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INLEDNING

Bakgrund

Som blivande 1-7 lärare med inriktning mot svenska och so-ämnen är en av mina viktigaste
uppgifter att lära barn lära sig läsa och skriva. Om barnen får en bristande kunskap i läsning
och skrivning blir de språkligt handikappade resten av skoltiden och även i sitt vuxna liv.
Kraven på läskunnighet är enormt stora i det samhälle vi lever idag. Vi kan så gott som inte
göra något utan att vi måste kunna läsa och arbetsmarknaden ställer höga krav på sina
anställda. Det spelar idag nästan ingen roll vilken typ av arbete man får, även om man arbetar
på ett industrigolv måste man kunna fylla i papper och läsa instruktioner. Vi får varje dag
mängder med viktig information i brevlådan, vi måste kunna teckna försäkringar osv. Den
person som har det svårt att läsa och skriva får därför svårt att påverka sin egna omgivning.
Den personen blir hela tiden beroende av andra människors vilja att hjälpa dem.  Det är inte
bara viktigt att kunna läsa hjälpligt utan du måste också kunna plocka ut vad som är viktigt i en
text och du måste ofta kunna ”läsa mellan raderna”. Är man då lässvag är alla dessa krav svåra
att nå upp till. Det är redan från början av läs- och skrivundervisningen viktigt för barnen att
känna att de går framåt i sin läsning och skrivning och det är vår uppgift som lärare i de lägre
årskurserna att lägga grunden för barnens läs- och skrivutveckling.

När jag har varit ute på praktik har jag sett väldigt skiftande kunskaper i barns grundfärdigheter
och då speciellt när det gäller läs- och skrivkunnigheten. En del barn läser utan några
svårigheter och andra barn har väldigt svårt att ta till sig det skrivna ordet. En del barn skriver
väldigt illa och andra barn skriver så gott som korrekt från den dag de börjar skriva. Den läs-
och skrivinlärning jag sett har oftast varit en blandning av olika metoder. Jag har sett att barnen
arbetat med fri skrivning redan från skolstarten och jag har sett att de har arbetat på ett mer
traditionellt sätt där läraren haft genomgångar om bokstäverna och deras ljud.

Jag tror att man som lärare måste vara väldigt insatt i de olika läs- och skrivinlärningsmetoder
som är vanligt förekommande för att läraren själv ska kunna finna en blandning av metoder
som passar det sätt han / hon vill arbeta på. Om jag som lärare vet vad de olika metoderna har
att erbjuda mig kan jag också plocka de bitar i metoderna som jag anser vara givande och som
ger min elevgrupp den hjälp just de behöver för att kunna lära sig att läsa och skriva.

Under kursen läraren och färdighetsträningen insåg jag att debatten kring läs- och
skrivmetoder är och har varit intensiv och även ibland rent av hätsk under några år och då
speciellt på 70-talet. Debatten verkar främst stå mellan de forskare som har ett analytiskt
synsätt och de som har ett syntetiskt synsätt på läs- och skrivinlärningen. Eftersom forskarna
verkar ha väldigt svårt för att enas i frågan blev jag mer och mer nyfiken på om det verkligen
finns en metod som är bäst. Dessutom frågar jag mig själv på vilket sätt denna debatt verkligen
har påverkat lärarna som arbetar med barnen då det inte under mina praktikperioder har verkat
som om de tar ställning på något sätt för en allenarådande metod utan gärna ”plockar godbitar”
ur de olika metoderna.
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Syfte

Syftet med mitt examensarbete är att tillägna mig kunskaper om olika huvuddrag i de vanligt
förekommande läs- och skrivinlärningsmetoderna genom att studera litteratur som finns inom
området. Dessutom vill jag studera den kritik som forskare framfört mot metoderna. Jag vill
också genom litteraturen skaffa kunskap om hur man enligt forskarna ska arbeta med de olika
metoderna i klassrummet och för att ta reda på hur det förhåller sig i verkligheten tänker jag
göra klassrumsobservationer och intervjuer med olika lärare. Detta för att skapa en egen tanke
om vilket sätt jag helst vill arbeta på.
   Detta examensarbete skrivs också till andra lärarstuderande och lärare i verksamheten som
vill ha en överblick i de olika läs- och skrivinlärningsmetoderna för att de sedan ska kunna hitta
ett arbetssätt som passar dem.

Problemformulering

• Vilka centrala tankar finns i de olika läs- och skrivinlärningsmetoderna ?
• Vilken kritik har de olika metoderna fått utifrån forskning ?
• Hur ska man använda de olika läs- och skrivinlärnings metoderna i skolans verksamhet

enligt litteraturen ?
• Hur arbetar lärarna med de olika metoderna i klassrummet och vilken kritik ger de dem ?
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Några viktiga begrepp

En del begrepp som används i mitt arbete behöver förtydligas för att undvika missförstånd och
förvirring.

Den traditionella läsinlärningsmetoden eller den syntetiska metoden används här synonymt
och avser den läsinlärningsmetod som utgår från att eleverna ska lära sig läsa genom syntes,
det vill säga att utgå från delarna (bokstäverna, språkljuden) och så småningom ljuda ihop till
helheten (orden, meningarna). Den syntetiska metoden är den läs- och skrivinlärningsmetod
som varit den mest förhärskande metoden i Sverige under större delen av 1900-talet  därför
kallas den också den traditionella läsinlärningsmetoden.

Läsläror är läsläromedel som ofta är baserade på den traditionella läsinlärningens
inlärningsgång. Dagens läsläror använder sig ofta av ett rikare språk än vad den traditionella
metoden tidigare gjort, dock är inlärningsgången när de gäller i vilken ordning barnen lär sig
bokstäverna fortfarande väldigt påverkad av det traditionella sättet.

Den analytiska metoden eller helordsmetoden används också synonymt och avser den
läsinlärningsmetod som utgår från helheten (orden, meningarna, fraserna) till delarna
(bokstäverna, språkljuden). Genom analys av helheten lyssnar man ut de olika ljuden.

LTG – Läsning på talets grund är en vanlig läs- och skrivinlärningsmetod  som
introducerades i Sverige på 1970 – talet av Ulrika Leimar. Metoden är i huvudsak analytisk
men har vissa syntetiska inslag. LTG är inte bara en metod utan också ett förhållningsätt till
barnen och deras totala språkutveckling.

Ordbildsmetoden är en metod som låter barnen möta orden som hela ord redan i väldigt tidig
ålder. Samtidigt som man visar orden på en lapp gör man den handling som står på lappen.
T.ex. om det på lappen står springa visar man lappen samtidigt som man springer.
    Barnen lär in orden som hela bilder och man analyserar inte ut några ljud. Jag tar i mitt
arbete inte upp ordbildsmetoden men jag anser att den bör nämnas här då den ofta förväxlas
med helordsmetoden. Den forskar som har skrivit mycket om ordbildsmetoden heter Ragnhild
Söderberg.

Ordbilder kan ibland användas i både den syntetiska metoden och den analytiska metoden.
Det är ord som lärs in som bilder och man ljudar sig inte igenom orden. Man använder oftast
ordbilder när det gäller korta ord och småord som är ljudstridiga.  Och, en och ett är exempel
på ord som ofta lärs in som ordbilder. (Jmf ovan; Ordbildsmetoden)

Språklig medvetenhet är när man kan skifta uppmärksamheten från språkets innehåll till dess
form. I dag arbetar förskolelärarna mycket med att barnen ska bli språkligt medvetna. Detta
övar de upp bland annat genom att rimma, att kunna se ordlängd, att kunna sätta ihop och ta
isär sammansatta ord och att kunna känna igen ord som låter lika.

Holistiskt synsätt nämns här i samband med den analytiska metoden och innebär att man utgår
från helheten. Just här används det när man pratar om ord och bokstäver men det kan också
innebära en helhetssyn när det gäller all undervisning.



7

LITTERATURGENOMGÅNG

Metod vid litteraturgenomgången

Jag har valt att arbeta med den syntetiska metoden, den analytiska metoden och läsning på
talets grund. Att jag har valt just dem är för att den analytiska metoden som Åke Edfeldt
förespråkar och den syntetiska metoden som Ingvar Lundberg förespråkar ses som varandras
motpoler. Ulrika Leimars läsning på talets grund har jag valt av flera orsaker; den är mycket
använd i klassrummet, den är intressant då den innehåller både analytiska och syntetiska drag
och den är inte bara är en metod utan också ett helt förhållningssätt till barns språkutveckling.
   Det finns en uppsjö av litteratur som tar upp olika läs- och skrivinlärningsmetoder och jag har
valt att koncentrera mig på de svenska forskare som har synts mycket i debatten om de olika
metoderna.
   Den litteratur jag valt för min genomgång om metodernas grundsyn och hur de ska användas
i klassrummet är; Om barns skriftspråksinlärning  (Åke Edfeldt och Ingvar Lundberg i
Kullberg (red), 1995), Läsinlärning – från teori till praktik (Hans Åkerblom, 1988), Språk och
läsning (Ingvar Lundberg, 1988). Svenska i grundskolan (red Göran Ejeman, 1987) och
Läsning på talets grund (Ulrika Leimar, 1974).

När jag har studerat litteraturen har jag först och främst undersökt vilken syn på läs- och
skrivinlärning de olika metoderna har. Därefter har jag tagit reda på hur metoderna ska
användas i skolans verksamhet. Efter att ha behandlat de olika synsätten och metodiken tar jag
upp den kritik som riktas mot de olika metoderna och jag avrundar litteraturgenomgången med
en diskussion.

Den syntetiska metoden

Syn på läs- och skrivinlärning

Den syntetiska metoden har under större delen av 1900-talet varit den metod lärare i Sverige
använt för barnens läs- och skrivinlärning och den kallas också den traditionella läsinlärnings-
metoden.
   Den syntetiska metoden har utvecklats ur ett behavioristiskt synsätt. Den främste
förespråkaren för behaviorismen var en amerikan vid namn Skinner som genom olika
experiment med försöksdjur grundade sin teori om inlärning.
   Synen på inlärning hos behaviorister är att barn lär sig genom intryck utifrån. Eftersom det
inte är mätbart vad ett barn redan kan utgår man ifrån att de inte kan något. Inlärning måste ske
stegvis och varje steg måste automatiseras innan man kan gå till nästa steg. Just därför utgår
den syntetiska metoden från att man lär sig de minsta beståndsdelarna (ljuden) först innan man
relaterar dem till helheten (orden). Inlärningen får inte ske i för stora steg i taget och därför är
det viktigt att man börjar med det enkla och går mot svårare och svårare uppgifter för barnen.
Eftersom metoden börjar med delarna blir skrivundervisningen begränsad i början. Barnen
skriver de ljud och bokstavskombinationer de gått igenom. För att det inte ska uppstå
”felinlärning” är det viktigt att barnen lär sig ett korrekt sätt att läsa och därför är det vanligt
med överinlärning.
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Syn på sammanhang text/tal:

Man kan inte läsa bara för att man kan tala, lika lite som man kan tyska bara för att man kan
cykla”. ( Lundberg i Kullberg (red), 1995,sid. 12)

Dessa ord, nedskrivna av Ingvar Lundberg, en av de forskare som har en syntetisk syn på
läsprocessen, säger klart och tydligt att han anser att det finns stora skillnader mellan tal och
skrift. En av metodens grundtankar är att lära sig läsa är som att lära sig ett nytt språk. Vi
skriver inte som vi talar och vi talar inte som vi skriver. Vårt alfabet är uppbyggt av grafiska
tecken som inte representerar våra språkljud och därför måste barnen först lära sig att avkoda
de olika tecknen innan de kan få förståelse för texten.

Syn på ljudning och förståelse:
Eftersom att läsa är att kunna avkoda grafiska tecken måste barnen nått en nivå i avkodningen
där de kan läsa utan att behöva arbeta med att ljuda ihop innan de kan koncentrera sig på
innehållet. Förståelsen blir viktig först då barnen har uppnått automatiserad avkodning. Det vill
säga när barnen läser obehindrat och istället för att lägga energin på att avkoda orden kan lägga
den på att förstå ordens innehåll. Därför läggs energin i första hand på att barnen ska kunna
ljuda samman på ett automatiserat sätt och bli tekniskt duktiga läsare.

Syn på lärarens roll i läs- och skrivinlärningen:
Då den syntetiska metoden utgår från att lära barn läsa enligt ett visst schema (se Metodik) är
läs- och skrivinlärningen väldigt lärarstyrd och strukturerad. Läraren styr i vilken ordning
ljuden ska läras in och på vilket sätt. Detta är ett krav om eleverna inte ska missa en viktig del i
läsinlärnings-schemat.

