernas förståelse för att ord består av 
betydelsebärande enheter. Elevens rättighet att använda sitt eget språk utgör grunden för 
läsförståelsen. 

• Den fria skrivningen tränas parallellt med utvecklingen av elevernas associationsförmåga. 
• Grundtanken med Wittingmetoden är att varje ny kunskap ska vara ordentligt befäst innan 

man går vidare till nästa (Witting, 1985). 
• Den tekniska färdigheten, dvs. att kunna avkoda är det primära vid den första 

läsinlärningen. Ord och texts betydelsesida är intressant först när eleven behärskar en 
lästeknisk färdighet (Lindell, 1980). 

 
 

LTG- Läsning på talets grund 
 

Bakgrund 
 
John B Carolls (1964) analys av läsprocessen utgör grunden till utformningen av LTG-
metoden. Caroll menar att läsinlärningen ska grundas på sådant material som är meningsfullt 
för eleverna - en ombildning av det talade ordet. Meningsfullt material är en av grundpelarna i 
LTG, som har utvecklats av Ulrika Leimar. Hon kom ut med sin första bok 1974 - Läsning på 
talets grund. Hennes metod blev banbrytande i svensk pedagogik, eftersom den stod för en 
radikal förnyelse av synen på läs- och skrivinlärning ( Ejeman, 1997). 
       Metoden är en kombinerad sådan. Den utgörs både av analytiska och syntetiska delar. 
LTG utgörs i huvudsak av framförallt det analytiska momentet. Det innebär att man redan 
från början lägger stor vikt vid först åelsen (Larson, 1992). Eleven ska gradvis få en först åelse 
för vilka ljud bokstäverna motsvarar. Man utgår alltså fr ån helheten till delarna. Läsningen 
betraktas ej som en teknisk färdighet utan som en språklig kommunikation. Leimar förkastar 
inte ljudningen, utan hon betonar att eleverna ska lära sig ljuden i den ordningen de själva vill 
(Leimar, 1979). 
 
 
Pedagogiskt synsätt på eleven 
 
De elementära pedagogiska tankarna utgörs av att den enskilda eleven i undervisningen sätts i 
fokus. Inlärningstakten ska styras av barnets mognad. Eleven ska inte i den första lästräningen 
utsättas för meningslöst material, utan man ska utgå fr ån barnets språkliga nivå och 
erfarenhetsvärld. Det talade språket är utgångspunkten vid läsinlärningen (Leimar, 1979). 
 
 
Lärarroll 
 
Det krävs att läraren vid användandet av LTG metoden har stor erfarenhet av läsinlärning och 
har stor kunskap om hur man på bästa sätt kan individanpassa undervisningen efter den 
enskilde elevens behov. Det är viktigt att man ser varje elev som en individ med stora 
utvecklingsmöjligheter. Samtidigt måste man vara medveten om att barns språk och 
kognitivvitet skiljer sig från den vuxnes. Läraren måste ha en klar struktur för sitt arbete, men  
 
samtidigt vara lyhörd för elevernas intressen och behov. Det är viktigt att man som lärare st år 
för ett dialogbefrämjande klassrumsklimat, eftersom det är en av metodens grundpelare 
(Ejeman, 1997). 
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Arbetsgång 
 
LTG-metoden utgörs av en systematisk lärogång och delas in i fem olika faser: Samtalsfas, 
dikteringsfas, laborationsfas, återläsningsfas och efterbehandlingsfas. Elevgruppen bör bestå 
av 7-12 barn. Barnen ska inte vara indelade efter mognad och nivå, utan heterogena grupper 
rekommenderas (Leimar, 1974). 
 
 
Samtalsfasen 
 
Den inledande fasen innebär att eleverna i samspel med läraren samtalar om olika objekts 
begrepp och egenskaper. En god idé är att utgå från olika rubriker i samtalsfasen t ex "Om 
hus", "Vädret idag". Tanken med att arbeta i grupp är att man på så sätt kan utnyttja barnens 
gemensamma ordförråd maximalt. 
       Syftet är att barnen utifrån sina egna begrepp ska kunna utröna att det finns en viss 
skillnad mellan uttalade- och skrivna ord (Leimar, 1974). 
 
 
Dikteringsfasen 
 
Nästa fas kan ske direkt efter samtalsfasen eller någon dag senare. I dikteringsfasen diskuterar 
eleverna fram en gemensam text, som läraren skriver på tavlan eller på ett blädderblock. Det 
som barnen formulerar tillsammans måste godkännas av hela gruppen. Alla meningar som 
skrivs ljudas först av läraren sedan av barnen. Det är mycket viktigt , enligt metodens 
föreskrifter, att meningarna uttalas före och efter ljudningen med en naturlig intonation 
(Leimar, 1974). Det är av stor vikt att läraren redan här markerar punkt, stor bokstav och att 
det finns en synlig gräns mellan meningarna (Lindell, 1980). 
       Syftet med denna fas är att medvetengöra att talade ord motsvaras av nedskrivna 
symboler. Det är inte heller självklart för samtliga elever att det ska vara mellanrum mellan 
orden i meningarna, vilket nu synliggörs (Leimar, 1974). 
       Dikteringstexten kan innehålla en gemensam upplevelse i gruppen och se ut så här: 
 
 
  På biblioteket 
  I dag var vi på biblio- 
  teket. Där fanns många 
  böcker. Vi lånade böcker 
  där. Vi tittade i mont- 
  rarna. Där såg vi oli- 
  ka figurer ur olika sa- 
  gor. Vi fick lånekort. Sedan 
  åkte vi tillbaka till skolan. 
    (Ur Lindell, 1980, s.86) 
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Laborationsfasen 
 
Den tredje fasen, laborationsfasen, bör inträffa dagen efter dikteringsfasen. Läraren måste ha 
tänkt igenom vad som kan tänkas tas upp, allt efter de förmågor och nivå som finns i 
elevgruppen. Syftet med denna fas är att eleverna ska få en klar uppfattning om kopplingen 
mellan ljud och bokstavstecken, mellan talade ord och skriven text. Läraren har förberett 
övningen genom att ta ord, fraser, ändelser ur elevernas färdiga dikterade text och skrivit 
dessa på små lappar. Övningen inleds med att en elev i gruppen får st å framme vid 
dikteringstexten och följa med fingret utefter raderna medan resten av gruppen körläser 
texten. En del barn kan läsa, medan andra hänger med på några enstaka ord. Efter 
körläsningen tilldelas varje barn av läraren en liten lapp eller remsa som överensstämmer med 
någon fras eller ett ord i dikteringstexten (Leimar, 1974). 
     LTG best år av både analytiska och syntetiska delar i inlärningen. För att visa hur man kan 
använda ett analytiskt respektive syntetiskt inlärningssätt vid laborationsfasen illustreras 
följande exempel, vilka är hämtade ur Arbete med LTG av U. Leimar, 1979 (s.41,42): 
 
 
 Om maten 
 Vi går till matsalen och äter. 
 Vi äter god mat ibland och 
 Sådan mat som vi inte gillar. 
 Vi gillar våfflor allihopa. En 
 del tycker om all mat, en del 
 tycker inte om någon mat,  
 en del tycker om lite mat. 
 Sedan när vi har ätit går vi 
 ut på frukostrast. 
 
 
Analytiskt förfaringssätt: 
 
Ett analytiskt övningsexempel på diktamenstexten ovan kan gå till på följande sätt: 
 
• Eleverna får i uppgift att ta reda på hur många ljud det finns i t ex ordet mat som finns i 

texten. 
• Eleverna får beskriva hur ordet låter genom att undersöka vart i ordet respektive ljud hörs. 

