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Sammandrag 

 

 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur erfarenhet påverkar valet av läsinlärningsme-

tod. Vilka skillnader kan man se mellan mer erfarna lärarna och nyutbildade? Vi ville även 

undersöka vilka övriga komponenter det är som påverkar undervisningen i läsinlärning.  

Metoden för vår undersökning har varit kvalitativa intervjuer. Vår målgrupp var lärare som 

arbetat mindre än 5 år och lärare som arbetat mer än 30 år. 

Resultatet pekar på att de erfarna lärarnas utbildning fortfarande spelar en stor roll i läsun-

dervisningen. För de mindre erfarna är skolans undervisningsmetoder den enskilt största fak-

torn när man väljer metod. Varje lärare sätter dock sin personliga prägel på undervisningen 

genom olika inslag som väljs efter vad man tror är bra för eleverna. 

 

Sökord: Läsinlärningsmetod, lärare, yrkesverksamma år, svenska, undervisning. 
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1  Inledning 

 

Att få en bra start i läsinlärningen är något som är av stor betydelse. De elever som kommer 

till första klass är alla olika och har även olika förväntningar på sin förmåga att lyckas eller 

[misslyckas. Under vår lärarutbildning har vi fått ökade kunskaper kring läsinlärningens stora 

betydelse för barns fortsatta väg genom skolan. 

   I Lpo 94 betonas: ”att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det svenska 

språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo 94 s. 

12).  

I Skolverkets kursplaner i svenska för grundskolan konstateras också att språkförmågan har 

stor betydelse för allt arbete i skolan, men även för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det 

är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för elevernas språkut-

veckling. 

   Eleverna som kommer till skolan är ofta nyfikna och spända på att få lära sig läsa. De går 

ofta in i rollen som läsare och skribenter och bygger på så sätt upp en tro på sig själva som 

läsare och skribenter. De vågar och vill läsa och skriva. Ibland kan ett barn höras utbrista: 

”Hör ni, jag läser på riktigt!” Det är i de här första försöken grunden för deras självförtroende 

som läsare och skrivare läggs. Den självtilliten är det de flesta förunnat att få behålla resten av 

sitt liv (Björk & Liberg 2003 s. 24). Som en kontrast till detta anger Lundberg (1984) att vissa 

barn tidigt lär sig att undvika läsning, om de upplever ett misslyckande eller känner olust i 

mötet med skriften.  

   Vi vill med vår undersökning ta reda på hur lärare i de tidigare skolåren, som varit yrkes-

verksamma i olika antal år, undervisar i läsinlärning. Vi har valt att intervjua lärare som arbe-

tat mindre än fem år samt lärare som arbetat mer än 30 år. Här är vår tanke att se om det finns 

likheter och skillnader mellan de olika lärargrupperna samt undersöka hur lärarna tar till sig 

forskning kring ämnet. Vi vill också se om lärarnas uppfattning om läsinlärningsmetoder 

stämmer överens med den man möter i läroplaner och bland forskare i läsinlärning. 
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2  Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur aktiva lärare i de tidigare skolåren, med olika lång 

yrkeserfarenhet förhåller sig till läsinlärningsmetoder. Vi vill undersöka om det finns eventu-

ella likheter och skillnader mellan lärare med olika antal yrkesverksamma år och deras under-

visningsmetoder inom läsinlärning. Vi vill också undersöka vad lärarna grundar valet av me-

tod på samt hur deras utbildning påverkat metodvalet. 

Som grund för vårt fortsatta utredningsarbete har vi formulerat följande frågeställningar: 

 
• Hur motiverar lärare i de tidigare skolåren sina val av inlärningsmetod? 

• Hur har utbildning respektive fortbildning påverkat lärarnas val av metod? 

• Kan man se några skillnader i valet av läsinlärningsmetoder mellan lärare med lång re-

spektive kort yrkeserfarenhet? 

 

3  Metod 

 
Nedan beskrivs undersökningsmetoder och intervjuer.  

3.1  Val av undersökningsmetod 

Den metod som bäst lämpar sig för denna undersökning är en kvalitativ metod. Ett utmär-

kande drag i den kvalitativa forskningen är att forskaren har en vilja att uttrycka sig utifrån de 

studerades perspektiv (Bryman 1997). Intervjuer med relativt öppna frågor där informanten 

ges möjlighet att vara mer utförlig i sina svar har använts. Tanken med detta är att fånga upp 

det informanterna anser vara viktigt även om det inte alltid faller inom ramen för den aktuella 

frågan. 

3.2  Intervjuer 

Intervjuerna som gjorts är av strukturerad karaktär. Informanterna har i förväg fått ta del av 

intervjufrågorna. Intervjufrågorna som använts återfinns i bilaga 1. Anledningen till att infor-

manterna fick frågorna i förväg var delvis att underlätta för flera av de tidspressade lärarna 

men även för att på ett bra sätt låta informanten fundera och reflektera kring frågorna i förväg. 

Vår förhoppning med detta var att få bättre och mer omfattande svar. Skälet till att vi använt 

intervjuer är att vi anser att dessa ger djupare och mer kvalitativa svar än exempelvis enkäter.  
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   Tio intervjuer genomfördes, varav åtta utfördes på respektive lärares arbetsplats och de 

resterande två genomfördes i hemmiljö. Tiden för intervjuerna varierade från 20 minuter till 

60 minuter. Samtliga intervjuer spelades in och transkriberades. Efter utskrifterna har band 

förstörts och filer raderats. 

3.3  Urval 

Totalt tio lärare har deltagit i undersökningen. Lärarna har slumpmässigt valts ut i olika kom-

muner genom att vi hört oss för hur många anställningsår olika lärare har. Samtliga lärare i 

vår undersökning hade adekvat utbildning och undervisat i läsinlärning. Sammanlagt sex olika 

skolor är representerade i undersökningen. Informanterna är indelade i två kategorier: de som 

arbetat längre än 30 år och de som arbetat mindre än fem år. 

3.4  Forskningsetiska ställningstaganden 

Det är viktigt att värna om den enskilde individens integritet och att alla uppgifter som erhålls 

behandlas konfidentiellt (Patel & Davidsson 1994).  Informanterna har därför blivit informe-

rade om att de är anonyma och att deras identitet inte skall kunna identifieras.  

3.5  Kritisk granskning 

I detta avsnitt beskriver vi på vad sätt vårt val av undersökningsmetod och urval kan ha på-

verkat resultatet. 

   Vi valde att använda oss av en strukturerad intervju. Vi är dock medvetna om att nackdelen 

med att dela ut intervjufrågorna i förväg kan vara att några svar blir till viss del tillrättalagda. 

Eftersom vi är två olika personer som utfört intervjuerna kan det innebära att vi uppfattar svar 

på olika sätt och ibland ”läser mellan raderna”. Vi anser dock att reliabiliteten är relativt god; 

detta grundar vi på att vi använt bandspelare vid samtliga av intervjuerna. Med hjälp av band-

spelaren minskar risken för felkällor i form av att vi misstolkat ord i stödanteckningar eller att 

vi missat för studien vitala saker då stödanteckningar gjorts (Patel & Davidson 1994). 

   Några av informanterna arbetar på samma skola vilket kan ha påverkat resultatet av un-

dersökningen. Skolorna kan ha viss central styrning som också kan bidra till hur resultatet 

fallit ut. Informanterna var alla personer vi på ett eller annat sätt kände till. Detta kan påverka 

resultatet i både positiv och negativ riktning. Informanterna kan känna sig bekväma med oss 

och detta kan medföra att de ger en mer detaljerad beskrivning kring frågorna. Det kan också 

vara så att någon försöker svara så som den tror att vi förväntar oss svaret vilket inte är me-

ningen. I vissa fall kan det också tänkas att informanten förutsatt att vi känt till vissa delar av 



  

5  

svaren som därför kan ha utelämnats. Detta hade förmodligen inte hänt om vi varit helt 

okända för informanten. I vår undersökning tror vi att det kan finnas en viss risk att infor-

manterna påverkats av det faktum att vi sedan tidigare är bekanta med dem. Dock bedömer vi 

detta vara av marginell betydelse för våra resultat.  

   Vi har inte haft som mål att på något sätt generalisera resultatet av undersökningen då 

studiens omfattning ej medger detta. 