Syn på tidig läs- och skrivinlärning:
Det finns ingen magisk gräns vid en viss ålder som säger att barnen är mogna att börja läsa. Det
beror mycket på vilken stimulans barnen har fått redan från början om de är tidigt ”läsmogna”
eller inte. Däremot menar Lundberg att de måste ha nått en viss fonologisk mognad för att
kunna avkoda våra grafiska tecken. Denna fonologiska mognad kan tränas upp genom att
arbeta med språklig medvetenhet.

Sammanfattning

Metoden betonar:
• att läraren ska arbeta med att barnen lär sig ljuden efter en viss ordning och sedan när

barnen kan tillräckligt många ljud får de sätta ihop dem till olika bokstavskombinationer.
• att text inte är nedskrivet tal.
• att barnen ska ges en planmässig och lärarstyrd läs- och skrivinlärning.
• att barnen ska bli tekniskt duktiga läsare – så de uppnår en automatiserad läsning.
• att barnen ska ha nått en viss fonologisk mognad för att kunna hantera vårt alfabetiska

system.
• metoden sätter avkodningen av de enskilda ljuden i första hand och först när barnen har nått

en nivå där avkodningen sker på ett automatiserat sätt fokuseras innehållet i texterna.



9

Metodik

Eftersom den syntetiska metoden utgår från att man lär sig genom intryck utifrån är läraren en
väldigt viktig person i läs- och skrivinlärningen. Dessutom är det viktigt att barnen lär sig steg
för steg och att varje steg är väl inlärt innan de börjar med nästa steg. Detta gör att det är viktigt
att det finns en medveten plan för hur läs- och skrivinlärningen ska gå till.

• Barnen lär sig läsa genom att först lära sig de enskilda ljuden och sedan sätta ihop dem till
en helhet (ord).

• Läraren följer en bestämd inlärningsgång och bokstäverna / ljuden lärs in efter en
strukturerad plan.

• Att kunna läsa är att kunna avkoda och sammanljuda. Med andra ord att kunna tyda våra
grafiska tecken (alfabetet) och att veta hur vi kan sammanfoga dem till helheter.

En tänkbar inlärningsgång kan se ut så här (Ejeman (red) 1987):

1. Lyssna efter ljudet.
När barnen ska börja med ett nytt ljud får de först lyssna efter ljudet bland andra ljud. T.ex.
Lyssna efter s (ljudet s) i ordet sol. Hör ni det ? Var ligger ljudet i ordet ? Hör du s i puss? På
detta sätt hör barnen att just det specifika ljudet kan låta olika i olika ord.

2. Efterbilda ljudet.
Barnen får uttala ljudet och känna efter hur ljudet ligger i munnen. Här upptäcker de också att
man kan hålla ut på vissa ljud, t.ex. a, medan det inte går med andra ljud som t.ex. k.

3. Bokstavens form.
Barnen får iaktta bokstavens form, både den versala och den gemena formen. Barnet får också
lära sig att skilja ut den aktuella bokstavsformen bland andra former.

4. Prägla bokstavens form.
När barnen lärt sig i detalj hur bokstaven ser ut får de också lära sig att skapa bokstavsformen
på olika sätt. Detta kan till exempel ske med hjälp av en blöt svamp på tavlan, att barnen ritar i
sand eller textar med pennor och kritor.

5. Förknippa ljudet med bokstavens form.
Barnet får samtidigt som det skapar bokstavens form uttala ljudet och därmed får det se
sambandet mellan formen och ljudet.

6. Sammanljudning.
När barnen har lärt sig några ljud får de arbeta med att ljuda ihop dem till enklare ord.
T.ex. s,o och l kan ge so, os och sol.

I detta steg är det viktigt att iaktta några punkter.

• Läraren måste se till att barnen tolkar bokstäverna rätt.
• Läraren måste se att barnen har uppfattat läsriktningen.
• Barnen måste få lära sig att ljuden ska flyta ihop till ord utan att de tar några pauser mellan

ljuden. För att sammanljudningen inte ska bli för teknisk är det viktigt att man också
samtalar kring vad orden betyder.
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I sammanljudningen finns det också en progression som gör att barnen börjar med de lättare
ljudkombinationerna som t.ex. sol, mor och rar, och går mot svårare och svårare
kombinationer. De svårare kombinationerna innehåller t.ex. ljudstridiga kombinationer och
flera konsonanter på rad. T.ex. ord som skratt och ring.

Metoden förutsätter att barnen lär in de olika ljuden efter en viss ordning. Det finns lite
variationer på i vilken ordning ljuden lärs in men det viktigaste är att ljuden som lärs in efter
varandra skiljer sig så mycket från varandra som möjligt auditivt, visuellt och talmotoriskt. De
så kallade klusilerna, b, d, g, p, t och k ska läraren undvika att lära in efter varandra just för att
de annars lätt förväxlas.

Nedan kommer ett exempel (Svenska i grundskolan) på i vilken ordning ljuden kan läras in. I
just detta exempel lärs vokalerna in först vilket är vanligt då deras centrala position i orden gör
att barnen snart får underlag för att börja sammanljuda.

a  i  o  e  ö  å  y  ä  u  l  s  m  p  f  k  v t  r  b  n  g  j  d  h  c  x  z  q

Av konsonanterna är det vanligast att barnen lär in hålljuden s, l, m, r och v tidigt eftersom de
går att hålla ut på och därför är lättast att börja med.
   Det finns många olika läsläromedel, läsläror, som ofta bygger på den syntetiska metodens
arbetsgång. Dessa läsläror går igenom ljuden efter den syntetiska metodens ordning att lära sig
dem på och de bygger upp ord och berättelser kring de ljud barnen håller på att jobba med. I
dessa läsläror hittar man även en del ordbilder då speciellt på ord som är ljudstridiga som t.ex.
och.

Det är viktigt att läraren varierar sitt arbetssätt när man går igenom de olika bokstäverna genom
att man använder sig av hörsel-, syn-, tal- och rent skrivmotoriska uppgifter för att ge en
allsidig inlärning. Detta för att undervisningen inte ska bli stel och tråkig utan skapa läslust och
motivation.

Den analytiska metoden

Syn på läs- och skrivinlärning

Den analytiska metoden har en kognitiv kunskapssyn (ordet kognitiv betyder just kunskap).
Den främste förespråkaren för den kognitiva kunskapssynen var en pedagog vid namn Piaget.
   De som har en kognitiv syn menar att läsning har två sidor, dels en fysisk nivå som represent-
erar texten och dels en nivå som representerar det som texten betyder. Läsundervisningen
betonar främst betydelsen av läsförståelsen. Barnens erfarenheter och språk ska därför ligga till
grund för läs- och skrivundervisningen.
Den kognitiva kunskapssynen har ett holistiskt synsätt som bygger på att eleverna lär sig
helheten (orden, meningarna, fraserna) först och sedan genom analys lär sig delarna (ljuden).
Eftersom den analytiska metoden inte har någon speciell inlärningsgång utan utgår från barnens
egna språk börjar de att skriva direkt.
   Det är viktigt att redan från början visa att läsning och skrivning har en funktion. Detta skapar
lust och motivation för eleverna att lära sig läsa.
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Syn på sammanhang text/tal:
Text är enligt den analytiska metoden en förlängning av talet. Barn lär sig att tala utan att ha
någon speciell inlärningsgång och läsning och skrivning är en naturlig fortsättning på
språkutvecklingen. Metoden betonar att man ska utgå från likheterna mellan tal och skrift.

Vi måste utgå från det som är gemensamt för talad och skriftlig kommunikation och alltså utnyttja
barnens redan existerande språkliga kunnande.
(Edfeldt i Kullberg (red), 1995, sid. 6)

När man ska lära ett barn att läsa ska man utgå från det språk som barnet har och då får talet
och skriften en direkt koppling till varandra.

Syn på ljudning och förståelse:
Den analytiska metoden förespråkar att läsning ska vara meningsfull för barnen och betonar att
innehållet i det skrivna ska ge barnen en upplevelse. Förståelsen kommer först och sedan
kommer ljudningen. Att läsa ihop olika ljud utan egentligen anknytning till barnens
erfarenheter är meningslöst och allt barnen läser ska kunna kopplas ihop till deras begrepps-
värld. Läsning och skrivning ska bara användas för att föra över ett budskap eller en upplevelse
från skrivaren till läsaren.
    I den analytiska metoden utgår man från helheten och bryter ner den till delarna. På detta sätt
läser barnen med naturlig intonation innan de urskiljer de olika ljuden i orden och innehållet i
det lästa fokuseras.

Syn på lärarens roll i läs- och skrivinlärningen:
Läraren är den person som ledsagar barnen i deras läs- och skrivinlärning men läraren styr inte
undervisningen utan det gör barnens egna vilja att lära sig. Det är eleverna som är aktiva i
klassrummet och läraren finns där för att stötta och hjälpa dem. Eftersom man närmar sig
läsning utifrån barnens egna erfarenheter har man ingen bokstavsinlärningsgång utan man
arbetar med ljuden vartefter de dyker upp.

Syn på tidig läs- och skrivinlärning:
Läs- och skrivinlärningen ska ske på barnens vilja att lära sig och redan tidigt kan man se att
barn har ett behov av att förstå skrivna ord runt omkring dem. Därför är tidig läs- och
skrivinlärning positiv då barnen ofta är motiverade och inte behöver känna att de ska lära sig
efter en viss inlärningsgång. Finns intresset så finns också behovet.

Sammanfattning

Metoden betonar:
• Barnen lär sig att läsa genom att utgå från hela fraser, meningar och ord och sedan bryta ner

dem till de enskilda ljuden.
• Metoden utgår från de likheter som finns mellan tal och nedskriven text.
• Barnens förkunskaper och intresse ligger till grund för i vilken ordning de lär sig de olika

ljuden.
• Metoden poängterar förståelsen och innehållet i texterna. Den tekniska läsningen uppnås

automatiskt när barnen har kommit en bit i sin läsning.
• Att kunna läsa är att förstå textens innehåll.
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Metodik

Trots att metoden inte har en viss inlärningsgång för de olika ljuden finns det en arbetsgång för
hur man ska arbeta med barnen när de läser och skriver ord.

Arbetsgången kan se ut så här:
• Barnen får arbeta med ett ord som för dem är bekant sedan tidigare, t.ex. deras namn.
• Först får de se hela ordet.
• När de sett ordet ska de läsa det med naturlig intonation.
• För att veta om barnet kan analysera ut ljuden gör man en ljudanalys som kan se ut så här:
- Läraren säger tydligt ordet.
- Läraren ställer frågor som leder till att barnen får analysera ordet. T.ex. Här hör du olika

ljud, hur många hör du ? Vilket ljud kommer först ? Sist ? I mitten ?

Eller så här:
- Här ger jag dig några ljud (ej bokstäver). Lyssna noga och läs ihop ljuden så att det blir ett

ord. Vilket ord fick du ?

Dessa auditiva övningar är mycket viktiga för att barnen ska lära sig urskilja de olika ljuden.
Vårt alfabetiska system är uppbyggt på att man måste kunna urskilja våra språkljud för att
kunna läsa och skriva.

• När barnen kan urskilja ljuden ska de lära sig koppla ljudet med en bokstav och får därför
lösa bokstäver att lägga ordet med. Det är viktigt att barnen får en direktkoppling mellan
ljud och bokstav och mellan bokstav och ljud.

• Eleven får skriva ordet och läsa det.

En del ord lärs in som rena ordbilder utan ljudanalys. Sådana ord är korta och ibland
ljudstridiga. T.ex. och, en och ett.

LTG – Läsning på talets grund

Syn på läs- och skrivinlärning

LTG är främst en analytisk läs- och skrivinlärningsmetod med vissa inslag av syntetiska tankar
(t.ex. användningen av läsläror och ljudanalys). Dock är inte LTG bara en läs- och
skrivinlärningsmetod utan ett helt förhållningssätt till barns språkliga utveckling.