Är det i början, inuti och i slutet? 
• Lappen med ordet mat klipps isär och tre barn får ta varsin bokstav i ordet mat. De får i 

uppgift att ta reda på motsvarande bokstav på väggalfabetet, vilket ska finnas i ett 
klassrum där man arbetar enligt LTG. Resten av gruppen ser på och hjälper de som söker 
genom att t ex "susa" när det bränns (Leimar, 1979). 

 
Syntetiskt förfaringssätt: 
 
• Den syntetiska metoden kommer till användning i laborationsfasen när eleverna ljudar 

samman bokstäverna till ord. 
• Man använder sig då av bokstäverna som man har samlat ihop genom att jämföra t ex det 

söderklippta ordet mat med väggalfabetet. Genom att samla ihop de överensstämmande 
bokstäverna i väggalfabetet plockar man ihop dessa och lägger ut bokstäverna på golvet. 
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• Eleverna ska nu öva sig att ljuda samman bokstäverna till ord. Man lägger bokstavskorten 
med ett litet avst ånd emellan och för sedan dem närmare varandra för att illustrera att 
barnens ljudning fogar samman bokstäverna till ord. 

• Vidare kan eleverna pröva om det går att kasta om bokstäverna och ljuda ihop nya ord. 
 
 

m  a  t 
 
     (Leimar, 1979) 

 
 

 
Syftet är att träna ljud, bokstav, ord, mening etc. Dessutom övas tekniken med ögonrörelserna 
vänster - höger, radbyte osv. (Leimar, 1974). 
 
 
Återläsningsfasen 
 
Återläsningsfasen innebär att man ytterligare en gång angriper dikteringstexten, som nu är 
utskriven på ett arbetsblad. Skriften på arbetsbladen är maskinskriven, det är för att framhäva 
bokstavsformerna, uppdelningen av ord samt skiljetecken tydligt. Läraren går runt och läser 
texten med varje enskilt barn. De ord som eleven kan läsa själv stryks under. Om barnet kan 
läsa stryker läraren under ljudstridiga ord eller olika böjningsformer. Resten av gruppen kan, 
under tiden läraren går runt, rita något till texten och öva på den. 
       Syftet är att utläsa orden i texten. En del barn har knäckt koden och läser orden 
obehindrat, medan andra har lärt sig en del ord som ordbilder. Ingetdera värderas som bättre 
eller sämre, utan undervisningen anpassas efter den individuella förmågan (Leimar, 1974). 
 
 
Efterbehandlingsfasen 
 
Enligt Leimar (1974) skriver eleven direkt efter återläsningsfasen av de ord som är 
understrukna på ett kort. När eleven tillsammans med läraren visar att denne kan läsa ut 
ljuden på sina ordkort placeras dessa i alfabetisk ordning i en egen ordsamlingslåda. När det 
finns många kort i lådan kan eleven få som uppgift att sätta ihop meningar av orden som finns 
i ordsamlingslåda. 
       Syftet är att eleven ska öva stavning, böjning eller söka synonymer och motsatsord. Man 
kan även låta eleven skriva meningar med orden i lådan (Larson,1992). 
 
 
Bokstavskontroll 
 
Förutom fasindelningen har läraren ansvar i att kontrollera elevernas bokstavskunskap. Detta 
ska ske kontinuerligt, ca en gång i månaden, redan vid skolstarten. Bokstavskontrollen går till 
på följande sätt: 
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1. Det ska finnas tillgång till en bokstavslåda, vilken innehåller alfabetets små och stora 
bokstäver. Läraren väljer ut ett visst antal bokstäver, antingen är alla små eller stora, och 
placerar dem i fyra rader. 

2. Nästa steg är att eleven efter lärarens fingervisning ska artikulera respektive bokstavsljud. 
3. De bokstäver eleven klarar av att ljuda omedelbart resulterar i att läraren tar upp 

motsvarande bokstäver ur bokstavslådan och håller dessa gömda i handen. 
4. Nästa moment innebär att läraren artikulerar varje bokstavsljud hon har gömt i handen. I 

sin tur ska eleven försöka peka ut det bland sina bokstäver på bänken. 
5. Avslutningsvis för man in de ljud eleven har klarat visuellt och auditivt i en tabell. 

Tabellen ska föras privat mellan elev och lärare, detta för att motverka att en intern tävlan 
uppst år i klassen (Leimar, 1979). 

 
 
Bokstavformer 
 
Enligt LTG-metoden finns det ett fast mönster vid inlärningen av bokstavsformerna att följa. 
Barnen kan så småningom arbeta mycket självständigt efter de delmoment lärogången av 
bokstavsformerna svarar för. Lärogången av bokstävernas former går till på följande sätt: 
 
 
1. Första momentet kallas spårning. På väggarna i klassrummet hänger bokstavskort i form 

av ett väggalfabet som är markerade med pilar, vilket visar den rörelseriktning man 
skriver respektive bokstav med. Eleven tar ner den bokstav man bestämt sig för och 
placerar kortet på sin bänk. Sedan ska eleven med sitt pekfinger följa respektive bokstavs 
form och upprepar rörelsen tills man känner sig säker på dess form. Både versala och 
gemena bokstavsformen ska övas samtidigt. 

2. Därefter ska eleven med vatten och pensel på en krittavla öva bokstavens form.  
3. Nästa steg är att måla bokstaven på papper med vattenfärg. 
4. Steg fyra är att vika ett A4-papper i fyra rader och skriva bokstaven med krita. 
5. Sista momentet är att skriva in bokstaven i sin alfabetsbok med blyerts. Läraren avgör hur 

många rader eleven ska skriva. 
6.  Avslutningsvis får eleven till uppgift att rita en bild som motsvarar ljudet i den tecknade 

bokstaven (Leimar, 1979). 
 
 
Händelseböcker 
 
Eleverna får börja skriva berättelser innan de kan läsa. De är barnens talspråk som utgör 
själva händelsebokens text. Syftet är att barnen ska förstå att det finns en klar koppling mellan 
talade ord och skriven text. Läraren får dessutom en fingervisning om hur den enskilde eleven 
ligger till i sin språkliga förmåga och vad man ska jobba med att utveckla. Innan barnen 
behärskar läsningen går arbetet med händelseböckerna till på följande sätt: 
 
• Eleven ritar en bild. 
• Eleven dikterar en text som passar ihop med bilden och läraren skriver under bilden med 

blyerts. 
• Sedan fyller eleven i texten med tusch eller krita. 
• Slutligen ska bilderna med text häftas samman till en bok som eleven ger en titel och 

senare läses upp för klassen. 
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Vart efter eleverna behärskar olika ljud och bokstäver ska man givetvis låta dem skriva själva 
till bilderna. Man går inte in och rättar för mycket som lärare, eftersom det kan göra att 
elevernas skrivproduktivitet hämmas, de blir rädda för att skriva fel (Leimar, 1979). 
 
 
Sammanfattning 
 
• Elevens talspråk utgör arbetsmaterialet vid den första läsinlärningen 
• Redan i inledningsskedet ska man klargöra för eleven att text är nedskrivet tal och det 

därmed har ett innehåll/betydelse. 
• Klassrummet ska vara utsmyckat med alfabetet. Eleven väljer efter egen smak och 

förmåga vilka ljud i alfabetet man vill lära sig. 
• Sammanljudningen anpassas efter eleven. Flera förfaringssätt utnyttjas som syntetisk, 

analytisk och ordbilder. 
• Parallellt med läsinlärningen övas fri skrivning och då efter varje enskild elevs förmåga 
• Det ska finnas tillgång till mycket läsmaterial och eleven väljer efter intresse 

(Leimar, 1974). 
 