4  Bakgrund 

Här presenterar vi vad styrdokumenten sagt om läsinlärning under de senaste 30 åren, från en 

detaljstyrd verksamhet i början av 70-talet till en målstyrd skola, där den enskilde läraren be-

stämmer undervisningsmetod idag. Vidare presenterar vi hur forskare idag ser på läsinlärning 

och till sist presenterar vi ett urval av läsinlärningsmetoder. 

4.1  Styrdokument 

Här presenteras de tre styrdokumenten Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94 samt supplement och kurs-

planer. 

 

4.1.1  Lgr 69  

Målet för svenskundervisningen enligt Lgr 69 var att ge eleverna grundläggande färdigheter i  

konsten att lyssna, se, tala läsa och skriva. Undervisningen ska vidare stimulera elevens läs-

lust, litteraturintresse och ”odla deras sinne för språket”. 

   För att uppnå målen i ämnet ges en mängd direktiv om hur undervisningen ska gå till. 

På lågstadiet ska man bl.a. ge eleverna förberedande undervisning i svenska genom fria sam-

tal, spontana berättelser, bildtolkning, träning av öga–handkoordination, analys av bild, ljud 

och ord., arbete med rörelse samt sagor m.m. Ett helt avsnitt ägnas här åt olika övningar som 

man idag skulle kunna kalla språklig medvetenhet.  

Ett av huvudmomenten i kursplanen är läsinlärningen men där anges ingen speciell teknik 

för detta. Här finns dock en rad övningar som ska stimulera eleven till att bli en god läsare. 

Vidare ges anvisningar i hur man kan öva upp elevens förmåga att tala, olika sätt att öva 

upp elevens lästeknik och läsförståelse, metoder för skrivträning samt tillvägagångssätt för att 

öka elevernas ordförråd. I kompletterande anvisningar och kommentarer för ämnet svenska 

s.k. supplement (Skolöverstyrelsen 1969), finns detaljerat beskrivet hur undervisningen i läs-

inlärning ska bedrivas. I allmänna anvisningar anges också att betyg ska ges i ämnet svenska 

på lågstadiet. 
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4.1.2  Lgr 80 

I Lgr 80 betonas förmågan att tala och lyssna, läsa, skriva och kunskap om språket som en del 

av svenskämnet. Detaljstyrningen om hur man undervisar finns kvar och vad som ska ingå i 

läsundervisningen framgår tydligt. Eleverna ska exempelvis lära sig skaffa kunskap genom 

läsning av bilderböcker, lära sig använda alfabetiskt ordnade texter, lyssna till dikter, lära sig 

hur man bygger upp texter. Vidare ska eleverna lära sig läsa upp meddelanden, dikter, egna 

sagor och berättelser etc. för att informera, roa och engagera. 

Mål för ämnet svenska i Lgr 80 är att: 

”Eleverna skall lära sig läsa och skriva. Deras förmåga att lyssna, iaktta och tala skall utvecklas. De skall få 
erfara att litteraturen är en källa till kunskap och glädje.”(Lgr 80 s. 133). 

 

I Lgr 80 framhålls att inom ämnet läsinlärning pågår mycket forskning och att arbetet med 

läsinlärning måste styras av erfarenhet. Här finns även med en del som kallas språklära, vilket 

vi idag skulle kalla språklig medvetenhet. Här skulle man ta upp sådan kunskap som ljud, 

bokstäver, stavelser m.m.. Kommentarmaterialet ”Grundläggande språkliga färdigheter, Läsa” 

(Skolöverstyrelsen 1986) hör också till Lgr 80. Här kan man fördjupa sig i olika läsinlär-

ningsmetoder och undervisningsexempel från olika skolor. Betyg ges inte längre på lågstadiet.  

4.1.3  Lpo 94 

I Lpo 94 som är en målstyrd läroplan sägs: 

 
Mål att uppnå i grundskolan är att eleven ”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och 
uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” (Lpo 94 sid. 17). 

 

Vidare sägs i kursplaner 2000: 

 

”Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge eleverna möjligheter att använda och utveckla sin förmåga att 
tala, lyssna, se, läsa och skriva samt att uppleva och lära av skönlitteratur, film och teater” (kursplaner och 
betygskriterier, 2000 sid. 96).  

 

 I  Lpo 94 betonas svenskämnets nyckelroll i skolan samt kulturarvets betydelse inom svensk-

ämnet.  

   I kursplaner och betygskriterier 2000 finns mål att sträva mot och mål som eleven skall 

ha uppnått inom en viss tidsram. Mål som eleven skall ha uppnått i slutet av femte skolåret är 

bl.a. att kunna läsa flytande med förståelse, producera egna texter, berätta muntligt samt till-

lämpa de vanligaste stavningsreglerna. Här finns inga metoder beskrivna för att uppnå dessa 

mål som vi sett i de föregående kursplanerna Lgr 69 och Lgr 80. 
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   I kursplanerna finns också ett avsnitt där man betonar de språkliga förutsättningarnas 

betydelse för läsinlärningen. Här framhåller man vikten av att eleverna tillsammans med lära-

ren utvecklar sin språkliga medvetenhet om språkets formella del. Genom samspel och an-

vändande av språket på olika sätt utvecklar eleven sina språkfärdigheter. 

4.1.4  En läroplan i förändring 

Lgr 69 och även Lgr 80 präglades av detaljstyrning. Här fick man anvisningar om hur under-

visningen skulle gå till. Kommentarmaterial och supplement fanns till alla ämnen. Undervis-

ningen var detaljstyrd och läroplanerna styrde. 

 Rigmor Lindö (2002:34) talar om det ”reformvänliga 1970-talet”. Mycket forskning och 

nya idéer fördes fram då. LTG-metoden utvecklades och man började så smått införa en hel-

hetssyn på undervisningen i skolan som inte funnits tidigare. Under 80-talet pågick ett antal 

utredningar som enligt Pramling (1997) ledde till att skolan mer skulle anpassa sig till ele-

verna.  

Den läroplan som nu råder Lpo 94, har helt tagit bort detaljstyrningen och lagt dessa upp-

gifter på den enskilda skolan när man utarbetar lokala arbetsplaner. Nu finns det endast mål 

att uppnå och mål att sträva emot. Helhetssynen ska råda och de lokala kursplanerna ska leda 

eleverna mot målen (Lindö 2002:65). 

4.2  Vad är läsning?  

Synen på vad läsning är varierar hos olika forskare. I detta avsnitt beskriver vi olika forskares 

syn på vad läsning är och hur olika synsätt på läsningen påverkar undervisningsmetoderna. 

4.2.1  Läsning är avkodning och förståelse 

Talspråket kommer naturligt om man ingår i en ”språkande miljö” men så är inte fallet med 

det skrivna ordet. Även om man ingår i ett läsande sammanhang så kommer inte läsfärdighe-

ten av sig själv och för att tillägna sig läsfärdigheter krävs någon form av undervisning, detta 

enligt Stadler (1998:13) och Elbro (2004:101-102). 

För att bli en god läsare finns tre olika komponenter som är viktiga för eleven: att ha 

kännedom om de olika bokstäverna, ha goda språkliga förutsättningar samt ha ett gott ordför-

råd, anser Elbro (2004:84). Att träna språklig medvetenhet är alltså en god investering för att 

få goda läsare.  