LTG–metoden introducerades av Ulrika Leimar på 1970-talet. Hon arbetade som småskole-
lärare och hade också arbetat i flera år inom lärarutbildningen. Leimar introducerade LTG då
hon inte tyckte att den traditionella undervisningen tog tillvara på barnens egna erfarenheter
och förkunskaper.
   Leimar har ett socio-kulturellt perspektiv på inlärning vilket innebär att vårt lärande påverkas
av den sociala och kulturella miljö som vi lever i. Mycket av hennes tankar när det gäller
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inlärning har sin grund hos den ryske psykologenVygotsky. Leimar påpekade att barn redan har
många språkliga erfarenheter den dagen de börjar skolan och hon ville med sin metod ta
tillvara på det barnen redan kan och utveckla det så att de ser sambanden mellan det talade och
det skrivna ordet. Hon ville också ta tillvara på barnens egna talade språk. Dessutom ville hon
genom att arbeta både med samtal och text utöka barnens ordförråd och begreppskunskaper.
Barnen börjar utifrån sitt språk skriva själva direkt när de börjar med läs- och
skrivundervisningen.

Leimar betonar vikten av att barnens begreppsutveckling hänger tätt tillsammans med
språkutvecklingen och då också läs- och skrivutvecklingen. För att barnen ska använda sig av
sitt språk måste de ha något att samtala kring som rör deras verklighet. Från denna verklighet
får de se skillnader, likheter och funktioner, dessutom får de i och med att de har ett samtal
kring det upplevda använda hela sitt ordförråd och här går vuxna även in och namnger föremål,
egenskaper och företeelser. Barn är liksom vuxna en del av samhället och de behöver det språk
vi använder i vårt dagliga liv och vi möter dagligen massor av begrepp och om vi utgår från
barnens verklighet kommer dessa begrepp in på ett konkret och naturligt sätt.

Syn på sammanhang text/tal:
LTG-metoden har i stort samma syn som den analytiska metoden på sambandet mellan skriven
text och tal. Visst finns det mycket som skiljer det nedskrivna ordet från det talade men det
viktigaste är att arbeta utifrån det som är gemensamt för text och tal för att barnen ska få in
skriven text på ett naturligt sätt i deras begreppsvärld.

Att man med hjälp av bokstäver kan meddela något för barnen betydelsefullt – även till en
frånvarande person – är en upptäckt som starkt ökar barnens motivation för att lära sig läsa och
skriva. Utgångspunkten vid läsinlärning är alltid en analys av det talade språket.  (Leimar, 1974,
sid. 44)

Ulrika Leimar  påpekar också betydelsen av att barnen ska få se att deras egna tal kan skapa
texter. Genom detta får de en förståelse om vad det skrivna ordet har för funktion - att
kommunicera.

Syn på ljudning och förståelse:
Läs- och skrivinlärningen ska helt ske med betoning på innehållet i texten och där är barnens
egna upplevelser och erfarenheter viktigast. Eftersom barnen har olika erfarenheter tidigare kan
man inte förutsäga i vilken ordning bokstäverna kommer att läras in utan det styrs av barnen
och deras förmåga att snappa upp ljud och bokstäver som de har någon naturlig anknytning till.
T.ex. ett ljud som ingår i deras namn. Till skillnad från den analytiska metoden arbetar läraren i
LTG – metoden parallellt med syntes och analys. T.ex. i laborationsfasen (se Metodik) arbetar
man både med att ljuda ihop och att ljuda isär.

Syn på lärarens roll i läs- och skrivinlärningen:
Läraren har en viktig roll i LTG-metoden. En dialog mellan barnen och läraren om konkreta
iakttagelser och gemensamma upplevelser ligger till grund för den läs- och skrivundervisning
som bedrivs i klassrummet. Barnen formulerar yttranden och använder här sitt språk och
läraren fungerar då som samtalspartner och breddar barnens språk, bland annat genom att själv
tala grammatiskt korrekt och att vidga deras begreppsvärld. Trots att läraren är en viktig del i
arbetet ligger alltid barnens erfarenheter och tankar bakom undervisningen.
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Syn på tidig läs- och skrivinlärning:
Leimar anser inte att det finns en viss gräns där barnen är mogna att börja läsa, det är
individuellt och beroende på vilken bakgrund barnen har. Det är viktigt att skapa en så bra
språklig miljö som möjligt för barnen redan tidigt då det underlättar läs- och skrivinlärningen
för barnen.
   Genom att som förälder samtala med barnen, läsa högt för dem och omge dem med skriven
text och bokstäver väcker man deras nyfikenhet och vilja att lära sig läsa. Själva under-
visningen måste ske på barnens villkor och man ska inte pressa dem att lära sig läsa tidigt. Hon
påpekar också att barnen har vetgiriga perioder innan skolstarten som det vore synd att inte ta
tillvara på.

Sammanfattning

LTG – metoden betonar:
• vikten av att barnen ser att texten betyder något, texten ska ha ett innehåll. Att läsa är att

förstå en text innehåll.
• att texterna ska bygga på erfarenheter som barnen varit delaktiga i.
• att barnen ser att text är nedskrivet tal och det kan vara deras eget tal.
• att barnen genom analys av texten ska bli medvetna om språket och dess komponenter.
• att barnen efter den svårighetsgrad de klarar av väljer själva ( och i samarbete med lärare

och kamrater ) vad de ska lära sig.
• att läs- och skrivinlärningen är en integrerad del av begreppsutvecklingen.
• att läs- och skrivinlärningen är en del av barnens orientering av omvärlden.

Metodik

LTG-metoden har en viss inlärningsrutin i fem steg som ger metoden en grund att vila läs– och
skrivinlärningen på. Nedan kommer en kort inblick i de fem olika faserna i LTG.

1. Samtalsfasen
I den första fasen har eleverna och läraren ett samtal för att barnen ska använda sig av det
ordförråd de har. Samtalet grundar sig på ett tema, t.ex. ”Min dröm” eller så kan det också
grunda sig på en iakttagelse, situation eller en händelse. Eftersom samtalet sker i gruppen
vidgar barnen sitt ordförråd med hjälp av gruppens totala ordförråd och med läraren som
hjälper till att ge korrekta benämningar på olika begrepp. Den sociala interaktionen är väldigt
viktig för barnen och deras språkbruk utvecklas i samverkan med andra. Samtalsfasen är därför
den mest grundläggande och betydelsefullaste fasen i LTG. Visst har man samtal i alla
lågstadieklasser men här är syftet att sedan få fram ett textmaterial byggt på samtalet och på så
sätt ge barnen en möjlighet att jämföra det skrivna och det talade ordet.
   Läraren bör under samtalet inte ge ledande frågor eller frågor som kan besvaras med ett ja
eller nej utan försöka få barnen att använda hela sitt ordförråd. Hur ? Varför ? Vad ? är
exempel på bra frågor i samtalet.

2. Dikteringsfasen
Dikteringsfasen kan ske i samband med samtalsfasen eller någon dag efter. Barnen kommer
överens om vad som ska skrivas ner och läraren skriver samtidigt på ett blädderblock. Barnen
måste vara överens om hur meningarna ska formuleras vilket gör att barnen kommer diskutera
hur man bäst formulerar sig. Samtidigt som läraren skriver ljudar klassen tillsammans och när
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läraren skrivit färdigt så uttalar barnen och läraren meningen på ett naturligt sätt. Just att de får
uttala meningen med en naturlig intonation är ett viktigt metodiskt grepp då det har stor
betydelse för språkförståelsen.
   Syftet med dikteringsfrasen är att barnen efter sin förmåga kan se samband mellan det talade
språket och det skrivna språket. Dessutom tränas barnens förmåga att tala och lyssna.

3. Laborationsfasen
Mellan dikterings- och laborationsfasen bör det gå någon dag. Man börjar övningen med att
man gemensamt läser texten på blädderblocken samtidigt som något barn följer texten med
fingret. På så sätt övar man läsriktning och radbyte. Detta gör att barnen lägger sig på sin nivå
från början, en del barn läser verkligen medan andra följer med i texten och gruppens
högläsning. Även de barn som inte läser får känna att de är delaktiga och att de verkligen kan
något.
   Efter det arbetar eleverna på ett laborativt sätt med texten. Läraren har innan skrivit på
spännpappersremsor enstaka bokstäver, enstaka ord, ändelser eller hela meningar som ska ligga
till grund för elevernas uppgifter. Vad för uppgifter som momentet ska innehålla beror på
textens lämplighet och barnens nivå. Barnen får sedan minst en remsa var och sedan får de leta
reda på just deras ord, bokstav etc. i texten. Gruppen stöttar varandra och hjälps åt när det
behövs. Till uppgifterna kan läraren knyta olika frågor som hjälper barnen att utveckla sitt möte
med skriven text.

Exempel:

Lisa har dessa två remsor:

Var i texten kan du hitta en likadan bokstav som du har på remsan ?
Är det någon skillnad på bokstäverna ?

Anna har dessa två remsor:

Var i texten hittar du dina meningar ?
Hur många ord har du i din mening ?
Vilken mening är längst ? Varför är den meningen längst ?
Ser du någon likhet mellan meningarna ?

4. Återläsningsfasen
Steg fyra i LTG är återläsningsfasen. Läraren har till dess skrivit ut texten på maskin med stora
bokstäver och kopierat så att alla barn får varsitt exemplar av texten. En del av barnen övar på
att återläsa texten medan andra illustrerar till den. Under tiden går läraren runt till dem och låter

        K         k

  Djur kan vara arga och bitas.           Djur kan vara söta.
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dem återläsa berättelsen tillsammans med läraren. ( Man börjar med de barn som kan bäst då de
inte tar så lång tid och läraren kan ägna mer tid till de barn som behöver mest hjälp. ) De ord
som barnen läser själva stryks under och barnen får kort att skriva de orden på som de senare
ska lägga i sin ordsamlingslåda. Andra ord stryks under för att bearbetas ytterligare (det kan
vara ljudstridiga ord, olika böjningsformer av samma ord eller ord som är svåra av andra
anledningar.)

5. Efterbearbetningsfasen
Direkt efter återläsningsfasen börjar de på efterbearbetningsfasen som innebär att de arbetar
med de ord de fått understrukna. De skriver först dem på de kort de fått, ett ord på varje kort
och om det är ett lämpligt ord illustrerar de också korten.
   Någon dag senare ska barnet läsa kortet och benämna de olika ljuden. Man gör så för att
barnen inte ska läsa orden ur minnet utan att de verkligen kan utläsa ordet avläsningstekniskt.

Bokstavskontroll
Som en del i LTG - metoden ingår också att man kontrollerar barnens bokstavskunskaper minst
en gång i månaden. Denna kontroll är till för att man ska se så att barnen verkligen har förstått
sambandet mellan bokstäverna och ljuden.

Bokstavskontrollen sker på detta sätt:
1. Man lägger upp alfabetets bokstäver slumpmässigt i tre rader på ett bord. Man prövar

antingen de små eller de stora bokstäverna vid ett visst prövningstillfälle.
2. Läraren pekar på bokstäverna i tur och ordning och barnen får säga de bokstäver de kan.

Det är vanligt att barn som är nybörjare säger bokstavsnamnet och då frågar läraren hur
bokstaven kan låta för att de också ska tillgodose sig bokstavens ljud.

3. När barnet visat att det kan ljudet tar läraren upp ett eget bokstavskort motsvarande den
bokstav barnet kunde och håller i handen. ( För att läraren lättare ska komma ihåg vilka ljud
barnet kunde. )

4. När barnet har försökt ljuda alla bokstäverna ljudar läraren de bokstäver den nu har fått i
handen och ber barnet peka på det bokstavskort på bordet som motsvarar lärarens ljud.

5. När barnet klarat av både den visuella ( synliga ) och den akustiska ( hörbara ) ljudningen
av en bokstav för man in den i en speciell tabell.

Nästa steg är att barnen får föra in bokstäverna de klarat av i en bokstavsbok. Boken är
uppställd i alfabetisk ordning med ett fliksystem som gör att barnen lätt hittar den bokstav de
ska arbeta med. På rätt sida får de öva att texta bokstaven, både med stora och små bokstäver.

Vid sidan om arbetet med de egna texterna är det också viktigt att barnen får arbeta med andra
texter som t.ex. läsläror med tillhörande diagnosmaterial och olika barnböcker. Det är viktigt
att barnen får arbeta individuellt med texter som möter dem där de är i sin läsutveckling. En del
barn klarar redan på tidigt stadium rätt så avancerade texter och ska inte bromsas och andra
barn behöver få arbeta mer med enklare texter. Det viktiga är att barnen inte ligger en på en för
låg eller en för hög nivå. En för hög nivå kan få barnen att tappa självförtroendet och en för låg
nivå får barnen att tappa intresset och stanna i sin läsutveckling.
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Kritik mot metoderna

Metod vid analys av kritiken

För att få en bild av vilka nackdelar de olika metoderna har så har jag bearbetat den kritik som
finns mot metoderna i vald litteratur.
   Den forskarlitteratur jag stöder mig på i min analys av kritiken är;
Åke Edfeldt (Läs- och skrivundervisningen i skolan, Skolöverstyrelsen, 1980), Edfeldt (i
Kullberg (red), 1995), Anita Hjälme, (Kan man bli klok på läsdebatten?,1999), Leimar (1974 ),
Lundberg (1984), Lundberg (i Kullberg (red),1995), Skolverkets rapport nr166, Svenska
( Skolverket, 1997)  och Åkerblom (1988).