 
 

Traditionell läsinlärningsmetod 
 
Den svenska traditionella läsinlärningsmetoden kan se mycket olika ut beroende på vad 
läraren använder sig av för handledning. Det gemensamma för den traditionella 
läsinlärningsmetoden är att metodens grund är av syntetisk karaktär. Man utgår alltså från 
delarna till helheten (Larson, 1992).  
     Undervisningen utgörs av ett individualpsykologiskt synsätt på inlärningen. Det innebär att 
det är elevens individuella förmåga som är det centrala. Liberg (1993, sid. 135.) belyser 
synsättet med följande ord: 
 

Enligt t ex Piaget innebär inlärande inom detta synsätt att individen aktivt söker och 
assimilerar olika aspekter i sin omvärld och hans interna tankestrukturer, scheman, 
därmed modifieras och utvecklas genom en ackommodationsprocess. 
 

Metoden kallas även ljudmetod, eftersom det är främst ljud och uttal som lärs in vid den första 
läsinlärningen. I Sverige har man länge ansett att tre års undervisning under de tre första 
skolåren i att kunna lära sig läsa och skriva gör eleven kapabel att kunna ta sig an allt som 
kommer i dennes väg (Liberg, 1993). 
 
 
Pedagogiskt synsätt på eleven 
 
Enligt Liberg (1993) ställer Den traditionella metoden krav på eleven att denne ska ha vissa 
förkunskaper. Eleven ska innan den första läsinlärningen vara medveten om att lära sig läsa 
och skriva har en mening, ett syfte. Förstå att en text vill förmedla ett budskap. Eleven ska 
först å att läsningen till en början primärt innebär att kunna avkoda rätt.  
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Lärarroll 
 
Den syntetiska metoden innebär att ljuden - delarna ska sammanljudas till ord-helheten. 
Läraren har en mycket styrande och förmedlande roll enligt denna metods inlärningsgång. 
Lärogången struktureras av läraren och föga hänsyn tas till den enskilde elvevens 
förkunskaper. Det primära är att elevens lästekniska färdighet ska bli automatiserad. Vid 
läsinlärningens inledningsskede har därför läsförståelse och grammatik sekundär betydelse 
(Åkerblom, 1988). 
 
 
Arbetsgång 
 
Den syntetiska metoden kallas även ljudningsmetoden. Metoden innebär att man i den första 
läsinlärningen utgår från delarna i ett ord till helheten. Inlärningsgången är hämtad ur Läsning 
och läsinlärning av Lotty Larson (1992). Ordningsföljden och tillvägagångssättet kan se olika 
ut beroende på vilken lärarhandledning man följer. 
 
 
Presentation av ljudet 
 
Läraren utgår oftast från en bild när ett bestämt ljud ska presenteras. Exempelvis kan bilden 
föreställa en sol. Läraren visar hur bostaven s ser ut och förklarar samtidigt att nu ska man 
arbeta med s och alla får gemensamt artikulera ljudet. (se Bokstävernas inlärningsordning s. 
20) 
 
 
Ljudanalys 
 
Läraren säger olika ord och först och främst får eleverna lyssna efter om det kan höra ljudet s 
i orden. Nästa steg är att de ska försöka identifiera vilken bestämd plats i orden ljudet s finns. 
 
 
Tecknets form presenteras, övas och befästs 
 
Oftast använder man sig av så kallade alfabetskort. Pilar på korten markera hur bostaven ska 
formas. På vilket sätt barnen ska öva bokstaven beror på vilken lärarhandledning man 
använder sig av. Ett sätt är att barnen först spårar med pekfingret på arbetskorten. Sedan rör 
man bokstavens form med pekfingret i luften. Därefter får eleven öva bokstavens form med 
våt pensel på en griffeltavla. Slutligen skrivs bokstaven med krita på ett A4 papper och sedan 
med blyertspenna i en arbetsbok. 
 
 
Inlärning av ordbilder 
 
Vissa ord får barnen lära sig som ordbilder. Det är för att de relativt tidigt ska kunna läsa hela 
meningar. Orden textas på skyltar och visas upprepade gånger för att på så sätt befästas. 
Exempel på ordbilder kan vara: Och, att, Hon, hon, Han, han, Du, du, Jag, jag. 
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Sammanljudning 
 
När eleven behärskar ljuden och formen för t ex i och s inleds sammanljudningen. Ett 
exempel på hur detta går till är att läraren textar bokstaven s på tavlan och därefter plockar 
fram ett kort med i på, vilket förs sakta mot s:et. Samtidigt artikulerar barnen respektive ljud 
och målet är att en sammanljudning så småningom inträffar. 
 
 
Laborativt arbete 
 
Eleverna har en läsebok som de utgår ifrån när de laborerar med inlärda bokstäver, både 
muntligt och skriftligt. Oftast använder man sig av arbetsböcker som innehåller olika övningar 
i att ljuda samman ljud till ord. 
 
 
Läsning 
 
Elevernas läsförmåga utvärderas genom att läraren ser hur de klarar avkodningen i läseboken. 
Läraren utgår fr ån sin lärarhandledning vid kontrollerandet av elevens läsförst åelse och andra 
aktiviteter till texterna. 
 
 
Skrivning 
 
När eleverna har betat av några bokstäver får de så småningom skriva ljudenligt stavade ord. 
Först när eleven har tagit sig igenom större delen av alfabetet övergår man till textskapande 
övningar, vilket styrs av läraren. 
 
 
Bokstävernas inlärningsordning 
 
Vidare har jag valt att förtydliga den grundläggande inlärningsgången av den första 
bokstavsinlärningen genom Alva Sandèns debattartikel Svensk läsmetod i 
Lärartidningen/svensk skoltidning (10/89). 
 
 
• Eleven lär sig först de starkt ljudande vokalljuden a, i , o och e. Först och främst är det de 

långa vokalljuden som lärs in. Man kan även välja att låta barnen lära sig samtliga 
vokalljud eller lägga in dessa senare i undervisningen. 

• Därefter kommer hålljuden som utgörs av konsonanterna: L, s, n, v, r, f och j. Redan när 
man behärskar l kan en sammanljudning ske. 

• Steg tre utgörs av de explosiva konsonanterna (klusiler): P, t, k, b, d och g. Dessa 
konsonanter går ej att ljuda, därför är det viktigt att eleven känner sig säkra på vokalerna 
och hålljuden innan detta moment. 

• Sista momentet vid den första bokstavsinlärningen best år av utandningsljuden: c, x, z, q 
och språkljuden ng, sj och tj. 
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Sammanfattning 
 
• Den första läs- och skrivinlärningen domineras främst av enbart läsning. 
• Eleverna använder sig oftast av läseböcker i den första läsinlärningen. 
• Det är främst ljud- och uttal som den första läsningen fokuseras kring. 
• Läraren använder sig främst av slutna frågor till texterna som eleverna läser. Det innebär 

att det finns endast ett rätt svar och svaret kan man finna i texten (Liberg, 1993). 
 