   De flesta forskare är eniga om att komponenterna avkodning och förståelse måste finnas 

med om läsinlärningsprocessen ska bli meningsfull. Det som skiljer de olika inriktningar åt är 

var man lägger tyngdpunkten. I detta sammanhang skriver Lindö (2005:68) om Skolverkets 
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kvalitetsgranskning som gjordes 1999. Här talas om olika indelningar av förhållanden i klass-

rummet. Indelning görs i A-, B- och C-miljöer där A står för en miljö där man använder språ-

ket som ett verktyg i hela undervisningen. C-miljön betecknar ett klassrum där man lägger 

tyngdpunkten på färdighetsträning. Skolverkets granskning menar att elever som vistats i en 

A-miljö får sin läs- och skrivförmåga att växa mest. Lindö tar också i sin bok upp forskaren 

Lars-Görans Malmgrens syn på svenskämnet som ”färdighetsämne” eller ”erfarenhetspeda-

gogiskt ämne” (Lindö 2005:69). Enighet råder dock om att avkodningen måste automatiseras 

genom träning, alltså läsning i mängd. Uppfattningen om vad som är verkningsfullt att läsa 

skiljer sig dock.  De som företräder den analytiska linjen menar att meningsfulla texter ger 

mest resultat (Lindö 2002, 2005, Liberg 2006, Björk & Liberg 2003), medan de som fö-

reträder den syntetiska metoden anser att man ska ha ord som är uppbyggda enligt ett speciellt 

ljudsystem. (Stadler 1998, Elbro 2004, Lundberg 1984) 

   Förespråkare för ljudningsmetod med avkodning i centrum menar att förståelsen kommer 

med läsningen. Läsning är en teknik som man måste träna. Kan man inte ljuda ihop bokstäver 

så har man heller ingen text att förstå. Läraren har här en mycket aktiv roll och pedagogen 

bestämmer ordningen på bokstavsljuden eleven lär sig. Man tar fasta på att läsningen går till 

så att alla bokstäver registreras av läsarens ögon och endast i undantagsfall används logogra-

fer (Stadler 1998, Elbro 2004, Lundberg 1984). Detta synsätt på läsinlärning kan man kalla 

syntetiskt. Man ser läsinlärningen som en ren färdighetsträning. Ett behavioristiskt sätt att se 

på inlärning ligger till grund här. Eleven är mottagare av undervisningen och man går från 

delar till helhet. Detta är motsatsen till ett kognitivt synsätt där man tar hänsyn till elevens 

egen bearbetning av ny kunskap (Åkerblom 1988). De som försvarar synsättet med förståel-

sen i förgrunden menar att det måste vara meningsfullt för eleven att lära sig läsa. Texterna 

måste ha elevens verklighet som utgångspunkt. Man ser inte läsningen som en isolerad förete-

else utan som en del av en helhet i elevens lärande, detta enligt Dahlgren m.fl (2004), Lindö 

(2002) och Björk& Liberg (2003). 

   Wittingmetoden anses av många som en renodlad syntetisk läsinlärningsmetod, (Larson 

m.fl. 1992:14) medan  Längsjö & Nilsson (2005:62) talar om Wittingmetoden med både ana-

lytiska och syntetiska processer. Här talar man om en psykolingvistisk metod med ett indivi-

dualpsykologiskt förhållningssätt (Liberg 2006:15-17). 

Motsatsen till Wittingmetoden är helordsmetoden (logografisk) där man utgår från hela ord 

som man lär in som bilder. Eleven analyserar själv orden och kommer så småningom, med 

vägledning från läraren fram till de olika språkljuden (indirekt undervisning), (Lindö 2002, 

Söderbergh 1988). Exempel på denna metod är ”läsinlärning med språket som bas”. Här har 
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vi ett holistiskt synsätt. Mellan dessa två sätt att se på läsinlärning finns ett antal metoder som 

utgår från ett synsätt där analys och syntes går hand i hand. Exempel på sistnämnda metoder 

är Storboksmetoden och Whole–part-whole. 

4.3  Läsinlärningsmetoder 

I nedanstående avsnitt presenteras en del av de olika metoderna och teknikerna som före-

kommit i den svenska grundskolan från 70-talet och framåt. Metoderna står i kronologisk 

ordning. 

4.3.1  Wittingmetoden 

Wittingmetoden är en psykolingvistisk metod som är utarbetad av Maja Witting år 1970. 

Metoden går ut på att befästa kopplingen mellan ljuden och deras symboler, bokstäverna. 

Metoden kan ses som en syntetisk läsinlärningsmetod. Denna metod påminner om ljudmeto-

den, men Wittingmetoden är mer konsekvent och strukturerad (Stadler 1994). 

Symbolinlärning är det moment som kommer först. Eleverna lär sig här att kombinera 

språkljud med bokstäver. Symbolfunktionen ses som teknisk-mekanisk och måste överinläras 

och automatiseras, eftersom avläsning är en färdighet. Eleverna får börja med att lyssna till en 

kort liten historia, som innehåller ett antal ord med ett visst språkljud i, exempelvis o-ljudet. 

Elevernas första uppgift blir att identifiera ljudet och därefter försöka upptäcka när ljudet dy-

ker upp i ord som mor, ror, orm och os. Detta blir en form av språkljudsanalys där elevernas 

uppgift är att koncentrera sig på språkljudet och bortse från innehållet. I nästa steg presenteras 

symbolen, det vill säga bokstaven o, som ett sätt att i skrift uttrycka o-ljudet. Eleverna får nu 

möta språkljudet i en ny dimension genom att det blir sammankopplat med en bokstav (Wit-

ting 1998). 

   Bokstavsinlärningen inleds med vokalerna i en särskild ordning. Därefter följer övriga 

bokstäver som även de lärs in i en speciell ordningsföljd. Sammanljudningen påbörjas först 

när eleven behärskar tio symboler, alla vokaler samt bokstaven l. De första kombinationerna 

som eleverna får träna på är al, el, il, yl, ål, äl, öl, ol och ul. Avlyssningsskrivning spelar en 

betydelsefull roll vid skrivinlärningen. Elevernas uppgift är att kombinera språkljud med bok-

stäver. Avlyssningsskrivningen är ett starkt stöd för sammanljudningen, men här övas även 

skrivriktning och läsriktning (Witting 1998). 

  Wittingmetoden används ofta vid ominlärning av läsning i de fall då den första läsinlär-

ningen misslyckats för eleven. Det är inte någon lätt eller snabb metod, men den är istället 

effektiv och ger resultat (Stadler 1994). 
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4.3.2  Läsning på talets grund – LTG 

LTG-metoden är läsinlärning som är analytisk och bygger på barnets egna språk. Ulrika Lei-

mar introducerade  metoden i Sverige 1974.  

   Den grundläggande principen för LTG-metoden är att barnen har stor frihet att själva 

upptäcka begreppens användbarhet när det gäller läsinlärningsprocessen. För att skapa stadga 

och en metodisk genomtänkt lärogång tillämpas metodens fem faser.  

   I samtalsfasen byggs ordmaterial upp tillsammans med hela gruppen. I denna fas spelar 

gruppdynamiken en stor roll för gynnsamma inlärningseffekter (Leimar 1974). 

   Dikteringsfasen kan inträffa i direkt anslutning till samtalsfasen, men den kan också 

komma någon dag senare. Eleverna diskuterar tillsammans fram formuleringar av en text som 

läraren skriver på ett blädderblock samtidigt som eleverna ser på. Varje mening som formule-

ras måste godkännas av hela gruppen innan den skrivs ner. På detta sätt är alla elever delak-

tiga. Därefter ljudar eleverna texten man kommit överens att läraren ska skriva. Denna fas ger 

eleverna tillfälle att på egen hand upptäcka och undersöka sambandet mellan talade ljud och 

skrivna tecken (Leimar 1974). 

   Laborationsfasen innebär att eleverna får träna på olika laborativa övningar. Läraren för-

bereder dessa övningar med hänsyn till de valda orden som finns i berättelsen och elevernas 

individuella förutsättningar. Textade ord på remsor utgör ofta materialet. Det kan vara enstaka 

bokstäver eller ord, ändelser eller hela meningar som skall utnyttjas vid övningarna. Eleverna 

får sedan peka utefter raderna i blädderblocket där texten står skriven, samtidigt läser alla till-

sammans i kör. Eftersom alla elever känner till texten kan alla delta, vissa läser på riktigt, 

andra läser utantill och några hänger med på det de kan. Det viktiga är att alla känner sig del-

aktiga och vill vara med. Sedan får alla eleverna minst var sin remsa och får samtidigt olika 

uppgifter. Det kan vara att hitta sin bokstav, hitta ett ord eller mening genom att jämföra teck-

nen på spännpappersremsan med tecknen i texten på blädderblocket (Leimar 1974). 

   I återläsningsfasen har texten skrivits ut med hjälp av dator och varje elev får ett exem-

plar av texten som arbetsblad. En elev i taget återläser texten tillsammans med läraren samti-

digt som de andra eleverna illustrerar berättelsen eller läser den på egen hand. Läraren stryker 

under de ord som eleven läst själv på arbetsbladet (Leimar 1974). 