En av mina källor kan för tydlighetens skull behöva en presentation. Det är en avhandling
skriven av Anita Hjälme (1999). Hon har följt den debatt om de olika läs- och skrivinlärnings-
metoderna som har förekommit i olika pedagogiska tidskrifter. Hjälme själv kritiserar inte
metoderna utan när jag refererar till hennes bok syftar jag till de olika artiklar hon tar med i sin
avhandling. Jag har sammanfattat andan i de olika artiklarna och författarna till dem är både
pedagoger som arbetar i skolans värld och olika forskare, till exempel Lundberg och Edfeldt.

De olika metodernas förespråkare ( främst Lundberg och Edfeldt ) har kritiserat varandra hårt
under de senaste årtiondena och kritiken har inte alltid varit så saklig.

Åke Edfeldts patetiska, don Quijotemässiga anfall....(Lundberg i Hjälme, 1999)

…det är något allvarligt fel med den syntetiska läsundervisningens principiella utgångspunkter.
( Edfeldt i Hjälme, 1999)

 När man ska sätta sig in i vilken kritik metoderna har fått är det ibland svårt att sovra ut vad
som egentligen kan ses som saklig kritik och vad som är mer framhävande av egna åsikter utan
egentlig grund.
  Jag har här försökt att strukturera ut kritik (och med kritik menar jag här den negativa kritik
som finns mot metoderna) som är återkommande och har en mer saklig grund.

Kritik mot den syntetiska metoden

Förståelse
Den syntetiska metoden har fått mycket kritik för att den tar bort betydelsen av att förstå en
text.
   Kritikerna säger bland annat att det inte går att ljuda sig igenom en text och samtidigt vara
koncentrerad på textens innehåll. När barnen ljudar sig igenom orden så försvinner
sammanhanget mellan innehåll och text och det är svårare att förstå en text som inte har något
meningsfullt innehåll utan innehåller ord utan egentligt sammanhang.
   Vidare sägs det att metoden poängterar rätt uttal av de enskilda ljuden mer än förståelsen av
det lästa vilket gör att barnen mer arbetar med att uttala rätt och bryr sig mindre om ifall de
verkligen förstår vad de har läst. Metoden ägnar alldeles för mycket kraft att ge barnen en
mekanisk läsning på bekostnad av barnens förståelse av det lästa. Inlärningsgången gör att
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orden som tidigt kan användas är torftiga och utan relation till barnens begreppsvärld. Detta gör
läsningen mekanisk och barnen får ingen insikt om vad syftet egentligen är med läsningen.

Abstraktion
Enligt kritikerna till den traditionella metoden blir det för abstrakt för barnen om de arbetar
med enskilda delar utan att de ser någon helhet. Detta försvårar deras inlärning och kräver att
de har nått en högre mognad än vad egentligen är nödvändigt. Barn har ofta svårt att höra de
enskilda ljuden i orden och för en del är det alltför abstrakt att kunna förstå vad ett ljud är.

Mekaniskt
Den syntetiska metoden ger enligt kritikerna en långsam och ineffektiv läsning eftersom den
mer poängterar att man ska lära sig att bli en tekniskt duktig läsare. Denna ineffektiva
läsningen följer med upp även i vuxen ålder. Barnen känner också tvång att bli tekniskt duktiga
läsare och detta kan göra att deras självförtroende blir drabbat.

 Risken är stor att man med denna grundsyn på läsinlärningen får elever som behärskar
lästekniken men inte grammatiken och läsförståelsen.
(Åkerblom, 1988,  sid. 102 )

Eleverna får kravet över sig att det viktigaste är att ”läsa rätt” istället för att förstå innehållet.
För att nå en automatiserad läsning sker inte sällan en överinlärning som för många elever är
helt onödig och meningslös.

Förförståelse och individualisering
Det finns kritik mot den syntetiska metoden som säger att den inte utnyttjar barnens tidigare
kunskaper utan alla barn måste följa den speciella inlärningsplan man har och det gör att det
barnen redan kan försvinner. Läraren möter inte barnen där de är utan låter metoden styra vart
barnen borde vara. I och med den starka lärarstyrningen ges lite tillfällen till individualisering.
Barn är inte tomma blad när de börjar skolan utan de har upplevelser och kunskaper med sig
redan från början och det utnyttjar man inte genom att ha den inlärningsgången den syntetiska
metoden har.

 Det finns bara ett vettigt sätt att läsa och det är med utgångspunkt från det faktiska språk som
varje enskilt barn har och från den språkutvecklingsnivå som barnet står på.  (Edfeldt, 1980,
sid.17)

Vissa barn har svårare att läsa ord som os, vis och ris än ord som rymdraket, fotboll och
ridskola. Detta beror på att barnen inte har någon personlig erfarenhet av de ord som ska läras
in. När de får arbeta med ord som finns i deras verklighet blir situationen en annan, det är ord
som betyder något för dem och som de kan relatera sin vardag till.

Motivation
Enligt kritiken riskerar ”Drillövningar” och överinlärning att ta död på barnens motivation.
Metoden gör att läsningen inte blir mer än ytlig och mekanisk. Att metoden dessutom inte tar
tillvara på barnens egna språk och vardagssituation gör att läsningens syfte bara blir att ”lära
sig läsa” och den får inget verkligt syfte. För att barn ska finna undervisning motiverande krävs
det att barnen får insikt i att läsningen har ett verkligt syfte och syftet kan vara allt från att
meddela sig med andra till en ren upplevelse. Den syntetiska metoden med sitt, enligt
analytikerna, torftiga språk ger inte barnen denna insikt.
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Sammanfattning
Kritik mot den syntetiska metoden:
• Svårt att individualisera.
• Mekaniskt och lärarstyrt.
• Teknik viktigare än förståelse.
• Tar inte tillvara på barnens erfarenheter.
• För abstrakt för vissa barn.

Kritik mot den analytiska metoden

Kritiken mot den analytiska metoden är lite annorlunda än kritiken mot den syntetiska
metoden. Enligt den litteratur jag läst handlar det oftast om att motivera och svara mot den
kritik som den traditionella metoden fått. Därför tar jag här upp några av de försvarspunkter
som återkommer i litteraturen, däri ligger också den kritik man kan få fram mot den analytiska
metoden.

Förståelse
Förespråkarna för den syntetiska metoden ( främst Ingvar Lundberg ) säger själv att förståelsen
och innehållet är viktigt i en text men att bara för att en text är innehållsmässigt intressant
betyder det inte att barnen kan läsa den. Kan inte barnen avkoda orden kan de heller inte läsa
hur bra texten än är. Om att texterna ibland blir torftiga i början av läsundervisningen säger
Lundberg så här:

Problemen med nybörjarböckerna avspeglar ett dilemma: Å ena sidan vill man maximera
elevernas möjligheter att komma underfund med den alfabetiska koden. Då är vissa ljudsekvenser
lämpligare än andra. …Detta ger restriktioner för ordvalet i början. (Lundberg, 1984, sid.116)

Lundberg påpekar att det finns en konflikt i huruvida man ska koncentrera sig på innehållet
eller på lästekniken. Många barn kanske klarar av att lära sig läsa när innehållet är intressant
och dessa barn får en bra lästeknik som mer eller mindre kommer av sig själv men Lundberg
påpekar också:

Jag vill inte bestrida att många barn kan lära sig att erövra skriften på detta sätt men det är
ingalunda en lätt uppgift att arrangera en skriftspråklig miljö som möjliggör en sådan spontan
inlärning.(Lundberg, 1984, sid.117)

Innehållsmässigt bra texter ger inte alla elever möjligheten att ”knäcka koden” och det finns
barn som behöver den mycket mera systematiska undervisning som den syntetiska
undervisningen ger.

Abstraktion
För att barn ska kunna se hur ett skriftspråk är uppbyggt grammatiskt krävs en viss fonologisk
mognad och när de har nått den mognaden kan de också de delarna i helheten och kan skapa en
helhet av delarna. Genom den syntetiska metoden får barnen en större säkerhet om hur vårt
alfabetiska system är uppbyggt och fungerar.
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Mekaniskt
Eftersom läraren i den traditionella metoden arbetar för att få barnen att bli tekniskt duktiga
läsare når barnen en nivå där avkodningen inte stör koncentrationen på innehållet. Barnen
behöver inte kämpa med att både avkoda och tolka texten. För att nå den nivån krävs det ”drill-
övningar” och de kan upplevas positivt av barnen då de känner att de når framsteg i sin läsning.
När barnen blir tekniskt duktiga läsare undviker man att de gissar sig fram vad det står i texten.
   Alla barn klarar inte av att lära sig läsa på egen hand utan behöver en systematisk och styrd
undervisning som leder dem på rätt spår. Ingvar Lundberg anser att förespråkarna för den
analytiska metoden förespråkar en ”låt-gå” attityd där lärarstyrningen är för svag för många
barn som kräver en mer styrd inlärning.

 En varning bör framföras för en ”låt-gå-hållning” då de flesta barn inte kan tillägna sig skriften
utan möda. Forskningsresultat visar att vissa barn behöver systematiskt arbete och hjälp för att
erövra skriften. (Lundberg i Kullberg (red), 1995, sid.15.)

Lundberg påpekar också att det är viktigt att variera sin undervisning för att den inte ska bli stel
och tråkig.

Förförståelse och individualisering
Förespråkarna för den syntetiska metoden menar att läraren i början av läsundervisningen inte
kan vara säker på vad barnen redan kan och alla elever går igenom inlärningsgången för att de
ska bli så tekniskt säkra läsare som möjligt.

Motivation
När eleverna känner att de lyckas och att de kommer någonstans i sin läsning ökar
självförtroendet och det motiverar också barnen att hela tiden få mer och mer avancerade ord
och texter. Den analytiska metoden kan göra att barn som inte lyckas ”knäcka koden” på egen
hand får ett dåligt självförtroende och de känner att de inte utvecklas. Som tidigare nämnts får
”drill-övningar” en del elever att känna att de kan och att de utvecklas.

Sammanfattning
Kritik mot den analytiska metoden:
• Barnen blir inte säkra läsare eftersom de inte automatiserar avkodningen.
• Den analytiska metodens förespråkare har en ”låt-gå” attityd till läs- och skrivinlärningen.
• Barnen kan lätt gissa sig till vad det står istället för att verkligen läsa ut det.

Kritik mot LTG

Det är intressant att notera att i den litteratur jag har läst har den analytiska metodens
förespråkare inte någon kritik mot LTG utan verkar se LTG som en helt analytisk metod.

…U.L’s LTG-metod är ett bra exempel på den analytiska undervisningsmodellen.(Edfeldt i
Kullberg (red), 1995, sid. 10.)

Dock säger Leimar själv (1974) att hennes metod främst bygger på analys men också på syntes.
Syntesen används både i användandet av läsläror och i laborationsfasen. Dessutom har läraren
en mycket mer betydande roll i metoden än vad den analytiska metoden förespråkar.
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Kritiken från den syntetiska metodens förespråkare är också svag och är främst riktad till de
analytiska inslagen i LTG.

En del LTG-anhängare vill hävda att man ska försöka komma förbi avkodningsfasen i
läsinlärningen överhuvudtaget.
…
En telegrafilärare låter nybörjaren först lära sig morse-systemet och räknar inte med att eleven
kan ta emot snabba och komplicerande meddelanden, hur intressanta och behovsrelaterade de än
kan vara.
(Lundberg ,1984, sid.119-120)

Ska man finna kritik mot metoden får man gå till en utvärdering som skolverket har gjort
angående läsförmåga, läsvanor och attityder hos elever i årskurs 2 (1997). Skolverket har
undersökt vilken metod som använts i låg- mellan- och högpresterande klasser och det har visat
sig att i de låg- och mellanpresterande klasserna var LTG den mest använda metoden och den
traditionella metoden var den som användes mest i de högpresterade klasserna.