 

Diskussion kring litteraturgenomgången 
 
Det är inte särskilt svårt att göra en åtskillnad mellan de tre olika inlärningsmetoderna som jag 
har valt att studera i mitt arbete. Vad det gäller de två teoretiska synsätten på läsinlärningen, 
behavioristisk och kognitiv teori, kan man rationellt koppla läsmetoderna till någon av dessa 
två. Wittingmetoden och Den traditionella läsinlärningsmetoden har tydliga spår av ett 
behavioristiskt synsätt på inlärning. Båda metoderna förespråkar ett syntetiskt inlärningssätt, 
att man utgår från delarna till helheten. Stor tyngdvikt läggs i båda metoderna på att eleverna 
först och främst ska kunna avkoda, att uppnå en lästekniskt färdighet, innan man går vidare 
till den innehållsliga delen i texterna. Dock kan jag inte säga att man enligt metoderna ser 
eleverna som den behavioristiska läran menar att de är passiva mottagare. Jag tycker att 
metodernas inlärningsgång har en förutsatt tanke att man ser elevernas individuella utveckling 
som ett svar på att mental aktivitet uppenbart finns. 
 
LTG - metoden har en tydlig förankring i den kognitiva teorins grundtankar. På flera punkter 
finns det en klar överensstämmelse, tycker jag. Gemensamt för teorin och metoden är att båda 
ser elevens eget språk som själva utgångspunkten vid läsinlärningen. Textmaterialet ska 
innehålla ord som kan knytas till elevernas språkliga erfarenhetsvärld och en röd tråd genom 
hela inlärningsgången är individualisering. Det primära vid den första läsinlärningen är 
först åelsen av textens innehåll, inte att eleverna ska bli duktiga på att avkoda. Att förståelsen 
värderas så högt har även med att göra att eleverna ska förstå att texter har ett budskap och 
motivera dem till fortsatt läsning. LTG metodiken och den kognitiva teorin utgörs i huvudsak 
av ett analytiskt förfaringssätt, att man utgår från helheten till delarna. 
 
Jag tycker att det har varit intressant att ta del av de olika metodernas struktur på 
inlärningsgången vid läsinlärning. Studien har fått mig att inse att det är viktigt att man som 
lärare har kunskap om hur man använder en metod och varför man väljer att använda den. 
Alla delar i en metod har ett syfte, vilket är relevant att vara medveten om. Liberg betonar 
vikten av att undervisningen organiseras och struktureras av läraren på ett medvetet sätt. Det 
menar hon är A och O för att kunna utforma en adekvat undervisning (Liberg, 1996). 
 
Jag tror dessutom att det är viktigt att man utgår efter den individuella förmågan hos den 
enskilde eleven i valet av metod. En blandning av syntetiska och analytiska inslag i 
läsinlärningen tror jag ger mest stimulans och främjar elevernas olikheter. Det kan väl ändå 
inte vara roligt att varken för elev eller lärare att enbart arbeta efter en metod. Jag tror att det 
skulle bli för enformigt att exempelvis endast lära sig läsa genom ett syntetiskt 
tillvägagångssätt. Analytiska inslag gör att eleverna får vara mer delaktiga i undervisningen 
och man tar tillvara i större utsträckning på barnens stora kreativa förmåga. Således anser jag 
att det är viktigt att eleverna blir säkra på att avkoda. En osäkerhet i avkodningen gör det svårt 
för eleverna att ta sig an okända texter.  
 



  22  

Avslutningsvis vill jag citera några rader ur Kursplanen i svenska (s. 75). Budskapet i dessa 
rader tycker jag att man som lärare redan vid den första läsinlärningen ska ha i åtanke: 
 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Det utvecklar en människans tänkande och 
kreativitet, hennes relationer till andra och hennes personliga och kulturella identitet. 
Genom språket blir kunskapen synlig och hanterbar. Språkförmågan har alltså stor 
betydelse för allt arbete i skolan och för elevens fortsatta liv och verksamhet. 
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Metod 
 
Metodval 
 
Jag har valt i den empiriska delen av min studie att använda den kvalitativa intervjumetoden. 
Metodvalet tycker jag är lämpligt till det syfte som är utsagt med mitt arbete. Den kvalitativa 
intervjumetoden kan ses som ett medel att använda sig av om man vill utforska en djupare 
först åelse för någonting. Metoden tillåter dessutom en öppen dialog mellan intervjuaren och 
den svarande ( Svensson, Starrin, 1996). 
       Patel & Davidsson (1998) framhäver att kvalitativ intervjufrågor har en större öppenhet, 
vilket ger den intervjuade större möjlighet att brodera ut svaren. Vidare nämner man närvaro 
av bandspelare eller inte. Det kan tyckas smidigt att använda bandspelare. Dock har det visat 
sig att bandspelare gör den svarande forcerad kring att ge logiska och förnuftiga svar på 
intervjufrågorna. Ett borttagande av bandspelaren resulterar oftast i mer spontana och 
öppenhjärtliga svar, skriver man. 
 
Mitt syfte med intervjuerna är att kunna jämföra resultatet av svaren med den teoretiska delen 
av studien. Därför var det viktigt att karaktären på frågorna kan besvara en beskrivning på 
varför lärare bestämmer sig för en viss läs- och skrivinlärningsmetod, hur man tillämpar den i 
undervisningen och i vilken omfattning de kan ge en teoretisk beskrivning av metodens 
arbetsgång. 
       En annan orsak till jag har bestämt mig för använda kvalitativa frågor är den egenskap av 
öppenhet utan fasta svarsalternativ som erbjuds, vilket är nödvändigt för att studien ska kunna 
erhålla ett genuint resultat (Kvale, 1997).  
 
 
Urval 
 
Jag har valt att intervju lärare som arbetar med läs- och skrivinlärning i de lägre stadierna. För 
att begränsa omfattningen på arbetet tycker jag att tre till antalet är lagom. Utgångspunkten 
för urvalet av lärare har gjorts genom kontakter. Min studie inledes med att jag i god tid 
kontaktade respektive lärare per telefon. Jag beskrev mitt syfte med examensarbete och vad 
intervjun i korthet skulle handla om. Medvetet avstod jag ifrån att delge lärarna innan vilka 
bestämda frågor jag skulle ställa. Det berodde på att jag tror att de kanske skulle förbereda sig 
teoretiskt på frågorna. Vidare bestämde jag mig för att inte använda bandspelare under 
intervjutillfällena. Detta beslut grundar sig delvis på Patel & Davidssons uttalande beträffande 
bandad intervju och mitt eget antagande om att intervjusvaren blir mer avspända, än vad de 
kan bli vid en bandinspelad intervju (Patel & Davidsson, 1998). 
 
 
Intervjufrågor 
 
Är det någon speciell metod du använder dig av vid den första läsinlärningen och varför? 
 
Hur ser det metodiska upplägget ut i arbetet med läsinlärningen? 
 
Vad innebär din roll som lärare vid läs- och skrivinlärningen? 
 
Vad är elevens roll vid den första läs- och skrivinlärningen? 
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Det måste poängteras att intervjusvaren blev i största möjliga utsträckning ordagrant 
nedskrivna. Den kvalitativa analysmetoden användes sedan vid bearbetningen av svaren. 
Lärarnas respektive svar behandlades under varje enskild frågeställning. I så liten omfattning 
som möjligt gjorde jag språkliga korrigeringar på svaren, givetvis utan att det påverkade det 
faktiska innehållet i svaren.  
       I resultatdelen redovisas varje enskild lärares intervjusvar. Svaren kommer redogöras i en 
sammanhängande text efter respektive fråga. Kvale rekommenderar att intervjucitaten bör 
återges i skriftspråklig form. Ofta innehåller svaren pauser, utvikningar osv., vilket försvårar 
för läsaren att tolka citaten (Kvale, 1997). Avslutningsvis kommer jag i diskussionsdelen av 
studien koppla lärarnas svar till den teoretiska delen av mitt arbete. 
 