   Efterbehandlingsfasen börjar omedelbart efter återläsningsfasen. I detta skede arbetar 

eleverna med ”sina” ord genom att skriva av de understrukna orden från arbetsbladet. Varje 

ord skrivs på ett kort som sedan läggs i elevens egen ordsamlarlåda. Eleven får gärna illu-

strera kortet också. Därefter tränar eleven att läsa orden och att benämna de olika ljuden. Efter 
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hand då eleverna fått många ord till sin låda är det lämpligt att bygga olika meningar av orden 

(Leimar 1974). 

   Läroböcker används inte, däremot förespråkas laborativa arbetsformer. Gemensamma 

upplevelser och en gemensam begreppsvärld ska vara den naturliga utgångspunkten i läs- och 

skrivundervisningen. Vissa övningar är dock helt individualiserade såsom inlärning och 

skrivning av bokstäver. Här väljer t ex eleverna fritt den bokstav de för tillfället vill lära in 

och träna. Genom detta arbetssätt blir det en stor spridning av läs- och skrivfärdigheterna 

inom klassen. De lässtarka barnen får möjlighet att gå vidare i sin inlärning samtidigt som de 

”sena” barnen jobbar vidare i sin egen takt (Leimar 1974). 

4.3.4  Läsinlärning med språket som bas 

Denna metod eller snarare arbetssätt är framarbetad 1984 av Siw Hagnäs (Larsson m.fl 

1992:37-42) som har arbetat som lågstadielärare och talpedagog i grundskolan. Metoden be-

står av ett material som kallas Anna-materialet. Där finns en läsebok, diverse arbetsböcker 

samt spel. 

   Bakgrunden till metoden bygger på det faktum att tal- och språkutvecklingen är viktiga 

faktorer för den enskilda elevens läsutveckling. 

  Metoden börjar med att man spelar de s.k. Anna-spelen där man tränar språklig 

medvetenhet. Språklekarna syftar till att utveckla språkljuden och elevens ordförråd. Rytm 

och takt där trumma används har också en central roll i detta arbetssätt. Samtalet är viktigt och 

det goda klimatet i klassrummet betonas. Tidigt införs begreppen vokal och konsonant och 

eleverna ska lära sig skilja på dessa. Här arbetar man mycket med betonad och obetonad vo-

kal. 

   Arbetssättet är analytiskt och man utgår från hela meningar. Det är en helordsmetod som 

inte har någon ljudinlärning utan man menar att eleven själv genom talträning får insikt om 

ljuden i orden. Att träna språkljud anses meningslöst eftersom de låter olika beroende vilka 

fonem som omger dem. Meningarna som skrivs ska läsas i samma hastighet som man talar så 

att satsintonationen framträder. 

    Skrivningen används som en metod i läsinlärningen. Eleverna får rättskrivning varje 

vecka och blir därigenom medveten om stavningar. Texterna som används här är texter i 

Anna-böckerna. Man talar inte alls om några stavningsregler i detta skede  

4.3.5  Storboksmetoden 

Detta är en analytisk metod som utabetats i Nya Zeland av Don Holdaway i slutet av 1970-

taleyt (Lindö 2002:153-158). Metoden har sedan mitten av 90-talet använts mer och mer i 
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Sverige. Storbokens huvudsakliga målsättningar är att ge stimulerande och roliga läsupplevel-

ser åt alla barn, samt att hjälpa barn att lära sig läsa och vidareutveckla läs- och skrivförmå-

gan. Till varje storbok hör en uppsättning med småböcker som är en exakt kopia av storboken. 

Småböckerna används för individuell läsning (Björk & Liberg 2003). 

   Arbetet med storboken och småböckerna kan sammanfattas i tre faser: Upptäckarfasen, 

Utforskarfasen och Självständiga fasen. Dessa faser gör det möjligt att undervisa på ett med-

vetet och metodiskt sätt.   

   I Upptäckarfasen är syftet att erbjuda en meningsfull text som gör barnen nyfikna. Ge-

nom att låta barnen lyssna till hur den låter och titta på ord och ordbilder erhåller de en god 

förförståelse. Läraren läser, pratar och ställer frågor om bokens innehåll tillsammans med bar-

nen. Efter att läraren läst boken en gång för barnen är det deras tur att också delta. Tillsam-

mans läser alla boken högt. Det spelar ingen roll om man läser rätt eller fel, huvudsaken är att 

alla är med. Det kan också vara så att någon väljer att inte delta i körläsningen men ändå 

mycket aktivt följer texten med blicken. Alla deltar på sitt sätt med full uppmärksamhet 

(Björk & Liberg 2003). 

    ”Syftet med utforskarfasen är att hjälpa barnen till insikt om förhållandet mellan bok-

stavstecken och ljud samt hur man sammanljudar bokstäver till ord. Genom att barnen har en 

väl befäst ljudmässig bild av texten kommer de undan för undan att koppla ihop det uttalade 

ordet med det skrivna och ljudet med bokstavstecknet” (Björk & Liberg 2003 s.53). Under 

denna fas är det viktigt att vara lyhörd på de elever som redan kan läsa. De ska veta att de är 

välkomna att vara med, men behöver inte delta om de inte vill. Risken är stor att de blir uttrå-

kade istället för stimulerade att läsa mer. I Utforskarfasen får barnen möjlighet att lära sig 

strategier och tekniker för hur man identifierar ett ord. Detta arbete sker i form av olika labo-

rativa övningar. Övningarna kan exempelvis bestå av att leta korta och långa ord, hitta rimord, 

leta efter vissa bokstäver, räkna ord med mera. Genom att låta barnen laborera med språket får 

de möta många lustbetonade övningar som ger goda möjligheter att öka barnens medvetenhet 

om skriftspråket. Det lustbetonade och glädjen att tillsammans göra något har en stor plats i 

Utforskarfasen (Björk & Liberg 2003). 

   Under den Självständiga fasen använder barnen sig av småböckerna och får på så sätt 

pröva sig fram på egen hand.  I denna fas är syftet att fördjupa läserfarenheterna mot ett allt 

mer utvecklat läsande. Undervisningen riktas här mot ett mer individuellt behov. Detta inne-

bär att barnen har lässamtal i mindre grupper, de läser individuellt men också tillsammans 

med lärare och kamrater. För att ytterligare stärka barnens lässtrategier och öva upp sin läs-
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förmåga ombeds barnen att läsa högt hemma tillsammans med sina föräldrar (Björk & Liberg 

2003).   

4.3.6 Läs och skrivinlärning enligt Ester Stadler 

Att eleven vet vad man använder det skrivna språket till är viktigt för läsinlärningen. Den 

kommunikativa funktionen måste förmedlas till eleverna. All läsinlärning ska enligt Stadler, 

som skrev om läs- och skrivinlärning 1998, börja med träning i språklig medvetenhet vilket 

enligt henne även omfattar ljudanalys. Övriga övningar som bör föregå läsinlärningen är rim-

övningar, sjunga på vokaler, klappa stavelser, betoningar, dela meningar i ord, urskilja fonem 

och morfem m.m.  

   Stadler menar att läsning är en kombination av avkodning och förståelse och man skulle 

kunna säga att hennes metod är syntetisk. Målet för läsningen är förståelsen men för att nå dit 

måste man först träna upp sin avkodningsförmåga. ”Avkodning ger inte alltid full förståelse, 

men en korrekt avkodning är en förutsättning för full läsförståelse” (Stadler 1998:28). 

Stadler har den åsikten att läsningen genomgår fyra olika stadier: låtsasläsning, logografisk 

läsning, alfabetisk läsning och sist den ortografiska läsningen. Den sist nämnda är den helt ut-

vecklade läsningen, s.k. automatiserad läsning. 

   Multisensorisk träning där man använder alla sina sinnen är Stadlers idé. Att hitta olika 

sätt att träna ljud och bokstäver ger bäst resultat. Hon förordar att man använder känsel, hör-

sel, öga och mun vid träning. Alla sinnen ska stimuleras parallellt. På detta sätt lärs alla bok-

stäver in i en förutbestämd ordning för att kunna bilda ord. Dessa bokstavsgenomgångar ska 

göras med hela klassen eftersom Stadler förordar gruppinlärning. Ljudningen har en central 

funktion när man börjar bilda ord. Även skrivning bör enligt Stadler införas parallellt med läs-

ningen. Stadler är också noga med att påpeka hur man skriver bokstäver på rätt sätt eftersom 

man då kan förebygga framtida problem med skrivningen. Att skriva enskilda, lätta ord un-

derlättar läsinlärningen, men även fri skrivning på ett tidigt stadium förordas. (Stadler 1998) 

 

4.3.7 Några övriga metoder som förekommit från 1980-talet och framåt  

Från 1980-talet och framåt har ytterligare ett flertal metoder använts i större eller mindre om-

fattning. Vi nöjer oss här med en exemplifierande uppräkning: 

Helhetsläsning enligt Frost, 1980 (Elbro  2004). 