Missgynnar LTG-metoden lässvaga elever ? Kan det vara så att elever som har lätt för att lära,
lär sig lika bra oavsett metod medan de elever som har svårt för att lära sig gynnas av ett mer
”traditionellt” tillvägagångssätt vid den första läsundervisningen ? ( Skolverket,1997, sid. 62 )

Sammanfattning
Det går inte att hitta mycket kritik mot LTG-metoden i sig. Förespråkarna för den analytiska
metoden ser LTG som sin egen metod och förespråkarna för den syntetiska metoden kritiserar
de analytiska inslagen i LTG och är kritiska mot risken av att LTG-anhängare vill minska ner
på det som i metoden är syntetiskt.
   Den kritik jag kan hitta ligger främst i att undersökningar visat på att i lågpresterande klasser
har LTG-metoden oftare varit den mer populärara metoden när den traditionella
läsinlärningsmetoden varit den populärare metoden i de klasser som visat sig bli högpresterade.
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Diskussion kring litteraturen

Efter att ha tagit del av och analyserat den litteratur jag valt som grund i mitt arbete inser jag att
den analytiska metodens slagord är förståelse, individualisering och motivation. LTG betonar
samma sak och lägger också till begreppsutveckling. Här tycker jag att Leimar tar upp en viktig
aspekt som jag saknar när det gäller de andra metoderna. Läs- och skrivinlärning ska inte bara
handla om att lära sig läsa utan också att arbeta med barnens totala språkutveckling.
   Den syntetiska metodens slagord är avkodning, lästeknik och automatisering. Däremot ser jag
ingenstans att den syntetiska metoden anser de andra delarna vara mindre viktiga utan den
automatiserade läsningen är en startplatta och ett verktyg för den fortsatta läsningen.

Lundberg och författarna till Skolverkets rapport påpekar att det verkar som om de flesta barn
lär sig läsa oavsett metod men de svaga eleverna verkar behöva en metod som den syntetiska
metoden. Trots att jag givetvis också tycker att det är viktigt med förståelse, individualisering
och motivation tycker jag att det finns tungt vägande skäl att använda sig av syntetiska inslag
då jag tvekar på att alla barn kan lära sig läsa utan att kunna avkoda ordentligt. Riskerna för att
många barn gissar sig fram vad det står är stor och jag tror inte att barn som inser att de
egentligen inte kan läsa känner den motivation som innehållet i texten skulle ge dem. De kan ju
inte läsa den! Dessa barn känner nog större motivation av att arbeta med ”drill-övningar” där
de tydligt och enkelt kan se att de gör framsteg.

Jag anser att en blandning av metoderna är bäst då det både ger lästeknisk säkerhet, innehåll,
mening och självförtroende. Jag tycker också att det är viktigt att den undervisande läraren är
riktigt insatt i de olika metoderna för att kunna använda dem på bästa sätt. Om någon lärare
skulle välja att arbeta med bara en metod är det verkligen viktigt att man sätter sig in hur
metoden fungerar fullt ut, annars är risken stor att man missar vissa poänger med metoden. Jag
har till exempel sett LTG användas under mina praktikperioder men jag har aldrig sett några
bokstavskontroller göras. Dessa anser jag vara en viktig del av LTG för att kontrollera om
barnen verkligen har insett sammanhanget mellan bokstav och ljud.

Jag tror också att det är viktigt att läraren väljer metod efter vad som passar den elevgrupp han /
hon har och det är också betydelsefullt hur metoden passar läraren. Om lärare arbetar på ett sätt
som de inte känner för spelar det inte någon roll hur bra metoden är utan undervisningen
kommer ändå bara bli platt och omotiverad, både för elever och lärare.

Skulle jag välja en skola med en viss profil i sin läs- och skrivundervisning skulle jag välja en
skola med en syntetisk inriktning då den ger barnen en bra grund att stå på och det verkar vara
den metod som bäst gynnar de svaga eleverna. Nu har jag bara nuddat vid vilken metod som är
lämpligast att arbeta med när det gäller svaga elever och jag har inte nämnt något om vilken
metod som har gett bäst resultat för dyslektiker. Dock verkar det av det lilla jag har nämnt här
finnas en tendens till att de svaga eleverna gynnas av den traditionella metoden.
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METOD

Metod och urval

 Då mitt examensarbete till stor del bygger på att ta reda på hur läs- och skrivundervisnings-
metoderna används i skolans verksamhet var det naturligt att göra en empirisk studie där jag
besökte olika lärare och deras klasser för att analysera metodanvändandet.
   Klassrumsobservationerna skedde i ostrukturerad form (Hartman, 1990) då jag inte på något
sett påverkade de förutsättningar som fanns i klassrummet. Jag styrde inte vad lektionerna
skulle ha för innehåll och under observationerna var jag inte delaktig i lektionen på något sätt
utan satt och förde anteckningar. Detta för att se lärarnas naturliga och vanliga undervisning.

Mitt syfte med studien var inte att mäta och jämföra resultat utan att få svar på hur man
använder sig av de olika metoderna och vilken kritik lärarna har mot dem. Av den anledningen
var inte kvantitet viktigt att studera utan tyngdpunkten ligger på kvaliteten på observationen.
Därför valde jag att besöka fyra lärare och deras klasser. För att min studie skulle få så brett
underlag som möjligt valde jag att besöka fyra skolor med olika bakgrund och förutsättningar
(se tabell nedan ). Alla fyra skolorna ligger i en mellansvensk småstad.

Enligt Bell (1993) ger en intervju större möjligheter att utveckla och fördjupa svaren än en
enkät och som jag tidigare nämnde var mitt syfte att få ut en så god kvalitet som möjligt av mitt
datainsamlingsmaterial och därför valde jag att göra uppföljande intervjuer med de
undervisande lärarna i de klasser jag besökte. Mina intervjufrågor var av öppen karaktär för att
skapa samtal kring frågorna. I och med att jag hade frågor som vi utgick från i min intervju
skedde den i strukturerad form men graden av styrning var låg (Hartman, 1990) då jag strävade
efter att ha ett så öppet samtal som möjligt.

Jag valde lärare och skolor på grund av att jag genom tidigare erfarenheter, genom praktik och
vikariat, visste att skolorna låg i områden med olika sociala förutsättningar och att lärarna hade
olika arbetssätt och erfarenheter. Nedan följer en kort beskrivning av klasserna i min studie.

Lärare Antal år i
yrket.

Skola Klass
( F = förskoleklass )

Antal elever
år ett / totalt

Sociala
förutsättningar

Gunilla   27 år Lillhagen Åldersblandad
F- 2

      13/27 Goda. Ligger i ett lugnt
villaområde

Anna    1 år Söderskolan Åldershomogen
år ett.           21 Inga större sociala

problem.

Barbro   15 år Storskolan Åldershomogen
år ett.           22

Elever med invandrar –
bakgrund. Sociala
problem.

Kristina    6 år Byskolan
Åldersblandad
F-1         10/18

Mycket goda. Liten
lantskola.

( Namn på lärare och skolor är fiktiva )
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Uppläggning och genomförande

Jag tog kontakt med lärarna via telefon där jag presenterade mig själv och förklarade syftet
med mitt examensarbete. Samtalt avslutades med att vi bestämde tid för klassrumsobservation
och uppföljande intervju. Jag ville göra observationen innan intervjun för att eventuellt kunna
diskutera det jag sett på observationen vid intervjutillfället. Mina klassrumsobservationer
varade mellan 40 minuter och en timme.

Vid mitt besök i klassen fick läraren mina intervjufrågor (se nedan). Detta för att de skulle få
tid på sig att tänka igenom svaren i lugn och ro innan själva intervjutillfället. Intervjuerna
skedde mellan ett par dagar och en vecka efter observationerna.

Intervjufrågor:
Hur använder du dig av de olika läs- och skrivinlärnings metoderna i din undervisning ?

Vilka nackdelar anser du att de olika metoderna har ?

Om du i framtiden skulle arbeta på en skola som har en viss profil när det gäller läs- och
skrivinlärningen vad för profil skulle du vilja att den skolan skulle ha och varför ?

Under intervjun använde jag inte bandspelare. Detta var ett medvetet val då jag ville ha en
avslappnad stämning och då jag efter telefonsamtalet med lärarna insåg att de ville visa mig
mycket av elevernas arbeten. Detta skulle inte komma fram på ett bra sätt vid en band-
inspelning och därför förde jag noggranna anteckningar istället.

I resultatet  börjar jag med att redovisa varje lärare för sig, först observationen därefter
intervjun. Eftersom intervjufrågorna hade en öppen karaktär känns det mest naturligt att
redogöra för intervjun med en sammanhängande text. Slutligen har jag en avslutande
diskussion där jag analyserar mina intryck av observationerna och intervjuerna genom att
koppla det till den litteratur som ingått i mitt arbete. I analysen kopplar jag också litteraturen
och min empiriska undersökning till min problemformulering:

• Vilka centrala tankar finns i de olika läs- och skrivinlärningsmetoderna ?
• Vilken kritik har de olika metoderna fått utifrån forskning och vilken kritik har lärarna ?
• Hur ska man använda de olika läs- och skrivinlärnings metoderna i skolans verksamhet

enligt litteraturen och hur används de i klassrummet ?
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RESULTAT

Gunilla

Gunilla har varit lärare i 27 år. Hon har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat på lågstadiet
och nu under senare år även haft förskoleklasselever. Hon arbetar på Lillhagens skola som har
en tradition av att arbeta mycket med LTG. Skolan ligger i ett lugnt villaområde med hög
social standard. Gunilla har två invandrarelever i klassen som bott i Sverige sedan de var små.
Hennes klass är åldersblandad och har elever som går i förskoleklass, år 1 och år 2. Hon har 5
förskoleklasselever, tretton år 1-elever och nio år 2-elever.

Klassrumsobservation
Vid mitt besök i Gunillas klass noterar jag att en rik språklig miljö omger barnen. Längs ena
väggen stod en stor bokhylla som var full av barnböcker, där fanns både faktaböcker och
skönlitteratur för barn. Ett litet minialfabet satt klistrat på varje bänk och på väggarna satt olika
elevarbeten, då inte bara teckningar utan även dikter och korta texter.

Gunilla börjar lektionen med att göra en diktering. Närvarande vid dikteringen var år ett och
två. Förskoleklassen hade annan verksamhet tillsammans med förskoleläraren i ett annat
klassrum. Gunilla förklarade för mig att de brukade ha diktering då förskoleklassen var på
annat håll. Detta för att hon anser att dikteringen inte ger dem så mycket än och dessutom
arbetade de mycket med språklig medvetenhet med förskoleläraren. Längre fram i vår ska de
också få vara med vid dikteringarna.
  Dikteringen handlade om när barnen hade förberett inför den klassfest de skulle ha lite längre
fram. Gunilla frågade barnen vad de ville att hon skulle skriva och tillsammans formulerade de
meningar som hon sedan skrev upp på blädderblock. När hon skrev ljudade barnen tillsammans
med henne och när en mening var färdig läste de den med naturlig intonation. Samtidigt som
hon skrev frågade hon barnen hur de ville formulera meningarna och hur de skulle skriva på ett
korrekt sätt, till exempel om det skulle vara punkt och stor bokstav. Ibland frågade hon även
några av de äldre barnen om hur orden stavades. Gunillas roll i klassrummet är aktiv. Hon leder
barnen men styr dem inte. Barnen har i sin tur  en aktiv roll i klassrummet och dikteringen
bygger på deras tankar och upplevelser.

Gunilla lyssnade hela tiden på vad barnen tyckte och samtalet kunde vara så här:

Gunilla: Vad gjorde vi sedan ?
Pojke: Vi sjöng !
Gunilla: Ja, det gjorde vi. Vad sjöng vi då ?
Flicka: Vi sjöng Nu tändas tusen juleljus.
Gunilla: Just det, det gjorde vi. Hur ska vi skriva då tycker ni ?
Annan flicka: Jag tycker att vi ska skriva: Sedan övade vi på att sjunga Nu tändas tusen
juleljus.
Gunilla: Det låter bra, är det någon annan som har något förslag ?
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På detta vis fick de ihop en diktering som slutligen såg ut så här:

Igår ordnade vi för klassfesten som vi snart ska ha. Halva klassen bakade
lussebullar och pepparkakor. Resten gjorde i ordning juldekorationer. Sedan
övade vi på att sjunga Nu tändas tusen juleljus. Vi sjöng fint tyckte fröken. Emelie
ska vara Lucia och Anton, Oskar och Jonatan ska vara pepparkaksgubbar.

Gunilla hjälpte barnen att komma på ordet dekorationer men annars var det inte direkt några för
barnen nya ord som kom fram i den här dikteringen.