 
 
Lärare 
 

Yrkesverksamma år 
med läsinlärning 

Skola Klasssammansättning 

Anna 
 

          6 år Nyhemssskolan Goda sociala 
förutsättningar. Ej 
invandrarbarn. 

Mona 
 

            34 år Kvarnskolan Bra socialt klimat. 
Elever med olika 
etniska bakgrunder. 

Ylva 
 

             30 år Bergåsskolan Bra socialt klimat. 
Elever med olika 
etniska bakgrunder. 

(Namn på lärare och skolor är fiktiva.) 
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Resultat 
 
 
Anna 
 
Anna har arbetat som lärare i 10 år. De senaste fyra åren har hon arbeta med 4-6 undervisning. 
Hennes erfarenhet med läsinlärning i klasser i de lägre åren har löpt relativt friktionsfritt. 
Eleverna har haft goda svenskkunskaper, vilket hon tror har påverkat upplägget med den 
första läsinlärningen. 
 
Intervju 
 
Är det någon speciell metod du använder dig av vid den första läsinlärningen och varför? 
 
Anna berättar att det är ingen renodlad metod hon använder sig av vid den första 
läsinlärningen. Hon arbetar främst utifr ån valt arbetsmaterial - en läsebok och arbetsbok. 
Anna säger: 
 

Jag använder mig av det bästa av flera metoder. 
 
 
Hur ser det metodiska upplägget ut i arbetet med läsinlärningen? 
 
Barnen lär sig först och främst en bokstav i taget. Ungefär halva terminen sker det en 
genomgång i veckan av en bokstav och hela klassen är delaktiga. Anna berättar att hon först 
läser en saga där den aktuella bokstaven ingår. Medvetet överdriver hon veckans bokstav t ex 
o och barnen får gissa. Vidare pratar man mycket om bokstaven, vilka ord barnen känner till 
där o ingår i. Barnen får öva mycket på bokstavsljudet. Därefter undersöker eleverna var i ord 
som det kan höra o-ljudet. Om det är i början, mitten eller slutet. När barnen undersöker var i 
orden ett bestämt bokstavsljud finns används ofta flanobilder där det aktuella bokstavsljudet 
finns. Varje elev får en flanobild. Flanotavlan är indelad i tre spalter, efter vart i ordet det 
bestämda ljudet finns ( i början, mitten, eller i slutet). Eleverna får i uppgift att lista ut vart i 
ordet till flanobilden det bestämda ljudet hörs och sedan sätta ordet i rätt spalt. 
       Tidigt får eleverna skriva händelseböcker. De får rita bilder och Anna skriver med blyerts 
det barnen berättar till bilden. Sedan fyller barnet i texten med färgpenna.  
       Anna tycker att det är mycket viktigt att lägga in mycket lek i samband med den första 
bokstavsinlärningen. Det får absolut inte bli tråkigt för barnen vid den första läsinlärningen, 
menar hon. Lekar kan vara att sjunga olika bitar med bokstavsljud i, leta ord i klassrummet 
och barnen får lägga sig på golvet och bilda t ex bokstaven o. 
 
Anna följer läsebokens följordning vad gäller bokstavsinlärningen. Hon tycker att den är 
uppbyggd så att den tar de bokstäver först som man har mest användning av till att kombinera 
till ord. Bokstavsinlärningens arbetsgång går till på följande sätt: 
 
• Leta bokstav. Eleven får till uppgift att leta efter en bestämd bokstav i en dagstidning. 

Skriver upp ett antal ord som bokstaven finns i. 
• Spåra. Eleven får öva sig att forma bokstaven på whiteboarden. Stora och lilla bokstaven 

övas. 
• Arbetsblad. På arbetsbladet finns det enbart bilder och eleven får till uppgift att ringa in de 

ord till bilderna som t ex har bokstaven a. 
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• Arbetsblad. Varje bild på arbetsbladet har tomma rutor under sig där eleven ska fylla i vart 
i ordet till bilden t ex a hörs. Kan man de andra bokstäverna i ordet fyller man först ås i 
dem också. 

• Övningsboken Bokstavsboken. Övningsboken innehåller moment som att öva sig i att 
forma stora och lilla bokstaven. Öva sig i att kunna höra vart i ord ett bestämt ljud finns. 

 
Det grundläggande vid den första läsinlärningen, säger Anna, är att barnen ska lära sig 
bokstävernas ljud - hur de låter och lära sig var i ord bokstaven hörs. Att kunna urskilja 
bestämda ljud i orden är viktigt och ofta svårt för en del barn i början. 
       Nästa steg är att barnen ska lära sig hur bokstäverna ser ut och vad de kan få för samband 
med varandra när det sätts ihop. Ljudningen är oerhört viktig. Är man säker på den kan man 
läsa okända ord och känna att man lyckas. Att vara säker på ljudningen motverkar osäkerhet 
och gissningar, menar hon. 
        Anna tycker att hennes struktur på läsinlärningen utgörs av traditionell ljudningsteknik 
parallellt med ordbildstekniken. Eleverna får tidigt lära sig korta småord som ordbilder t ex 
jag, och, men. Syftet med att lära sig vissa ord som ordbilder är att för att de ska kunna läsa ut 
fullständiga meningar med innehåll i läseboken. Det är viktigt att texterna som barnen läser 
ska få ett innehåll redan från början. 
 
Materialet som eleverna arbetar med tycker Anna är mycket bra och rekommenderar det 
starkt. Läseboken heter Läs med oss och finns i tre varianter Olas, Elsas och Leos bok. De 
olika namnen på böckerna innebär nivåskillnader på texten, utan att det påverkar innehållet. 
De gör att man kan hålla en gemensam genomgång, eftersom nivåskillnaden ej påverkar 
innehållet i texterna. 
 
 
Vad innebär din roll som lärare vid läs- och skrivinlärningen? 
 
Anna tänker efter en stund. Först säger hon en aning tveksamt att hon ska lotsa eller leda 
barnen. Hon berättar att hon ser sig själv som lagledare och ska lotsa barnen in i den nya 
världen med bokstäver och ord. Hon förtydligar sig genom att jämföra sin roll likt en servitör, 
som serverar barnen olika uppgifter. Barnen ska serveras olika sätt att ta in kunskap, menar 
hon. 
       Vidare påpekar hon att hennes erfarenhet är att barn lär sig själva. Det är inte hon som 
lärare som lär barnen läsa, men däremot erbjuder hon möjligheten att eleverna ska lära sig 
knäcka koden - att förstå att "krumelurerna" blir till ord. Är barnen mogna och redo för att ta 
till sig bokstäver och läsning, så lär de sig oavsett vilken metod man använder sig av, 
poängterar Anna.  
       En viktig bit vid den första läsinlärningen är att man som lärare ser till att hålla glöden 
uppe så att barnen tycker det är roligt. Min roll är att vara inspirerande för det väcker lust till 
att lära hos barnen, avslutar Anna. 
 
 
Vad är elevens roll vid den första läs- och skrivinlärningen? 
 
Barnen ska följa mig som lagledare, säger Anna. Det är jag som lärare som talar om hur 
barnen ska gå tillväga. Det är oerhört viktigt. Barnen ska i största möjliga omfattning slippa 
att känna sig förvirrade och ovissa om vad som förväntas av dem. 
Anna vill att barnen så småningom ska lära sig arbetsgången med bokstavsarbetet. På sikt ska 
de självständigt kunna arbeta med bokstäverna. Till en början anser hon att det är hennes plikt 
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att leda mycket av innehållet i lektionerna, i synnerhet när det handlar om små barn. Ju äldre 
barnen blir ju mer utrymme kan man ge till barnen att påverka innehållet i arbetsuppgifterna. 
Små barn behöver struktur och det medför att man som lärare känner att man har kontroll på 
det man gör tillsammans med barnen. Anna säger att man vill absolut inte tappa något barn på 
vägen vid den första läsinlärningen. För det kan leda till att barnet får stora luckor och får en 
stor osäkerhet i sin läsinlärning. 
 