Ömsesidig undervisning,1984 (Längsjö & Nilsson 2005). 

Processinriktad skrivning, slutet av 80-talet (Längsjö & Nilsson 2005). 

Whole-part-Whole, utarbetad av Strickland, 1998 (Längsjö & Nilsson 2005). 
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Skriftspråksutveckling genom lek, 1990 (Längsjö & Nilsson 2005). 

Whole language, 80-talet (Lindö 2002, 2005).  

5  Resultat 

Här redovisar vi sammanfattning av resultatet av vår intervjuundersökning. Varje fråga redo-

visas för sig och svaren från de lärare som arbetat mindre än fem år redovisas före de lärare 

som arbetat mer än 30 år. Intervjufrågor och svar redovisas i sin helhet i bilaga 1 respektive 

bilaga 2. 

5.1 Frågor om utbildning 

I denna grupp har vi frågor som anknyter till utbildningen. 
 

Vilken utbildning har du?  Hur länge har du arbetat som lärare? 

Sammanfattning lärare <5 år: De nyutbildade lärarna i vår undersökning har lite olika ut-

bildningar. Två lärare har1-7 lärarutbildningen medan två har lärarutbildningen för elever i de 

tidiga åren och en av lärarna har förskollärarutbildning med en påbyggnadsutbildning, s.k. 

SÄL-utbildning. Alla har haft svenskämnet som inriktning. De har mellan 1,5 och 5 års 

tjänstgöring som lärare i skolan efter examen. 

Sammanfattning lärare >30 år: Alla lärarna har utbildat sig till lågstadielärare. De har ar-

betat mellan 31 och 35 år. Lärarna avslutade utbildningarna mellan åren 1971 och 1975. Ut-

bildningen var 2 ½ år och kommentarer som framkom under intervjun var bland annat att det 

var en verklighetsnära utbildning med mycket praktik. Någon påpekade också att utbildningen 

innehöll mycket svenskmetodik där man lärde sig mycket om läsinlärning. 
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Hur har din utbildning påverkat ditt metodval? 

Sammanfattning lärare <5 år: En lärare tyckte att utbildningen påverkat hennes metodval 

ganska mycket. Under utbildningen förordades temaarbete och det arbetar läraren med nu. De 

övriga fyra ansåg att skolans lärare och den metod som de använder påverkar dem mer. De 

säger även att de är nöjda med metoden de undervisar efter. Att ha en erfaren kollega upp-

skattas mycket när man ska välja undervisningsmetod. 

Sammanfattning, lärare >30 år: Samtliga lärare ansåg att utbildningen påverkat deras me-

todval. Tre av lärarna tyckte att utbildningen bidragit med mycket läsinlärning och konkreta 

tips kring detta. En av lärarna påpekade att trots att de hade duktiga lärare med god verklig-

hetsanknytning var det lätt att som ny hamna efter en lärobok. Andra faktorer som lärarna tog 

upp var att de hade fått en god helhetssyn där man ser barnen i ett större perspektiv. De hade 

även haft engagerade och bra lärare under utbildningen. En lärare kommenterade att de inte 

fick läsa så mycket litteratur om läsinlärningsmetoder och hur läsinlärningsprocessen gick till. 

En annan lärare berättade att man jobbade mycket enskilt med stängda dörrar om sin klass. 

Man fick lyckas eller misslyckas och på så vis samla egna erfarenheter. 

 

Vilken metod ”härskade” när du gick din utbildning? Hur har det påverkat dig? 

Sammanfattning, lärare <5 år: Alla lärare tycker att de fått läsa lite om många olika meto-

der. Ingen metod har förespråkats på utbildningen. De har under sin VFU fått träna på olika 

läsinlärningsmetoder. En lärare säger att många tips gavs vad gäller temaarbete, en annan har 

blivit påverkad att arbeta mycket med litteratur. En av lärarna betonar också att utbildningen 

fått henne att inse hur viktig läsinlärningsdelen är. 

Sammanfattning, lärare >30 år: Ljudmetoden, Witting och LTG var de metoder som före-

kom under utbildningen. De flesta lärarna tyckte att de påverkades av metoderna i början då 

de undervisade. Under årens lopp har de sedan hittat sina egna metoder. 

 

Vilken fortbildning i läsinlärning har du fått?  

Sammanfattning, lärare <5 år: Endast en av lärarna har fått någon fortbildning i läsinlär-

ning. Detta p.g.a. att metoden som hon fått vidareutbildning i utvecklats av en lärare på skolan 

där hon arbetar. De motiverar detta med att de är nyutbildade. Ingen nämner att de saknar 

fortbildning utom en lärare som gärna läst om kursen i läsinlärning som gavs på lärarutbild-

ningen. 

Sammanfattning, lärare >30 år: Två av lärarna har inte fått någon utbildning alls genom 

jobbet. Här nämner en av lärarna att det snarare är ”de äldre” som fortbildar de yngre lärarna i 
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läsinlärning genom att dela med sig av sina erfarenheter. Den andra läraren har läst mycket på 

egen hand, bland annat litteratur av Caroline Liberg samt även gått diverse Montessorikurser. 

Lärare 3 och 4 har däremot fått relativt mycket fortbildning, bland annat inom LTG och även 

olika högskolekurser med fokus på läsinlärning. 

5.2 Frågor om undervisningen 

I denna grupp presenteras frågor som handlar om undervisning. 
 

Hur undervisar du i läsinlärning?  

Sammanfattning, lärare <5 år: Alla lärarna arbetar enligt någon slags ljudmetod där lärarna 

bestämmer ordningen av ljud och bokstäver som lärs in. Alla utom en av lärarna arbetar med 

bokstäverna enligt ett speciellt schema och ett speciellt läromedel som man följer. Bokstä-

verna gås igenom på olika sätt, skriva, ljuda, hitta ord Extramaterial används för de elever 

som kommit långt. Den lärare som arbetar friare med bokstäverna har dock en bokstavsbok 

som eleverna får arbeta fritt i. Två av lärarna arbetar med storböcker och tre har ”Trulle” 

(läsinlärningsmateriel) som arbetsbok. Någon form av hemläsning förekommer också i fyra 

av klasserna. Alla arbetar med någon form av litteratur antingen i läsebok eller enskilda svå-

righetsanpassade böcker för varje elev. 

Sammanfattning lärare >30 år: De flesta lärarna använder sig av en kombination av hel-

ordsmetod och ljudmetod då de undervisar. De återkommer ofta till att de utgår från eleverna 

och gruppen. Två av lärarna använder ett särskilt läromedel, övriga har inget speciellt lärome-

del. Alla lärarna har genomgångar av bokstäver och ljud och här deltar alla elever. Det fram-

kommer under flera av intervjuerna att lärarna anser det vara viktigt att eleverna lär sig forma 

och ljuda bokstaven rätt. Att lära med hela kroppen och få barnen att vilja och våga skriva är 

också faktorer som framkommit under intervjuerna. Veckans bokstav, läsläxa, dikteringar, 

sagor, fri skrivning och ordjakt är exempel på hur flera av lärarna arbetar med läsinlärningen. 

Alla lärarna använder sig av individanpassad undervisning i någon form, där eleverna arbetar 

i egen takt och med anpassade uppgifter. 

 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med ditt arbetssätt?  

Sammanfattning, lärare <5 år: Alla lärare ser mest fördelar med den metod de arbetar med. 

De tycker att ljudmetoden är bra eftersom de har en bra överblick över elevernas kunskaper. 

En av lärarna tycker att undervisningen är konkret och tydlig. Nackdelar som de nämner är att 

eleverna måste vara språkligt medvetna för att ta till sig denna undervisning, är de inte det får 
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man prova en annan metod. En annan lärare säger att det kan gå slentrian i undervisningen om 

man använder samma metod år efter år. En annan nackdel kan vara att de elever som kan läsa 

tycker att bokstavsgenomgången blir tråkig. Den lärare som inte undervisade bokstäverna i en 

speciell ordning nämner som nackdel att man har sämre kontroll över de enskilda eleverna. 