Detta lilla stycke tog lite över en halvtimme att skriva ner och nästa dag skulle de arbeta med
texten laborativt. Efter en liten fruktstund där Gunilla läste högt för barnen gick hon igenom
läsläxan med dem. Varje barn fick sina böcker där Gunilla på en liten lapp i boken skrivit vilka
sidor barnen skulle läsa till nästa dag. Barnen hade många olika läsläror och de som hade
samma bok var på väldigt olika ställen i böckerna. Barnen fick själva läsa sin läxa en gång och
Gunilla och en elevassistent gick runt och lyssnade på dem när de läste. En del barn läste sidor
som bara innehöll korta ord som t.ex. Tor ser Siv. Andra barn läste flera sidor med
sammanhängande text. En flicka läste ur en liten bok där det var en stor bild på en sak och
sedan stod ordet med stora bokstäver under. Förklaringen till den flickans bok fick jag sedan i
intervjun (se Intervju).

Intervju
Gunilla använder sig av en blandning av metoder i sin läs- och skrivundervisning.

Jag blandar olika metoder, plockar de bitar från varje metod som passar mig bäst att arbeta med.

Dock känner hon att hon lagt tyngdpunkten på LTG de senare åren. Detta beror enligt henne på
att barnen arbetar så mycket med språklig medvetenhet i förskoleklassen att de har nått en
språklig mognad som passar LTG när de börjar ettan.

Jag märker en tydlig utveckling efter det att barnen började gå i förskoleklass. De kan mycket mer
och jag tror att förskolelärarnas arbete med den språkliga medvetenheten gör att barnen blir mer
mottagliga för läsundervisningen.

Hon använder den traditionella metoden på barn som känner igen många ljud och bokstäver
men ännu inte kommit på hur man ljudar ihop dem. Nu läser vi A är en gammal läslära (jag har
själv haft den när jag gick i ettan 1978, egen kommentar) som hon tycker passar dessa barn.
Gunilla och dessa barn lyssnar tillsammans mycket på ljuden och arbetar för att de ska kunna
sammanfoga ljuden till ord. Hon tycker att den syntetiska metodens styrka ligger i att barnen
får lära sig de enkla ljuden först och att barnen på ett tydligt sätt lär sig hur ljud sätts samman
och bildar ord. Däremot tycker hon att den syntetiska metoden gör det svårt att ge barnens
läsning ett meningsfullt innehåll. Orden barnen lär sig är torftiga och skapar inte förståelse för
vad den skrivna texten har för syfte.
   Hon använder många läsläror som bygger på den traditionella läsinlärningsmetoden som
läxböcker. Hon använder aldrig dessa böcker vid gemensamma läslektioner utan de är bara till
för läsläxan och där har barnen väldigt varierande böcker.

När barnen har bokstavsarbete väljer de bokstäver ur olika ”hus” att arbeta med. Det finns tre
hus och svårighetsgraden ökar för varje hus de arbetar med. Husen är uppbyggda efter den
syntetiska metodens inlärningsgång. I stort sett vokaler och hålljud i de enklare husen och
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klausilerna och ovanliga bokstäver i det svåraste huset. När de arbetar med bokstäverna har de
en arbetsgång som ser ut så här:

1. Spåra. Barnen får hämta kort där bokstaven är ritad och där man har ritat ut små pilar som
visar hur man skriver bokstaven.

2. Lyssna efter ljudet. Barnen får stenciler där det finns bilder på olika saker t.ex. en sol.
Under bilden finns det tre rutor, en för varje bokstav. Barnet ska lyssna efter var ljudet de
arbetar med finns i ordet och sätta ett kryss i den rätta rutan.

3. Svampa bokstaven. Barnen får med hjälp av en blöt svamp skriva bokstaven på tavlan.
4. Skriva bokstaven. Barnen har skrivböcker där de skriver bokstaven i. Både den versala

och gemena formen. De två sista raderna använder de för att skriva något ord som ljudet /
bokstaven ingår i.

När det gäller användandet av den analytiska metoden så kommer den automatiskt med i
användandet av LTG. Gunilla använder sig inte av den analytiska metoden enskilt i
undervisningen utan den används under laborationsfasen i LTG. Däremot har Gunilla just nu en
elev som är väldigt svag när det gäller läsning och där använder hon sig helt av ordbilder. (Det
var den lilla flickan som jag nämnde tidigare.) Gunilla anser att flickans självförtroende växer
och att hon också känner att hon kan läsa om hon läser ett ord samtidigt som hon ser en bild på
ordet.

När det gäller LTG gör Gunilla ungefär en diktering i månaden. Dikteringen har alltid någon
gemensam upplevelse som grund. Hon känner ibland att det är lite svårt att få barnen riktigt
intresserade av dikteringarna. Några är alltid aktiva men tyvärr är många också passiva. För att
alla ska bli riktigt fångade krävs det verkligen att den gemensamma upplevelsen varit något
alldeles extra.
   I laborationsfasen presenterar Gunilla t.ex. en eller flera bokstäver, rim, ändelser och vissa
stavningar. Barnen får i återläsningsfasen arbeta helt individuellt med texten. Gunilla har gått
ifrån efterbearbetningsfasen då hon ansåg att den gav barnen för lite med tanke på den tid och
det arbete den krävde.  Alla klassens dikteringar sparas i en gemensam klassbok. Den brukar de
ibland gå tillbaka till och friska upp minnet av vad de har haft för upplevelser tillsammans.

Barnen brukar också ofta skriva i sina händelseböcker och detta är något enligt Gunilla som de
verkligen gillar.

Om Gunilla skulle välja en skola med någon speciell inriktning på läs- och skrivinlärningen
skulle hon välja en skola som inriktar sig på LTG. (Vilket hon också gjort då hon arbetar i en
LTGinspirerad skola.) Detta val skulle hon göra för att hon tycker att LTG är den metod som
bäst utgår från barnen och deras språk. Metoden ger barnen en förståelse om vad nedskrivna
ord har för syfte och de känner att de har en delaktighet i det skrivna.

Sammanfattning Gunilla
Gunilla har många års erfarenhet och det märks när man pratar med henne. Hon har hittat ett
arbetssätt som passar henne och hon kan tydligt motivera sitt val av undervisningssätt.
   Hon använder sig till största delen av LTG men har också inslag av den syntetiska metoden i
sin undervisning. Enligt henne är en blandning av metoder bäst både för barnen och för henne.
När hon har barn som inte har det så lätt att ”knäcka koden” använder hon sig av ordbilder för
att stärka deras självförtroende. Hon visar att hon individualiserar sin undervisning genom att
hon söker vägar som passar de enskilda elever hon har.
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LTG är enligt henne den metod som bäst arbetar utifrån elevernas erfarenheter men hon tycker
ibland att det är svårt att få alla barn delaktiga i dikteringarna. Den syntetiska metoden tycker
hon är bra för att den på ett tydligt sätt arbetar med att ljuda samman olika ljud och barnen får
förståelse för hur ljud och ord hör samman. Nackdelen är att orden blir begränsade och torftiga.

Anna

Anna blev färdig med sin utbildning knappt ett år innan mitt besök. Hon hade sedan i augusti
varit klasslärare i en år 1-klass med 21 elever. Terminen innan dess arbetade hon som
resurslärare i tre förskoleklasser. Söderskolan som hon arbetar på har enbart åldershomogena
klasser. Skolan har inte någon särskild profil när det gäller läs- och skrivinlärningen. Annas
klass är en klass som inte har några större sociala problem. Skolan ligger i ett område med både
hyreslägenheter och villor och barnen kommer från ganska goda hemförhållanden.

Klassrumsobservation
I Annas klassrum fanns ett stort alfabet över tavlan. På tavlan satt några ord uppsatta. Längs
med en vägg fanns hyllor med diverse böcker, både läroböcker och skönlitterära böcker. På
väggarna satt det teckningar. Miljön var inte språkligt torftig men den var inte heller språkligt
riklig utan något där emellan.

Vid tillfället för mitt besök som varade en timme arbetade barnen självständigt med
bokstavsarbete. De arbetade med bokstavshus med de enklare ljuden i de första husen och de
svårare och ovanliga ljuden i det sista huset. Arbetsgången såg ut så här:

1. Spåra. Eleverna  började med att spåra bokstaven med fingrarna på bokstavskort.
2. Lyssna efter ljudet. Barnen fick stenciler där det finns bilder på olika saker t.ex. en sol.

Under bilden finns det tre rutor, en för varje bokstav. Barnet ska lyssna efter var ljudet de
arbetar med finns i ordet och sätta ett kryss i den rätta rutan.

3. Skriva i bokstavsbok. Här fick barnen öva på att skriva bokstaven, både i versal och
gemen form.

4. Läsa. Barnen fick hämta små böcker där det fanns små verser ( det fanns en bok för varje
bokstav). I verserna fanns det korta, enkla ord där just den bokstaven de arbetade med var
ständigt återkommande. Barnen skulle säga till Anna (eller en resurslärare som fanns i
klassrummet) när de kom till den här punkten. Läraren lyssnade på barnen när de läste de
korta verserna.

5. Måla / skriva. Barnen hade här en skrivbok där varannan sida var blank och varannan
randad. På den blanka sidan skulle de rita en eller flera saker där den aktuella bokstaven
ingick och på andra sidan skulle de skriva de ord de valt att rita av flera gånger med så
snygg stil som möjligt.

Under den lektion jag var hos Annas klass arbetade barnen med det här och de var på väldigt
olika ställen i sina hus och variationen var stor när det gällde vilka ord barnen valde att skriva
när de valde ord själva.
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Intervju
Anna berättade för mig att hon varierade sitt arbetssätt väldigt mycket. Hon känner att hon
fortfarande provar sig fram mycket när det gäller de olika metoderna. Hon har inte använt sig
något av dikteringar och hon erkänner att hon är dåligt insatt i LTG. Hennes undervisning
baserar sig på en blandning av analytiska och syntetiska metoder. Barnen arbetar med sitt
bokstavsarbete och ibland har Anna gemensamma genomgångar där hon arbetar med en
bokstav i taget.
   Hon har något hon kallar Annas magiska bokstavslåda som går ut på att hon lägger några
småsaker eller bilder på saker i en låda. Om de ska arbeta med t.ex. bokstaven s kan hon lägga i
en leksakshäst, en tygros, en bild på en sol, en sko, en penna och så vidare i lådan. Barnen får
inte se vad som finns i lådan till att börja med. Hon brukar samla barnen i ring och sedan tar
hon upp två saker i lådan som har ett ljud gemensamt t.ex. häst och en ros. Därefter får barnen
säga vad det var för saker och de får lyssna efter vilket ljud de har gemensamt. Efterhand
plockar hon fram de olika sakerna i lådan och barnen får tala om ifall ljudet finns med i ordet
och var i ordet det finns. De brukar alltid avsluta en sådan genomgång med att barnen får
lyssna på varandras namn och fundera ut vilka som har ljudet i sitt namn.

Anna använder sig av olika läsläror när hon har läsläxa. När det gäller läsläxan arbetar barnen
utifrån den läsnivå de ligger på. En del barn läser mycket och svårare texter, andra barn läser
korta enkla texter.
   Anna anser att nackdelen med den syntetiska metoden är att ordförrådet blir begränsat och att
barnen ”hindras” att ta till sig ord som baseras på deras erfarenheter.  Däremot tycker hon att
metodens fördel är att barnen blir ljudsäkra och de lässvaga barnen hela tiden gör synliga
framsteg som motiverar dem till att arbeta vidare.

Anna sätter ofta upp ordbilder i klassrummet. Ordbilderna kan vara ord som och, en eller ett.
Det kan också vara ord som kopplas till det de håller på att arbeta med just för stunden. När jag
var där satt orden tomte, jul och paket uppe på tavlan. Jag hade lite svårt att få fram om de
arbetade på något speciellt sätt med ordbilderna men det verkade som hon använde dem mest
att peka på när de pratade om julen och att de skulle få se orden så mycket som möjligt. Anna
tycker att det negativa med den analytiska metoden är att hon upptäckt att barnen ofta gissar
vad det står istället för att läsa ut det och fördelen är att barnen kan använda sitt eget ordförråd
och att innehållet i texten blir mer meningsfull.

Barnen skriver redan från skolstarten i egna händelseböcker. I händelseböckerna får de skriva
någon kort sak som de hade varit med om och sedan rita en bild till det. Barnen skriver helt
själva och här är inte stavning viktigt. Efter att de skrivit får de rita en bild till det de skrivit.
Här märker Anna tydligt vilken skrivnivå barnen ligger på, en del barn skriver bara ett par ord
och det är ibland knappt läsbart, andra barn skriver flera rader och gör det mesta rätt.  Anna
upplever det som att barnen kan väldigt mycket redan när de börjar i ettan och detta tror hon
beror på att barnen gått i förskoleklass där de arbetar mycket med språklig medvetenhet.