 
Mona 
 
Mona har arbetat som lärare i 34 år. Hon har lång erfarenhet av läsinlärning. Det har skett en 
hel del förändringar i skolan inte minst vad det gäller elevernas olikheter. Många elever som 
Mona har idag har ett annat språk än svenska som modersmål. Barnen har så olika 
förutsättningar när de börjar år 1, både vad det gäller språkligt sätt och mognad, säger hon. 
 
Intervju 
 
Är det någon speciell metod du använder dig av vid den första läsinlärningen och varför? 
 
Mona säger att hon blandar "hej vilt". Förr var det enbart den syntetiska metoden hon 
arbetade efter, men nu förtiden ser det annorlunda ut. Det första eleverna får lära sig är helord. 
Första styckena i läseboken får barnen lära sig som ordbilder. Sedan best år inlärningen av 
traditionell ljudning, helord och läsning på talets grund (LTG). 
 
 
Hur ser det metodiska upplägget ut vid den första läsinlärningen? 
 
Till skillnad från förr följer Mona läsebokens följdordning av bokstäverna. Förr följde man 
ofta olika läsläror och presenterade bokstäverna efter dem. Hon tycker att det är mycket 
lättare att följa läsebokens ordning. De sex första bokstäverna går Mona igenom gemensamt 
med hela klassen, sedan får de arbeta med bokstäverna i egen takt. 
 
Bokstavsinlärningens arbetsgång går till på följande sätt: 
 
• Regelbundet går man igenom ljuden med barnen genom ramsor och lekar. Ett exempel är 

att använda sig av en tygpåse där man stoppar när saker med t ex bokstaven s i. Det kan 
vara en visp, en sil, ett suddgummi mm. Barnen får lista ut om det finns något gemensamt 
för alla dessa saker. Det är viktigt att träna på vart i orden ljudet s hörs. Är det först, sist 
eller inuti? Barnen ska lära sig att kunna lokalisera vart i ordet ljudet finns. Barnen får 
slutligen hitta på ord där de kan höra ljudet s i.  

• Nästa steg är att spåra en bestämd bokstav och eleverna vet vilken bokstav de ska ta 
eftersom de följer läsebokens följdordning. På väggen i klassrummet hänger alfabetets 
bokstäver i plastfickor på krokar. Bokstäverna har pilar som illustrerar hur man ska forma 
dem. Eleven tar en bokstav och övar att forma den först genom att följa med fingret pil- 
riktningen på bokstaven. Sedan skriver man bokstaven med krita på ett A4 papper. De 
första bokstäverna de formar får de dekorera med bilder och sedan sätta upp på väggen i 
klassrummet. 

• Sedan viker barnet ett A4 papper i fyra rader. På ena sidan skriver man den stora 
bokstaven och andra sidan den lilla. 
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• Därefter arbetar eleven i Bokstavsboken med den bokstaven denne håller på med. 
Uppgifterna i Bokstavsboken, vilket är en övningsbok, går mycket ut på att öva bokstavens 
form. Dessutom finns det uppgifter som innebär att olika bilder innehåller det bestämda 
ljudet och eleverna ska träna på att lokalisera vart i ordet ljudet finns. 

• Slutligen finns det små lättlästa häften - bokstavsböcker där de får ljuda ut småord som 
innehåller den bestämda bokstaven de har övat. 

 
 
Barnen får en läsläxa varje vecka redan andra veckan i första klass. Många kan givetvis inte 
läsa så snart. Dock är det viktigt att de ska få möta meningsfull text redan från början, tycker 
Mona. De första läsläxorna lär sig barnen som ordbilder. Föräldrarna får läsa före och barnen 
öva in orden utantill. Detta tycker en del föräldrar lurar barnen att tro att de kan läsa, när det i 
själva verket lär sig orden utantill. Mona menar att syftet med detta är att läsebokens 
textinnehåll gör att barnen måste kunna en del helord för kunna ta sig igenom texterna. 
Läsebokens innehåll har ett budskap, en handling. Den ser inte ut som förr i tiden då texterna 
ofta bestod av kort småord t ex Tor ror, utan texterna utgörs av fullständiga meningar. 
 
Första året läser Mona hela alfabetet, som finns uppsatt över tavlan, tillsammans med barnen 
varje dag. Det viktiga är att befästa hur bokstäverna låter hos barnen. Hon visar regelbundet 
hur man ljudar ihop bokstävernas ljud till ord genom att skriva upp olika småord på tavlan 
och ljuda ihop dem tydligt. 
 
LTG kommer tidigt in i undervisningen genom att barnen får regelbundet diktera olika 
händelser som de tillsammans har varit med om. Det barnen gemensamt dikterar skriver 
Mona upp på ett blädderblock. Sedan klipper hon sönder textens ord i lappar och delar ut till 
barnen. De får jämföra lapparnas ord med texten på blädderblocket under en gemensam 
genomgång. Därefter får barnen laborera med lapparnas ord och bilda nya meningar av dessa. 
 
 
Vad innebär din roll som lärare under den första läsinlärningen? 
 
Mona anser att hennes roll är att hjälpa barnen att lära sig läsa. Hon ska underlätta för dem när 
de ska lära sig läsa. Försöka inspirera, "att sälja sitt budskap". Göra läsinlärningen rolig och 
intressant, så att de nappar på det här. Stötta barnen när det känns svårt. Få eleverna att förstå 
att ljud och bokstav hör ihop. 
 
 
Vad är elevens roll vid den första läsinlärningen? 
 
Det är eleverna som är huvudpersonerna. Det är de som ska till sig det här och upptäcka hur 
roligt det är att kunna läsa. De behöver mycket styrning av mig i början, säger Mona. Men när 
det kan arbetsgången med bokstavsinlärningen kan de arbeta mycket självständigt. 
        Eleverna kan inte behandlas lika, eftersom de är så olika. Det finns barn som enbart kan 
skriva sitt namn när de börjar första klass, medan andra kan skriva flera ord. Barnen har så 
olika förutsättningar i mognad och begreppsvärld. En del kan koncentrera sig och andra kan 
knappt sitta still. Många invandrarbarn har svårt att lokalisera ljuden i orden och har ofta en 
snävare begreppsvärld, vilket försvårar läsinlärningen. Det finns barn som får mycket hjälp 
hemma och andra får inte alls. Det finns alltså många faktorer som spelar in på hur 
läsinlärningen fungerar för eleven, avslutar Mona. 
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Ylva 
 
Ylva har arbetat som lärare i åren 1-3 i 30 år. Hon har alltid arbetat i åldershomogena klasser, 
vilket hon är mycket nöjd med. Hon tycker att det krävs tillräckligt mycket individualisering i 
en åldershomogen klass. Ylva trivs med sitt yrke och på sin skola, säger hon. Hon tycker det 
är roligt att arbeta med läsinlärningen och att se barnens utveckling och glädje över att kunna 
läsa ut ord och text. 
 
 
Intervju 
 
Är det någon speciell metod du använder dig av vid den första läsinlärningen och varför? 
 