 Sammanfattning, lärare >30 år: Lärarna ser mest fördelar med sitt arbetssätt. Flera nämner 

att möjligheten att individanpassa undervisningen är en stor fördel. Andra fördelar är ett varie-

rat arbetssätt, möta eleverna på deras nivå och fånga upp elever med svårigheter i tid. Nack-

delar som tas upp är bland annat tidsbrist och förberedelse av material. 

 

Testas eleverna vid skolstarten? Vilken hänsyn tar du när du undervisar till resultaten?  

Sammanfattning, lärare <5 år: Alla barn testas vid skolstarten. Språklig medvetenhet och 

bokstäver är två områden som testas. Alla lärarna säger sig ta hänsyn till testresultaten när de 

lägger upp undervisningen.  

Sammanfattning, lärare >30 år: Samtliga elever testas vid skolstarten. Man tittar bland an-

nat på elevernas språkliga medvetenhet och bokstavskännedom. En lärare känner redan ele-

verna i och med att de arbetar integrerat från förskoleklass till år två. Detta ser hon som en 

stor vinst. Flera av lärarna påpekar att de gärna vill testa eleverna själva för att få den bästa 

överblicken. Tidsbrist är dock ett problem. Alla lärare tar hänsyn till resultatet i sin undervis-

ning. En lärare ifrågasätter vad det beror på att resultatet inom svenska blivit så mycket sämre 

när eleverna slutar 9:an på senare år. 

 

Anser du att du arbetar enligt en speciell läsinlärningsmetod? 

Sammanfattning, lärare <5 år: En lärare anser att hon arbetar enligt en speciell läsinlär-

ningsmetod, den s.k. LTG-metoden  De fyra andra arbetar enligt olika modeller som de kom-

binerar. Ljudningsmetoden med ljudanalys är dominerande med inslag av litteraturstudier och 

en del helordsläsning. 

Sammanfattning, lärare >30 år: Ingen av lärarna anser sig arbeta helt enligt en särskild 

metod. Mest förekommande är en blandning av ljudningsmetod och helordsmetod. En lärare 

säger att hon tyckte sig få många chansläsare genom helordsmetoden och börjar numera alltid 

med ljudmetoden och plockar efterhand in helordsmetoden. En annan lärare tycker att det är 

viktigt att eleverna lär sig hitta strategier och en god lästeknik istället för att gissa sig till en 

text. Hon säger att det är lärarens ansvar att se till att eleverna får ett givande innehåll att läsa. 

Att använda datorn som verktyg i läsinlärningen är en lärare intresserad av att prova. Läraren 
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ser ofta hur finmotoriken sätter hinder för själva läs- och skrivinlärningen då eleven inte alltid 

utvecklat den riktigt. Här skulle datorn vara ett bra komplement. 

5.3 Organisationsfrågor 

Här presenteras frågor som rör organisationen. 
 

Vem bestämmer metodvalet? 

Sammanfattning, lärare <5 år: Alla lärarna säger att de själva kan bestämma hur de under-

visar om läsinlärning. Man har dock tagit hänsyn till skolans policy och hur de andra lärarna 

undervisar. En av lärarna säger att hon tar hänsyn till eleverna innan hon bestämmer metod. 

Sammanfattning, lärare >30 år: Samtliga lärare säger att de bestämmer metodvalet. Lärarna 

tar dock hänsyn till exempelvis övriga i arbetslaget, elever och att målen skall nås då de be-

stämmer metodvalet. Två av lärarna ser det som en stor fördel att få bestämma metodval själv. 

 

Har din skola en gemensam linje? Hur mycket har du påverkat valet i så fall? 

Sammanfattning, lärare <5 år: Här säger fyra av lärarna att skolan eller arbetslaget har en 

gemensam linje vad gäller metodval. Denna linje har lärarna utan inblandning av ledningen 

kommit fram till. Alla fyra har valt att följa skolans linje eftersom de tycker att det metodvalet 

har varit bra, men de säger samtidigt att de lägger in lite av sitt eget arbetssätt i undervis-

ningen. De har inte påverkat mycket vad gäller metodval.  En av lärarna säger att den skola 

hon arbetar på inte har någon gemensam undervisningsmetod i läsinlärning och att hon ensam 

har bestämt metod. 

Sammanfattning, lärare >30 år: Flera av lärarna säger att de har en gemensam linje på sko-

lan. De säger också att de har ganska stor inverkan på metodvalet i och med att de arbetat 

länge och de yngre kollegorna ibland känner sig osäkra. Liknande grundsyn, att diskutera 

mycket samt att ”lusa” barnen genom ett läs- och skrivutvecklingsschema är andra faktorer 

som bidrar till att skapa en gemensam linje på respektive skola. En av lärarna säger att de inte 

finns någon gemensam linje på skolan utan att det är upp till var och en hur man lägger upp 

undervisningen. 
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6  Diskussion 

I diskussionsdelen resonerar vi om hur erfarenhet respektive utbildning påverkar undervis-

ningen vad gäller läsinlärning. Vilka faktorer påverkar den enskilde läraren när den väljer 

metod? Vi redogör först för de läsinlärningsmetoder som vi har stött på under våra intervjuer 

och gör en jämförelse med dem vi redovisat i vårt avsnitt om läsinlärningsmetoder. 

6.1 Vilka av de redovisade läsinlärningsmetoderna har vi träffat på i 
intervjuundersökningarna? 

I vår litteratursökning har vi stött på ett antal läsinlärningsmetoder som varit utförligt redovi-

sade. De metoder som vi valde att presentera var: Wittingmetoden, LTG-metoden, läsinlär-

ning med språket som bas, Storboksmetoden samt läs och skrivinlärning enligt Ester Stadler. 

Att vi valde att mer ingående beskriva just dessa metoder berodde på att de var mest frekvent 

förekommande i litteraturen vi läst. Av våra intervjuundersökningar framkom att det endast 

var en lärare som ansåg sig fullt ut använda någon av metoderna som vi presenterat. Den me-

tod som denna lärare använder är LTG-metoden (Leimar 1975). Övriga lärare anser att de 

använder någon slags ljudmetod som inte finns beskriven som metod i litteraturen men som vi 

tolkat är en utveckling av Wittingmetoden (Witting 1998) och läs och skrivinlärning enligt 

Ester Stadler (1998). Denna ljudmetod används med inslag av LTG eller, som någon lärare 

uttrycker sig, helordmetoden. Vi noterar att det i litteraturen framställs som om metoderna är 

skilda från varandra medan lärarna i vår undersökning tar delar av olika metoder och använ-

der dem parallellt.  

6.2 Vad beror valet av läsinlärningsmetod på? 

Metodvalet beror enligt vår undersökning på många olika komponenter. Dessa kan bland an-

nat bestå av erfarenhet i yrket, utbildning, elevsammansättning, intressen och skolklimat.  

Man kan dock se en skillnad mellan hur de erfarna lärarna, när de var nyutbildade, tog sig an 

uppgiften och de nu nyutbildade lärarna. En lärare som kom ut ny på 70-talet hade en gedigen 

läroplan (Lgr69) att luta sig emot. På skolorna skulle varje lärare sköta sin klass och ingen la 

sig i hur den enskilde arbetade. Ljudmetoder som sprungit ur Wittingmetoden (Witting, 1998) 

var dominerande. Någon av lärarna i undersökningen vågade sig på att prova delar av LTG-

metoden. För alla dessa erfarna lärare spelade utbildningen en stor roll. De fick på sin utbild-

ning lära sig hur läsinlärningen gick till rent tekniskt och följde detta till punkt och pricka sina 

första yrkesverksamma år. Efterhand har dessa lärare tagit till sig delar av analytiska metoder 

såsom Storboksmetoden och LTG, men fortfarande kan man se att ljudningen ligger som 
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grund för läsinlärningen. Det synsätt som Stadler (1998) och Elbro (2004) representerar har 

haft störst inflytande på de lärares undervisningsmetoder som vi undersökt. 

Alla nyutbildade lärare har anammat den metod som fanns på den skola de tjänstgör på. En 

av lärarna säger att hon valt sin metod själv. På denna skola var det så att varje lärare be-

stämde sin metod. Trots att läraren betonar detta använder denna samma metod som övriga 

lärare på skolan. Orsaken till att man använder sig av redan etablerade metoder på skolorna är 

att de mindre erfarna lärarna säger sig känna osäkerhet vad gäller läsinlärningen. De har fått 

prova många olika metoder men inte blivit övertygad om att den ena är bättre än den andra.  