Om Anna skulle välja en skola med någon speciell profil när det gällde läs- och
skrivinlärningen skulle hon kunna tänka sig att arbeta med LTG. Hon motiverar sitt val med att
hon gärna vill sätta sig in i hur metoden ska användas och hon har hört att det ska vara en bra
metod att arbeta med just för att den utgår från barnens egna språk.



30

Jag är en nyfiken människa som vill prova olika arbetssätt och jag tror tyvärr att om man inte
tvingas till det så vågar man inte prova på nya saker. Den skola jag arbetar på har aldrig arbetat
med LTG och därför känns det inte aktuellt att jag själv ska börja med det. Det är viktigt att man
kan samtala med sina kollegor i arbetslaget om de erfarenheter man gör och det är också viktigt
att känna att man har deras stöd.

Sammanfattning Anna
Anna är fortfarande lite osäker på vilket arbetssätt som passar henne. Hon skulle vilja prova på
flera sätt att arbeta men hon känner sig begränsad då hennes kollegor inte känner det behovet.
  Anna arbetar till största delen med den syntetiska metoden och hon anser att den har många
fördelar då barnen blir ljudsäkra och inte gissar. Hon och barnen kan tydligt se när de gör
framsteg i läsundervisningen. Däremot tycker hon att metoden begränsar möjligheterna till att
ta tillvara på det språk barnen redan har. Hon arbetar också med ordbilder och sätter ofta upp
olika ordbilder i klassrummet. Dock verkar det inte som om hon har någon egentlig plan på hur
hon ska arbeta med dessa ordbilder. Nackdelen med den analytiska metoden anser hon vara att
barnen lätt gissar sig till vad det står.
   Barnen får redan från skolstarten börja skriva efter förmåga och här är processen det viktiga,
inte resultatet.

När det gäller läsläxorna och händelseböckerna märks det att Anna individualiserar sin
undervisning.

Barbro

Barbro är lärare i en åldershomogen år ett med 22 elever. Hon har arbetat som lärare i 15 år och
hela den tiden har hon varit klasslärare på lågstadiet. Skolan hon arbetar på ligger i ett område
som har stora sociala problem. Hon har en stor andel invandrarelever i klassen och hon har
flera barn med behov av särskilt stöd. Barbro har arbetat på den här skolan de senaste fem åren.

Klassrumsobservation
I Barbros klassrum såg jag mycket olika material. Hon hade flera bokhyllor med olika
läroböcker, faktaböcker och skönlitterära böcker. På de väggutrymmen som fanns hade hon satt
upp ett par sångtexter i stort format och det fanns två alfabet uppsatta i storformat.

Den lektion jag kom till klassen skulle de arbeta med läsning. Förutom Barbro fanns i
klassrummet också en elevassistent och en resurslärare. Barnen var indelade i grupper med två
eller tre barn i varje grupp. Barbro delade ut olika böcker till varje grupp och grupperna spred
sig i klassrummet och studiehallen utanför. Barnen läste en sida var för varandra. Alla barn i
samma grupp hade samma bok men de olika grupperna hade väldigt skilda böcker. En grupp av
barn läste ur en bok som bara innehåller ordbilder. En annan grupp läste ur Pippi Långstrump.
Svårighetsgraden var med andra ord väldigt varierande. Under detta läspass som varade
ungefär en halvtimme gick de lärare som fanns i klassrummet runt och lyssnade på barnen.
I slutet av lektionen samlades barnen i ring på golvet och Barbro skrev upp alfabetet på tavlan.
Först läste alla barn upp alfabetet tillsammans med Barbro. Efter det suddade Barbro ut några
bokstäver och alla barnen sjöng alfabetet till melodin Björnen sover. Barbro suddade hela tiden
bort fler och fler bokstäver och till slut sjöng barnen sången utan att se bokstäverna framför sig
alls.
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Intervju
Barbro arbetar mest med den syntetiska metoden.

Eftersom jag har en väldigt speciell barngrupp arbetar jag väldigt mycket med den traditionella
läsinlärningsmetoden. Jag har erfarit att det är den metoden som på bästa sätt hjälper
invandrarbarn.

Hon motiverar sitt val med att påpeka att dessa barn hon arbetar mycket med många gånger har
väldigt bristande kontakt med det skrivna ordet överhuvudtaget och om de har det har de ofta
ett annat alfabet och ibland även en annan läsriktning. Till exempel de barn som kommer från
Asien och de barn som har persiska som modersmål. Hon arbetar därför väldigt mycket med
alfabetet och ljuden.
   Hon utgår nästan helt i sin läsundervisning från arbetsgången i den traditionella metoden men
hon tar även in mer läsning och skrivning än vad metodens begränsade ordförråd kan ge. I och
med att hon har en klass där behovet av särskilt stöd är så stort är hon aldrig ensam med
klassen. Hon har två elever som går till speciallärare för sin läsundervisning, hon har alltid en
elevassistent i klassrummet och hon har ofta en resurslärare. Detta gör att hon har möjlighet att
låta de elever som redan kan läsa någorlunda få arbeta individuellt samtidigt som hon arbetar
med ljudinlärningen med de andra eleverna. Barbro säger att oftast har hon 12 elever som hon
arbetar med på det traditionella sättet. Ibland vill även de barn som kommit längre vara med
och ibland säger hon att de ska vara med på grund av att de behöver träna mer på vissa ljud.
När hon har genomgångar med dessa elever utgår hon helt från arbetsgången i den traditionella
metoden (se sid.7). Barnen får arbeta med ett ljud / bokstav i veckan.
   De andra barnen arbetar under tiden med bokstavsarbete, händelseböcker, läsning och
finskrivning.

Arbetsgången vid bokstavsarbetet såg ut så här:

1. Spåra. Barnen spårar bokstaven med fingrarna på bokstavskort.
2. Lyssna efter ljudet. Barnen får stenciler där det finns bilder på olika saker t.ex. en sol.

Under bilden finns det tre rutor, en för varje bokstav. Barnet ska lyssna efter var ljudet de
arbetar med finns i ordet och sätta ett kryss i den rätta rutan.

3. Skriva i bokstavsbok. Här fick barnen öva på att skriva bokstaven, både i versal och
gemen form.

4. Läsa. Barnen fick hämta små böcker där det fanns små verser ( fanns en bok för varje
bokstav). I verserna fanns det korta, enkla ord där just den bokstaven de arbetade med var
ständigt återkommande. Barnen skulle säga till Barbro när de kom hit så hon kunde lyssna
på dem när de läste de korta verserna.

5. Måla / skriva. Barnen hade här en skrivbok där varannan sida var blank och varannan
randad. På den blanka sidan skulle de rita en eller flera saker där den aktuella bokstaven
ingick och på andra sidan skulle de skriva de ord de valt att rita av flera gånger med så
snygg stil som möjligt.

Nackdelen med den traditionella metoden är anser hon det begränsade ordförråd den ger och
eftersom hennes elever har ett väldigt stort behov av att arbeta med att vidga sitt ordförråd och
begreppsvärld så arbetar hon väldigt mycket med det muntligt. Här använder hon sig ofta av
bilder på saker och ting och på dessa bilder finns oftast även orden nedskrivna.
   Nackdelen med den analytiska metoden är att barnen inte lär sig att avkoda på ett bra sätt och
hon anser att just hennes elever har ett stort behov av att lära sig avkodningen. Dessutom har
hon av erfarenhet sett att invandrarbarn ibland behöver en mer lärarstyrd undervisning än vad
den analytiska metoden förespråkar.
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Hon varierar sitt arbete med mycket sång och många lekar som stimulerar barnen till att lära sig
att läsa.
   Den lektionen jag såg har hon en gång per vecka. Då läser alla barnen tillsammans och hon
har skapat grupperna efter den nivå barnen är i sin läsutveckling. Barbro påpekar att
parläsningen inte bara har syftet att läsa utan syftet är även socialt och fostrande. Barnen har
ibland svårigheter att samarbeta och framför allt måste de lära sig att lyssna på varandra.

Om hon skulle välja en skola med en viss profil när det gäller läsundervisningen skulle hon
välja en skola med en mer traditionell undervisning. Hon säger att hon dagligen får bevis för att
det är den metod som bäst når de barn som har svårigheter.

De flesta barn lär sig läsa oavsett metod men min erfarenhet är att elever med
inlärningssvårigheter har svårt att ta till sig någon annan metod än den traditionella metoden och
därför måste undervisningen vara anpassad efter deras behov.

Sammanfattning Barbro
Barbro har utifrån barnens svårigheter valt att arbeta mest med den traditionella
läsinlärningsmetoden då det är den metod som enligt henne hjälper dessa elever bäst. Hon har
också inslag av den analytiska metoden då hon tycker att den traditionella metoden inte ger
barnen tillräckligt stort ordförråd. De elever hon har behöver enligt henne en rätt lärarstyrd
undervisning och de behöver också arbeta mycket med vårt alfabetiska system och läsriktning.
Samtidigt som hon har en lärarstyrd undervisning har hon också grupper av barn som arbetar
mer individuellt och enskilt.

När man talar med Barbro inser man att hon har strukturerat upp sin undervisning efter de
behov barnen har och hon kan verkligen motivera sitt val av undervisningssätt. Hon har gjort
sitt val efter de erfarenheter som hennes elevgrupper har gett henne och hon känner att hennes
arbetssätt hjälper barnen på bästa sätt. Hon individualiserar sin undervisning efter barnens
behov. Dock påpekar hon att utan tillgång till de resurser i klassrummet hon har skulle hon haft
ett mycket svårare och tyngre arbete och i slutänden skulle det bli barnen som skulle bli lidande
av det.

Kristina

Kristina är lärare i en åldersblandad klass i en liten skola på landet. Hon har elever i
förskoleklassen och år ett. Hon har tio stycken år 1-elever och åtta förskoleklasselever. Skolan
har inte någon speciell profil när det gäller läs- och skrivinlärningen. Kristina är lärare sedan
sex år och hon arbetar på den skola där hon fick sin första anställning. Under den tiden har hon
haft elever från förskoleklass upp till år tre.

Klassrumsobservation
Den dag jag var och hälsade på i Kristinas klass var förskoleeleverna på teaterbesök och därför
hade Kristina bara 10 elever i klassrummet. Kristina berättar att de ofta delar på grupperna och
när de arbetar med olika teman hjälper förskoleläraren förskolebarnen med att skapa deras
böcker (se nedan). I Kristinas klassrum märks det att barnen skapar mycket eget material. På en
vägg sitter det väggtidningar där barnen har ritat och skrivit om olika djur. På en annan vägg
sitter det fint dekorerade juldikter. I bokhyllorna är det fullt av skönlitteratur och faktaböcker.
Även här hittar jag ett alfabet uppsatt över tavlan.
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Barnen arbetar med att skriva i en bok som heter ”Boken om mig själv”. Just denna dag ska de
beskriva hur deras rum ser ut och detta gör de genom att rita, klippa ut bilder, måla och skriva.
Kristina har hjälpt barnen lite genom att skriva upp vanliga ord på tavlan. Orden denna dag var;
säng, tapeter, byrå och bokhylla. Barnen börjar med att skriva en kort text och det gör de helt
utan krav på att det ska vara rättstavat. De får helt och hållet bestämma hur de vill beskriva sitt
rum. En del av barnen beskriver färger och möbler, andra beskriver alla leksaker de har och
någon skriver att de snart ska göra om i rummet och hur det då kommer att bli. När de har
skrivit en kort text får de arbeta estetiskt med att försöka beskriva rummet med hjälp av pennor,
kritor osv. Textens längd varierar väldigt mycket från barn till barn och några barn vill hela
tiden skriva korrekt och då hjälper Kristina dem med stavningen om de vill. Andra stavar lite
hur som helst med det mesta är i alla fall läsligt.

De avslutar lektionen med att barnen får läsa upp det de hade skrivit högt för de andra i
klassen.

Intervju
Kristina sa att hon har ett klart analytiskt förhållningsätt till läs- och skrivinlärningen och hon
har tagit till sig mycket av tankarna bakom LTG, trots att hon inte arbetar med dikteringar. När
hon har läs- och skrivinlärning arbetar hon så gott som alltid utifrån barnens egna språk och
barnen skriver väldigt mycket redan från början, till och med i förskoleklassen. Hon har inget
bokstavsarbete alls med barnen utan det arbetar förskoleläraren med tillsammans med de elever
som går i förskoleklass och hon säger att de elever som går i ettan har fått en så bra grund av
det i förskoleklassen och därför finns inte det behovet i år ett. Det enda bokstavsarbete hon har
är att barnen har en bok där de övar sig mycket på att skriva bokstäverna så snyggt som
möjligt.