Ylva berättar att hon arbetar mycket med LTG, eftersom då utgår man fr ån varje barns 
förmåga. En del barn har ett väldigt bra ordförråd när de börjar år 1, medan andra har ett mer 
begränsat ordförråd, säger hon. Genom att arbeta mycket med LTG får barnen läsa och skriva 
utifrån sitt eget språkbruk. 
       Helhetsmetoden använder Ylva frekvent i den första läsinlärningen. Hon menar att då lär 
sig barnen helheten, därav hon benämner det med just ordet helhet. Barnen får lära sig ord 
som är svåra att ljuda ihop t ex hej, och, han, hon etc. 
        Ljudningen kommer in tidigt i läsundervisningen. Regelbundet går Ylva igenom med 
barnen alfabetets ljud. Hon poängterar att det är vikigt att redan från början lära ut 
vokalljudens olika ljud. Vokalljudens olika längd lär Ylva ut med begreppen att ta hissen upp 
(kort vokal) och ta hissen ner (lång vokal). Barnen tar lättare till sig principen genom att 
använda dessa begrepp än om man använder uttrycken kort och lång, säger Ylva. 
        Ylva berättar att hon har arbetat med dessa tre metoder mer eller mindre redan från start 
1974. Det finns ingen anledningen att ändra på det, eftersom det har fungerat så bra, tycker 
hon. 
 
 
Hur ser det metodiska upplägget ut i arbetet med läsinlärningen? 
 
Arbetsgången för bokstavsinlärningen finns uppsatt över tavlan. Varje moment finns 
illustrerat i en plastficka. Det är jätte viktigt att barnen så småningom lär sig att följa den till 
punkt och pricka, menar Ylva. 
       De första 5- 6 bokstäverna går läraren och barnen igenom gemensamt. Ordningen på 
bokstäverna följer läseboken Vi läser.  
 
Bokstavsinlärningens arbetsgång går till på följande sätt: 
 
• Spåra bokstaven. Eleven för öva sig att forma bokstaven på ett vitt papper. Stora och lilla 

bokstaven övas. 
• Sedan gör eleven tre sidor i Bokstavsboken. Där tränar man på att forma bokstaven, öva 

sig på att urskilja vart i ord ljudet kan höras. 
• Måla längst bak i Bokstavsboken den bokstav du har arbetat med. Då håller man reda på 

vilka bokstäver som är klara och inte. 
• S-boken. En linjerad skrivbok och läraren skriver korta ord där det aktuella bokstavsljudet 

finns med och eleven skriver av orden på raderna. Viktigt att man anpassar orden efter 
elevens förmåga. 
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• Lässpel. Finns ord och bildkort som är anpassad efter läsebokens ordning. Övningarna kan 
t ex gå ut på att eleven ska bilda meningar med ordkorten, lägga rätt bild vid rätt ord och 
sedan skriva av orden eller meningarna i skrivboken. Vilken svårighetsgrad övningarna 
har beror på hur långt man har kommit i läsinlärningen. 

• Målarkort. Det kan t ex stå på ett kort: Måla en sol. Skriv sol.  
• Arbetsboken Ärtan. 
• Sista momentet är Alfabetsböcker. Till varje bokstav finns det en liten berättelse som 

innehåller många ord med den bestämda bokstaven i. 
 
Läraren arbetar med LTG genom bland annat händelseböcker. Här får man läsinlärning på 
talets grund. Man möter barnen där de befinner sig språkligt, säger Ylva. Barnen ritar bilder 
och skriver texter till dem. Målet är att det ska bli en liten berättelse. Åt vissa barn skriver 
Ylva den text de dikterar och sedan får de fylla i med tuschpenna. 
       Regelbundet dikterar vi gemensamma berättelser i halvklass, fortsätter Ylva, Det är 
viktigt att alla barn är delaktiga i textens innehåll. Sedan skriver hon ut texten på dator och 
delar sedan ut den till eleverna. De får uppgifter till texten som att t ex ringa in alla o, ringa in 
alla n, ringa in alla helhetsord som de känner igen. Slutligen får samtliga rita en bild som 
passar ihop med textens innehåll. 
 
Vid varje ny bokstav som eleven arbetar med frågar Ylva alltid hur den låter och vad den 
heter. Eleven får peka ut var i alfabetet den finns. Vidare pratar hon regelbundet om alfabetets 
olika bokstavsljud. Var ord ljudet finns. Är det först, mitten eller sist? Ofta låter hon barnen 
blunda och luta huvudet mot bänken. De får lyssna efter ett bestämt ljud i ord som Ylva läser 
upp och räcka upp handen om det tror sig höra det bestämda ljudet. På så sätt får man 
överblick på om de har uppfattat och förstått ljudet, menar Ylva. 
 
Helhetsmetoden gör att eleverna tidigt kan klara av att läsa ut fullständiga meningar. De 
behöver inte stanna upp hela tiden och ljuda ihop alla ljud. 
 
 
Vad innebär din roll som lärare vid läs- och skrivinlärningen? 
 
Det är oerhört viktigt att lära barnen hur ljuden låter. Kan de inte ljuden kan de aldrig lära sig 
läsa. Ylva tycker att det är viktigt att hon styr undervisningen i kombination med läseboken. 
Det är viktigt att förstärka eleverna tilltro till sen egen förmåga. Därför behöver barnen 
mycket beröm så att det känner sig duktiga, menar Ylva. 
 
 
Vad är elevens roll vid den första läsinlärningen? 
 
Ylva tycker att hon måste få dem att känna att de är jätteviktiga. Att ge positiv respons ger 
barnen en god självbild och tillit till den egna förmågan. Det är viktigt att bekräfta varje barn, 
så att de känner att de duger.  
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Slutdiskussion 
 
 

Mitt mål med den empiriska delen i mitt arbete har varit att undersöka hur verksamma lärare 
arbetar metodiskt med den första läsinlärning i år 1.Så här i efterhand när jag ser resultatet av 
min studie måste jag villigt erkänna att det hade varit mer intressant att medvetet valt ut lärare 
som arbetar olika. Således grundar sig inte mitt urval av lärare utifrån vilken metod de 
använder sig av, utan de har slumpmässigt valts ut. Syftet med studien var med andra ord att 
undersöka hur lärare arbetar metodiskt med läsinlärningen i verksamheten, inget annat. En 
generaliserande tolkning av intervjuernas resultat kan rimligtvis vara att lärares sätt att arbeta 
med läsinlärning skiljer sig inte så mycket åt. 
       För min egen del har det varit givande att få ta del av lärarnas metodiska upplägg av 
läsinlärningen. Mitt intryck av lärarnas svar vid intervjuerna är att alla tre verkade stolta och 
nöjda över sitt sätt att arbeta med läsundervisningen.  
       Slutdiskussionen innebär att jag knyter ihop den teoretiska delen av studien med de 
intervjuade lärarnas svar utifrån följande frågeställningar som togs upp i studiens inledning: 
 
Vilka centrala pedagogiska tankar ligger till grund för olika läsinlärningsmetoder? 
 
Hur ser lärogången ut i olika läsinlärningsmetoder, enligt litteraturen? 
 
Hur arbetar lärarna med läsinlärning i den praktiska verksamheten? 
 
Hur omfattande är lärares kunskap om olika läsmetoder? 
 
Frågeställningarna har jag omformulerat till tre olika teman som belyser frågeställningarna. 
 
 
Centrala pedagogiska tankar i läsinlärningsmetoderna 
 
I litteraturen finns det tydliga paralleller mellan det behavioristiska synsättet på inlärning, 
Wittingmetoden och Den traditionella läsinlärningsmetoden. Den första läsinlärningen 
koncentreras främst kring att barnen ska lära sig läsa genom att ljuda ihop stavelser till ord 
och att de så småningom ska bli tekniskt skickliga på det. Det viktiga är att eleverna blir 
duktiga avkodare, sedan kommer läsförståelsen in i bilden. 
        LTG skiljer sig från de två andra metoderna genom att den dels har rötter i den kognitiva 
teorin. Man utgår från den enskilde elevens språkliga förmåga och bygger vidare på den. 
Förståelse, individualisering och barnets eget språk är själva utgångspunkten vid 
läsinlärningen. 
 