Utbildningen har för de nya lärarna inte haft lika stor genomslagskraft när det gäller me-

todval. Läroplanen (Lpo 94) har heller inte mycket till metoder att luta sig emot. Det är intres-

sant att påpeka att störst påverkan på den nyutbildade läraren har de mer erfarna kollegorna 

och det klimat som råder på skolan man tjänstgör på. Det finnas redan en metod som anses 

fungera och denna metod är man villig att ta till sig. De mindre erfarna lärarna uttrycker en 

tillfredsställelse över att ha mer erfarna kolleger som hjälper dem. De återkommer ofta till att 

de äldre kollegerna har bistått dem med både material och idéer. Ljudningsmetod med inslag 

av helord är av ovan angivna skäl också dominerande bland de nya lärarna. Detta kallar Li-

berg (2006) traditionell läs- och skrivinlärning med en individualpsykologisk uppfattning. Vi 

konstaterar att trots att samtliga nyutbildade lärare säger sig själva ha ”makten” att bestämma 

metodval så väljer de, av egen vilja, den metod som redan används på skolan. I samman-

hanget kan också nämnas att ingen av lärarna direkt säger sig välja metod på grundval av den 

forskning som råder. Man kan dock av intervjusvaren dra slutsatsen att de nya metoder man 

tar till sig har någon form av beprövad forskning bakom sig. 

Björk & Liberg (2003) skriver att man som lärare ska ta hänsyn till det barnen redan kan 

när de börjar skolan. I vår undersökning är det endast en av lärarna som säger att den fullt ut 

tar hänsyn till elevernas förkunskaper när den väljer läsinlärningsmetod. Däremot tas indivi-

duella hänsyn när det gäller specialundervisning och extrastöd. Här används testerna som un-

derlag och metoderna anpassas efter eleverna.  

6.3 Hur har ut- resp. fortbildning påverkat val av metod? 

Här kan man se en skillnad mellan de erfarna och nyutbildade lärarnas uppfattning om hur 

utbildningen har påverkat deras metodval. De erfarna lärarna blev påverkade rent metodiskt 

av sin utbildning då de fick mycket undervisning i läsinlärningsmetoder. Då de inte hade 

några erfarna kolleger som gav dem råd, var utbildningen det enda som de hade med sig i 

”bagaget”. Det som förordades på utbildningen var det som sedan användes i undervisningen. 
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Början av 70-talet dominerades fortfarande av ljudningsmetoder (Längsjö & Nilsson, 2005) 

och det var också dessa som var mest använda. Läslärorna dominerade och man läste ingen 

eller mycket lite skönlitteratur. Detta har efterhand blandats upp med nya metoder, såsom 

LTG och Storboksmetoden, som man fått fortbildning i av olika slag. Den rent syntetiska 

metoden hos våra erfarna lärare har ersatts med en metod där man blandar ljudning och hel-

ordsläsning.  

Av de mindre erfarna lärarna var det bara en som ansåg att utbildningen spelat en avgö-

rande roll vid metodvalet. Alla har som vi nämnt ovan tagit stort intryck av de erfarna lärarna. 

Det som vi kan utläsa av våra intervjusvar är dock att de nyutbildade lärarna blandar in mer 

analytiska metoder av olika slag. Någon använder sig av Storbok, en annan av mycket litte-

ratur, en tredje av LTG. Som vi tolkar detta har utbildningen påverkat lärarna med kortare 

erfarenhet att själva välja inslag av metoder och ta till sig det som de tycker är bra. Att de  

nyutbildad lärarna i vår undersökning tar till sig äldre kollegors arbetssätt ser de själva som 

något naturligt men efterhand som de blir säkrare plockar de in egna metoder.  

6.4 Skillnader mellan lärare med lång respektive kort yrkeserfaren-
het? 

Vår undersökning pekar på att det finns vissa skillnader mellan lärare med lång respektive 

kort yrkeserfarenhet. I valet av läsinlärningsmetod använder sig alla lärarna med kort yrkeser-

farenhet av någon slags ljudmetod. Dessa lärare använder också ett särskilt läromedel i läsin-

lärningsundervisningen. Lärarna med lång yrkeserfarenhet använder sig i de flesta fall av en 

kombination av helordsmetod och ljudmetod då de undervisar. Här använder sig endast två av 

lärarna av ett särskilt läromedel, övriga lärarna har inget speciellt läromedel. Individanpassad 

undervisning är något som alla lärarna med lång yrkeserfarenhet använder sig av. 

   Lärarna med lång yrkeserfarenhet tyckte alla att utbildningen påverkat dem i positiv bemär-

kelse som yrkesutövare. Lärarna med kort yrkeserfarenhet tyckte, alla utom en, däremot inte 

att utbildningen påverkat dem särskilt mycket, utan det var snarare arbetsplatsen och kolle-

gorna som påverkat dem. Anmärkningsvärt är att det skiljer så mycket som ett halvt till ett år 

på den ”gamla” och ”nya” lärarutbildningen. Här kan man fråga vad det är som gör att de 

”nya” lärarna inte känner lika stor tilltro till utbildningen som de mer yrkeserfarna lärarna gör. 

Beror det på att den ”gamla” utbildningen hade mer verklighetsanknytning och längre prak-

tikperioder eller är det så att de nya lärarna kommer ändra sina åsikter om utbildningen i takt 

med att deras erfarenhet ökar, eller håller helt enkelt inte den nya lärarutbildningen måttet? 
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Detta är frågor som vi inte har svar på, man kan bara spekulera och hålla diskussionen le-

vande i detta avseende. 

   Flera av lärarna med kort yrkeserfarenhet uttryckte att de inte kunde luta sig mot utbild-

ningen när de skulle börja arbeta. De hade önskat att de fått mer kännedom kring undervis-

ning om just läs- och skrivinlärning. Lärarna med lång yrkeserfarenhet menade däremot att de 

fick gott och väl ”på fötterna” vad gällde läs- och skivinlärning. Några av lärarna kommente-

rade också att de tyckte det var tufft för de nyutbildade lärarna som ofta visade sig osäkra på 

sin yrkesroll. Taube (1997) skriver om hur man skapar en positiv klassrumsatmosfär. För att 

skapa detta är den viktigaste faktorn läraren. Det krävs att denne har en positiv självbild. En 

lärare som är trygg i sin yrkesroll, tror på det hon gör och har en positiv attityd till sig själv 

kan också förmedla detta till eleverna, vilket i sin tur leder till att öka förutsättningarna för 

goda inlärningssituationer.  

   Lärarna med kort yrkeserfarenhet är de som enligt vår mening är mest flexibla och öppna 

för nya arbetssätt. Visserligen understryker alla lärarna att de utgår från individerna och deras 

förutsättningar då de undervisar. Något som också återkommer hos de flesta under intervju-

erna är vikten av att förmedla glädje och lust till eleverna. Vi anser att det är bra att man är 

trygg i sin yrkesroll och att man utarbetat ett arbetssätt som fungerar och som eleverna trivs 

med. Det kan dock finnas en liten fara i att enbart luta sig mot sin yrkeserfarenhet och dess 

beprövade undervisningsmetoder. Ibland kan undervisningen bli slentrianmässig och kanske 

gå mer på rutin än på engagemang. Att ständigt sträva uppåt och att ibland vara en smula osä-

ker kan vara en god kombination för att bli duktigare på det man gör! 

   Vi kan nu konstatera att det finns en mängd olika faktorer som påverkar en lärares un-

dervisningsmetoder och förhållningssätt till läs- och skrivinlärning. Utbildning, arbetsplatsen 

och kollegor är några av dessa faktorer, men oavsett dessa och oavsett antal yrkesverksamma 

år beror mycket på lärarens egen inställning och motivation.  

   Nedanstående citat är något vi alla blivande och redan yrkesverksamma lärare bör tänka på i 

våra möten med eleverna:  

”Det är varje barns förmåga som vi ska bygga på, för den kan bli en bro över till de områden 

där eleven känner sig osäker och där eleven behöver få växa och utvecklas.” (Björk/Liberg 

2003 s. 95). 
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6.5 Förslag på framtida forskning 

Valet av läsinlärningsmetod är ett stort område, det är också ett mycket viktigt område då det 

ligger till grund för elevernas fortsatta utveckling. Nedan har vi formulerat ett antal frågor 

som skulle kunna ligga till grund för fortsatt forskning: 

  

• Finns det likheter/skillnader mellan val av läsinlärningsmetod i kommunala skolor och 

friskolor? 