Kristinas läs- och skrivinlärning ligger integrerad med den andra undervisningen och de arbetar
mycket med olika teman och i dessa teman gör alltid barnen en egen bok. Hon visade mig
barnens olika böcker om sagornas värld, djuren kring oss, höst och våra träd, bär och frukter,
osv. Böckerna innehöll fakta, dikter, ordramsor och bilder, de var också påkostade med fina
omslag och färgat papper. Ibland skriver eleverna av något som Kristina skriver upp på
blädderblock (dock inte som en diktering), men oftast skapar de sina texter själva.

Hon anser att den traditionella metoden är en förlegad metod som inte tar tillvara på barnens
intressen och förkunskaper. Dessutom går den inte att integrera med den övriga undervisningen
då ordförrådet är så begränsande och långt från barnens egna ordförråd.

Jag kan inte se några fördelar med en metod som arbetar så långt ifrån den verklighet barnen
har. Den bara hämmar barnen då de inte lär sig vad syftet med läsning och skrivning är och
barnen kan inte annat än bli omotiverade av en så stel och mekanisk undervisning. Det vi gör i
mitt klassrum är att vi skapar en vilja att skriva. Vi gör böcker som blir estetiskt tilltalande och
där barnen tydligt kan se sin utveckling. Detta undervisningssätt gör barnen motiverade,
engagerade och det skapar lust att läsa och skriva.

När det gäller läsningen arbetar eleverna med att läsa olika barnlitteratur och berättelser.
Dessutom läser de mycket faktatexter när de arbetar med olika teman.

Kristina påpekar också att hon har en enorm fördel som har en så liten elevgrupp, där hon
verkligen känner att hon kan stötta barnen under deras inlärning. Hon har rollen som
handledare i klassrummet och det är en roll som hon verkligen trivs med. Hon påpekar att det
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är eleverna som ska var aktiva då det är hos dem processen ska ske. Hon har en
individualiserad undervisning där barnen läser och skriver utifrån sina kunskaper och intressen.

När jag frågade henne om hon kunde se några nackdelar med den analytiska metoden sa hon att
det skulle vara att den kräver att läraren har mycket tid med varje enskild elev och att det kan
vara svårt att få det att fungera rent praktiskt i större klasser.

Sammanfattning Kristina
Kristina har en analytisk inställning till läs- och skrivinlärningen. Hon anser att det är det
arbetssättet som bäst gynnar elevernas lust att lära och mest utgår från dem och deras språk.
Hon arbetar mycket med olika teman och den analytiska metoden passar bra att integrera i de
olika områden de jobbar med. Att läsa och skriva ska inte bara vara en färdighet utan det ska
också ge en upplevelse och en känsla och även det estetiska spelar stor roll för barnens
motivation att lära sig. Att skapa böcker där barnen lägger ner mycket tid och själ i att de ska
både ha ett bra innehåll och ha ett tilltalande utseende gör att barnen känner stolthet över det de
presterar. I dessa böcker kan de också på ett tydligt sätt se sin egen utveckling och deras
självkänsla stärks av att se att se det fina resultat de får genom böckerna.
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SLUTDISKUSSION

Huvuddrag och centrala tankar i metoderna
I litteraturen förespråkar den analytiska metodens talesmän, till exempel Åke Edfeldt och Hans
Åkerblom, individualisering, förståelse och meningsfullhet och den syntetiska metoden med
Ingvar Lundberg i spetsen förespråkar teknisk avkodning och automatisering. Det är tankar
som också kommer fram när man pratar med lärarna. De pratar om förståelse, meningsfullhet,
barnens erfarenheter, individualisering, ljudsäkerhet, handledande lärare eller mer lärarstyrd
undervisning. Skillnaden mellan litteraturen och lärarna som arbetar i skolan är att de inte
verkar se någon motsättning i dessa slagord utan de arbetar utifrån att eleverna ska ta till sig
alla delar.

När jag analyserar den syn lärarna har på inlärning inser jag att alla fyra lärare i min
undersökning har en till större delen kognitiv syn på inlärning med mer eller mindre
behavioristiska inslag. Även Barbro som mest arbetar med den syntetiska metoden har en
kognitiv syn på inlärning då hon arbetar på ett individanpassat sätt och där det bara är de barn
hon anser behöver den syntetiska metoden som arbetar med den. Hon har en elevsyn som bättre
stämmer överens med det kognitiva synsättet då hon vet att eleverna har kunskaper innan och
hon tar tillvara på dessa kunskaper och hon motiverar sitt sätt att arbeta just med de kunskaper
och brist på kunskaper eleverna har. Om hon hade haft en behavioristisk syn på inlärning enligt
Åkerblom hade alla elever följt samma schema och alla hade arbetat på samma nivå. Så är inte
fallet i hennes klassrum.
   Kristina däremot har inget inslag av behavioristiska tankar i sin undervisning. Hon utgår helt
från innehållet i texterna och att inlärningen ska ske utifrån barnens erfarenheter. Dessutom har
hon gett sig själv rollen som barnens handledare och styr inte inlärningsprocessen utan delar
Edfeldts tankar.

… lärarens nya roll – inte en som lär ut medan barnen lär in utan en medhjälpare i barnens eget
inlärningsarbete. ( Edfeldt i Skolöverstyrelsen, 1980)

Gunilla har i huvudsak ett kognitivt tankesätt med ett socio-kulturellt perspektiv. Barnen i
hennes klassrum arbetar mycket med den verklighet de lever i och med de upplevelser de varit
med om. Förståelsen och innehållet i de texter de arbetar med står i fokus samtidigt som hon
hela tiden arbetar utifrån de enskilda barnens behov. Ett citat som passar den undervisning
Gunilla har i sitt klassrum hittar jag i Läsning på talets grund.

Syntetiskt, analytiskt eller ordbildsförfarande vid textavläsningen utnyttjas helt odogmatiskt,
beroende vad som passar ett visst barn i en given situation. ( Leimar, 1974, sid. 45)

Anna har inte fullt ut hittat sin syn på inlärning än. Däremot verkar det som om hon lutar åt en
allt mer kognitiv syn.

Kritik mot de olika metoderna
Kritiken som finns mot de olika metoderna i litteraturen handlar främst om huruvida
meningsfulla texter och läsupplevelser som ligger nära barnens värld ska behöva stå tillbaka för
att man ska bli en tekniskt duktig läsare. När jag läste den utvalda litteraturen får jag känslan av
att alla forskare efterstävar en metod som ska vara bra för alla barns läs- och skrivinlärning.
Verkligheten ser annorlunda ut då lärare i skolans verksamhet hittar delar i de olika metoderna
som passar just dem och de elever de har för tillfället. Som jag tidigare nämnt verkar inte
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lärarna se något större hinder med att arbeta både med den tekniska läsinlärningen och läs- och
skrivinlärning som mer utgår från barnens erfarenheter och språk.

Lärarna i skolans verksamhet verkar vara rätt väl införstådda med de olika metoderna och de
flesta av dem jag intervjuat tar egentligen inte ställning för eller emot en allenarådande metod.
De ser fördelar och nackdelar med de olika arbetssätten och plockar de bitar som de anser
passar deras undervisning. Den enda som egentligen tagit total ställning mot en metod är
Kristina och hon delar helt den kritik den syntetiska metoden får i den litteratur jag läst när hon
säger att metoden är förlegad och inte tar tillvara på barnens egna erfarenheter.
   De andra lärarna i min undersökning säger att visst ger den syntetiska metoden ett väldigt
begränsat ordförråd att arbeta med i början men metoden har också sina fördelar då den ger
barn förståelse för hur man sätter ihop olika ljud och får en helhet. Barbro säger med säkerhet
att hennes erfarenheter visar på att barn som har det svårt att lära sig läsa lär sig bäst genom att
använda den syntetiska metoden och Gunilla säger att hon tror att de barnen lär sig bäst genom
att arbeta med ordbilder. Vem har då rätt ? Nu har jag som jag tidigare nämnt inte tagit upp den
forskning som finns om vilken metod som bäst gynnar de lässvaga barnen men jag tror
personligen att det inte att det spelar så stor roll. Om läraren tror på en metod och hela tiden
följer dessa barn tror jag ändå att de ser framsteg hos barnen.

Gunilla som använde sig av LTG i stor utsträckning hade ändå kritik mot metoden då hon
ansåg att den ibland inte motiverade barnen i den utsträckning hon önskade. Dock ansåg hon att
fördelarna vägde upp nackdelarna. Den lilla kritik lärarna hade mot den analytiska metoden var
att risken var stor att barnen gissar sig till vad det står i stället för att avkoda.

Hur används de olika metoderna i klassrummet ?
Den syntetiska metoden används ofta när klassen arbetar med bokstavsarbete och man
använder ofta läsläror som till stor del är uppbyggda efter den syntetiska metoden när man har
läsläxor. När det gäller den analytiska metoden använder man den när barnen ska skapa egna
texter och som inslag i LTG.
Det var bara en av lärarna i min undersökning som använde sig av LTG i stor utsträckning och
även hon använde den i modifierad form i och med att hon hade hoppat över efterbearbetnings-
fasen. De andra lärarna hade inte arbetat mycket med LTG och deras kunskap om metoden
verkade vara liten. Anna som gärna skulle vilja prova metoden ansåg att hon visste för lite om
den, hon kände att hon skulle behöva arbeta tillsammans med andra lärare som arbetar med
metoden för att känna sig säker nog att använda den själv.

Något som kom fram i min undersökning var att lärarna prisade den undervisning
förskolebarnen får i språklig medvetenhet och det är något som forskarna nuddar vid också.
Både Lundberg och Leimar påpekar att om barnen får en bra språkligt social miljö så
underlättas också läs- och skrivinlärningen och det är just det förskoleklasserna arbetar mycket
med. Alla barn har inte en bra språklig miljö hemma och dessa barn kommer i underläge direkt
när de börjar skolan. Dessa skillnader blir inte lika tydliga när förskolelärarna och barnen
arbetar så mycket med den språkliga medvetenheten i förskoleklassen.
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Sammanfattning

Efter att ha studerat den utvalda litteraturen och efter att ha gjort min empiriska undersökning
anser jag att jag har fått bekräftelse i mina tankar att det inte finns en metod som ensam har
lösningen på hur man ska lära barn att lära sig läsa och skriva. Det är nog snarare så att det är
viktigt att läraren varierar sin undervisning och att han / hon  hittar en blandning av metoder
som passar just honom eller henne. Dessutom måste vi framförallt hitta ett sätt att arbeta som
passar den elevgrupp vi har. Jag kan se en tendens till tre kriterier som måste uppfyllas om ett
sätt att arbeta ska fungera. Dessa kriterier är; läraren måste trivas med arbetssättet, eleverna
måste trivas med arbetssättet och läraren måste kunna stå för och kunna motivera sitt val av
undervisningsmetod. Förutom det tillkommer vilken tillgång det finns av resurser i
klassrummet. Dessa resurser kan röra sig om personal, materiel och stöd hos kollegor.

När det gäller lärarna i min undervisningsgrupp kände jag att Anna inte hittat ett sätt som
passade henne än och jag tror att det tar tid innan man inser hur man ska arbeta för att nå de
mål barnen ska nå och de mål läraren själv vill nå med sin undervisning. De lärare som hade
lite mer erfarenhet visste varför de undervisar på ett visst sätt och det gör också att de känner en
trygghet i sin undervisning.

Förslag på vidare forskning

Mitt arbete med läs- och skrivinlärningen har väckt vissa funderingar hos mig som skulle
kunna vara underlag för vidare forskning. Det skulle vara väldigt intressant att se hur
förskoleklassernas verksamhet har påverkat barnens läskunnighet och om de lärare som arbetar
i ettan har förändrat sin undervisning mycket sedan förskoleverksamheten startade. Vidare
skulle det vara intressant att se hur förskolelärarna ser på läs- och skrivinlärning och vilka deras
tankar är bakom arbetet med den språkliga medvetenheten.
   Några andra frågor som vore intressant att forska vidare på är vilken metod som hjälper
dyslektiker, invandrare och barn med inlärningssvårigheter bäst. När det gäller barn med
dyslexi har Ingvar Lundberg bedrivit mycket forskning i ämnet och han har skrivit en hel del
litteratur som tar upp läsinlärning och dyslexi.
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