När jag jämför lärarnas olika svar finner jag att de entydigt har en kognitiv syn på läsinlärning 
och vissa inslag av behavioristisk syn. Det är främst Anna som har ett behavioristisk 
förhållningssätt till läsningen genom att hon förespråkar en säker avkodning hos eleven och 
menar att det underlättar för dem att kunna ta sig an okända ord. För övrigt kan man se detta 
hos Mona och Ylva också, eftersom de pratar mycket om att ljudningen är viktig. Dock har 
samtliga en kognitiv syn på eleven. Anna genom att hon påpekar att barnens läsmognad styr 
hur fort de lär sig läsa. Mona och Ylva genom att de belyser barnens individuella språkbruk 
som en viktig del i arbetet med läsinlärningen.  
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Samband mellan teoretisk lärogång och lärarnas praktiska arbete 
 
I den teoretiska delen av studien har jag presenterar arbetsgången vid läsinlärning för de olika 
läsinlärningsmetoderna. Wittingmetoden och Den traditionella läsinlärningsmetoden innebär i 
högsta grad ett syntetiskt förfaringssätt vid inlärningen. Man utgår från delarna till helheten 
och det innebär rent konkret att bokstävernas ljud sammanljudas till ord. LTG har även 
ljudningen som ett inslag i läsinlärning, men läsinlärningen koncentreras inte kring ljudningen 
som i de två andra metoderna. Det centrala i LTG metoden är analytiskt, att man utgår från 
hela ord och då ord som finns i barnens ordförråd. 
 
När jag jämför lärarnas sätt att arbeta vid läsinlärningen finner jag hos samtliga en tydlig 
förankring i LTG- och Den traditionella läsinlärningsmetodens lärogång. 
       Paralleller mellan lärarnas arbete och Den traditionella läsmetoden är följande: De 
använder sig av ordbilder, eleverna får öva mycket i att kunna lokalisera bestämda ljud i ord, 
sammanljudning övas frekvent, lärarna styr i vilken ordningen bokstäverna presenteras och då 
genom att följa läseboken. Det syntetiska i lärarnas arbete är ljudningen. De analytiska 
inslagen utgörs av inlärningen av helord/ordbilder och att eleverna frekvent får öva sig att 
urskilja bestämda ljud i hela ord. 
       När jag jämför de tre olika metoderna tycker jag att det är framförallt Den traditionella 
läsmetoden och LTG som har en del gemensamma drag när det gäller bokstavsinlärningen. 
Båda metoderna innehåller momenten spåra, öva bokstavens form, skriva bokstaven först med 
krita och sedan skriva bokstaven i skrivbok. Skillnaden mellan metoderna är att arbetar man 
efter LTG får eleverna själva välja i vilken ordning de vill ta bokstäverna i, medan läraren 
som arbetar efter traditionella läsmetoden styr i vilken ordning bokstäverna presenteras och i 
det här sammanhanget genom läsebokens följdordning. Jag tycker att lärarna överlag 
använder sig av ett likartad sätt att arbeta med bokstavsinlärningen som stämmer väl överens 
med olika bitar i metodernas arbetsgång. 
      Anna har även ett inslag av Wittingmetoden i sin undervisning, men verkar inte vara 
medvetet bekant med metoden. Hon berättar att hon ofta berättar ljudsagor, vilket är ett givet 
moment i Wittingmetoden. 
        Samtliga lärare använder sig av händelseböcker, vilket är ett arbetsmoment i LTG. Mona 
arbetar dessutom med diktering, men följer inte metodens anvisningar renodlat. Ylva har LTG 
i undervisningen genom att hon regelbundet lägger in diktering. Dock följer även hon inte 
dikteringsfasen angivna arbetsgång till punkt och pricka, utan har valt sitt eget sätt att arbeta 
med texten. 
 
 
Hur omfattande är lärarnas kunskaper om läsinlärningsmetoderna? 
 
Jag tycker att samtliga lärare verkar ha en god kännedom om hur man arbetar med 
läsinlärning. Mona och Ylva har en lång och gedigen erfarenhet i att arbeta med läsinlärning. 
Anna har även hon en säker framtoning när hon pratar om sitt arbetssätt. Samtliga tre lärarna 
kan tydligt precisera vilka metoder de använder sig av vid läsinlärningen. Ingen av dem 
använder termer som syntetiskt eller analytiskt tillvägagångssätt. Det tror jag inte beror på 
okunskap utan snarare att man inte använder ett formellt språk kring sitt arbetssätt Jag tycker 
att Ylva är den lärare som tydligast preciserar varför hon blandar och tillämpar olika metoder. 
Hon motiverar användandet av LTG genom att nämna att det är viktigt att barnen får läsa och 
skriva utifrån sitt eget språkbruk. Helordsmetoden är viktig för att barnen ska klara vissa 
enkla och funktionella småord som är svåra att ljuda ihop. 
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Vad gäller synen på eleven och sin egen lärarroll finns en tydlig traditionell uppfattning bland 
lärarna. När jag analyserar intervjusvaren ser man att de tycker att deras roll är att vara en 
tydlig ledare som strukturera och organiserar undervisningen åt eleverna, vilket kan anknytas 
till den traditionella metodens grundsyn på lärarrollen. Jag tycker att alla tre har svårt att tolka 
frågan hur de ser på eleven i arbetet med läsinlärningen. De pratar om att det ska vara roligt 
att eleverna ska bli inspirerade till att lära sig läsa, och att man måste individualisera 
undervisningen.  
 
 
Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie har varit att dels få en teoretisk kunskap om tre olika 
läsinlärningsmetoder. Jag var medveten om att Den traditionella läsinlärningsmetoden och 
LTG tillämpas flitigt i den svenska skolans undervisning och ville därför skaffa mig kunskap 
om dessa två metoders metodik. Wittingmetoden hade jag endast hört talas om och blev 
därför intresserad av att ta reda på mer om den. 
       I den empiriska delen av studien har jag intervjuat tre verksamma lärare som har 
erfarenhet av att arbeta med läsinlärning i år 1. Intervjufrågorna belyser framförallt hur 
lärarna metodiskt arbetar med läsinlärningen.  
       Resultatet visar att samtliga lärare inte enbart arbetar utifr ån en metod, utan väljer att 
blanda. Genom detta resultat framgår det tydligt att barnen lär sig läsa oavsett vilken metod 
man använder sig av. 
        I slutdiskussionen belyser jag skillnader och likheter mellan lärarnas arbetsätt och 
anknyter det till de olika läsinlärningsmetoderna. 
 
 
Förslag till fortsatt forskning 
 
Efter att jag hade intervjuat lärarna väcktes funderingar hos mig hur man skulle kunna forska 
vidare inom området läsinlärning. Det skulle vara intressant att studera hur man arbetar med 
läsinlärning med invandrarbarn som inte har lärt sig tala, läsa och skriva svenska. Hur arbetar 
med läs- och skrivinlärning i förberedelseklasser? Om man använder sig av någon/några 
speciella läsinlärningsmetoder och hur man metodiskt går tillväga. 
      Ett annat exempel på en studie skulle kunna vara att göra en djupare undersökningen av 
hur lärarna individualiserar undervisningen i den första läsinlärningen. 
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