 

• Finns det likheter/skillnader i valet av läsinlärningsmetod mellan manliga och kvinn-

liga lärare? 

 

• Kan man, i andra europeiska länder, finna läsinlärningsmetoder som liknar de som an-

vänds i den svenska skolan? 

 

• Hur stor inverkan på valet av läsinlärningsmetod har elevgruppen? 
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Bilaga 1 

 
Intervjufrågor 

 

• Vilken utbildning har du?  

• Hur har din utbildning påverkat ditt metodval?  

• Vilken metod ”härskade” när du gick din utbildning? Hur har det påverkat dig?  

• Vilken fortbildning i läsinlärning har du fått? Hur har det påverkat dig? 

• Hur undervisar du i läsinlärning?  

• Vilka fördelar/nackdelar ser du med ditt arbetssätt? 

• Testas eleverna vid skolstarten? Vilken hänsyn tar du när du undervisar till resultatet? 

• Anser du att du arbetar enligt en speciell läsinlärningsmetod?  

• Vem bestämmer metodvalet?  

• Har din skola en gemensam linje? Hur mycket har du påverkat valet i så fall? 
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Bilaga 2 

 

Frågor om utbildning 
 

Vilken utbildning har du? 
Lärare <5år 

Lärare 1: Grundskollärare 1-7 med svenska/so som inriktning. Blev färdig med utbildningen 

december 2001 och har arbetat i skolan sedan dess. 

Lärare 2: Jag har gått den nya lärarutbildningen för elever i de lägre åldrarna med inriktning 

sv-so. Jag har även läst 20 p. Matte och 20 p. Specialpedagogik. 5 p. Var ren läsinlärningspe-

dagogik.  Jag tog examen julen 2004 och har nu jobbar med ettor i 1.5 år i en blandad F-3. 

Lärare 3: Grundskollärare 1-7 med svenska/so som inriktning. Jag blev färdig 2001. 

Lärare 4: Jag har förskollärarexamen i botten och var färdig 1977. Därefter jobbade jag som 

förskollärare i många år och sen gick jag SÄL-utbildningen i x-stad. Jag läste No-So och 

svenska inrikning. Utbildningen var på 60 poäng och av det var minst 20 poäng svenska. Vi 

hade en bra svenskakurs där vi fick lära oss om olika läsinlärningsmetoder. Jag tog examen 

för 1,5 år sedan. 

Lärare 5: Jag har gått lärarutbildningen för de tidiga åren med inriktning mot svenska och 

matematik. Jag tog examen dec. 2004. Svenskadelen var 20 poäng, ca 10 poäng var läsinlär-

ning. 

 

Lärare >30 år 

Lärare 1: Jag har gått den gamla utbildningen, lågstadielärare. Den var 2 ½  år och jag blev 

färdig 1973. Det var en verklighetsnära utbildning med mycket praktik. 

Lärare 2: Lågstadielärarutbildning, gick ut 1975 i Falun. 

Lärare 3: Jag är lågstadielärare och gick ut 1971. 

Lärare 4: Jag utbildade mig till lågstadielärare och var färdig 1973. 

Lärare 5: Jag gick den gamla lågstadielärarutbildningen och var klar 1973. Vi läste ganska 

mycket svenskmetodik på utbildningen. Där lärde vi oss mycket om läsinlärning och det är 

den del av utbildningen som jag har mest minnen från. 

 

Hur har din utbildning påverkat ditt metodval? 

Lärare < 5 år 
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Lärare 1: Inte särskilt mycket. Det var väldigt fritt, vi fick anamma de metoder vi tyckte om. 

På utbildningen presenterades väldigt lite om hur man kunde lägga upp sitt arbete kring läs-

inlärning. Jag hade önskat mycket mer kring detta. I en specialpedagogik kurs vet jag att man 

gick igenom ”Wittingmetoden”. Vi var många som tyckte att det var alldeles för fritt, det 

fanns ingen direkt metod. Vi hade önskat att de gett oss ett sätt och sen fick vi prova. 

Lärare 2: Inte särskilt mycket, det var en så liten del av utbildningen som bestod av läsinlär-

ning. Jag har mer tagit intryck av de ”gamla lärarna” på skolan och använt deras metoder. Jag 

blandar dock in lite egna metoder som jag vill prova. 

Lärare 3: Utbildningen har påverkat mig ganska mycket. Temaarbeten förordades och jag 

jobbar gärna tematiskt. 

Lärare 4: En liten del, störst påverkan har jag fått genom den lågstadielärare som jag jobbar 

med på skolan. Hon har varit min ”mentor” och jag har lärt mig jättemycket av henne. 

Lärare 5: Eftersom detta är min första arbetsplats och jag fick ta över en etta så fortsatte jag 

med samma metod som den förra läraren. Jag hade nog kunnat tänka mig att välja samma 

metod även om jag hade haft klassen från början. De jobbar med ”Trulle” som jag tycker är 

ett bra och roligt material. I detta metodval har arbetsplatsen påverkat mig mer än utbild-

ningen. 

  

Lärare >30 år 

Lärare 1: Vi hade mycket metodik i alla ämnen. När man inte jobbat tidigare är det lätt att 

man tar åt sig allt och sovrar lite. Man fick exempelvis lära sig hur ljuden låg i munnen. Vi 

fick mycket tips och idéer och hade lärare som arbetade parallellt med utbildningen vilket 

medförde att de hade en god verklighetsanknytning. Samtidigt var det lätt att som ny hamna 

efter en lärobok. 

Lärare 2: Jag har en helhetssyn som gör att jag ser barnen i ett större perspektiv än att de bara 

är hos mig, det finns flera trådar. Detta har påverkat mig positivt. 

Lärare 3: Jättemycket! Jag tycker att läsinlärning är otroligt viktigt och intressant. Vi fick 

mycket utbildning kring just läsinlärning. Bland annat så gjorde vi egna lektionsförslag och 

delade med oss av dessa till varandra, detta medförde att man hade en mängd färdigt material 

med sig. Vi fick även träna praktiskt med exempelvis handstil för att veta hur vi skulle lära ut. 

Jag kände mig säker när jag kom ut som lärare. 

Lärare 4: Jättemycket, vi ägnade ca halva tiden av utbildningen åt just läsinlärning och hade 

en engagerad och jätteduktig metodiklärare som var före sin tid. Just då var det mycket indi-

viduellt arbete och arbetsschema som gällde. Detta har präglat mig hela tiden sedan dess. 
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Däremot hade vi inte mycket litteratur om läsinlärningsmetoder eller hur läsinlärningsspro-

cessen går till. 

Lärare 5: När jag gick min utbildning undervisades vi i ljudningsmetoden och den använde 

jag när jag började undervisa. Jag hade en klass på landet och klassrumsdörrarna var stängda. 

Var och en skötte sin klass. Man fick lyckas eller misslyckas och sedan samla på sig egna 

erfarenheter. 

 

Vilken metod ”härskade” när du gick din utbildning? Hur har det påverkat dig? 

Lärare < 5 år 

Lärare 1: Det var ingen direkt metod som härskade när jag gick utbildningen. Vi fick bara 

nosa lite på ytan på olika metoder, men det var alldeles för lite enligt min mening. 

Lärare 2: Ingen särskild metod härskade när jag utbildade mig. Vi fick lära oss lite om olika 

metoder. På praktiken fick vi träna på LTG. Vi gjorde en storbok. Vi fick även titta lite på 

Rydaholmsmetoden. 

Lärare 3: Det var ingen särskild metod. Det viktigaste var att man skulle lära sig i ett sam-

manhang. Temaarbete var något vi fick mycket tips och idéer hur man kunde arbeta med. 

LTG, läsning på talets grund fanns också med som en influens i utbildningen. 

Lärare 4: På min utbildning förordade de att man skulle ta lite av varje och känna sig för. 

Ingen särskild metod förordades. Utbildningen har påverkat mig så att jag tycker att undervis-

ningen i läs och skrivinlärning är jätteviktig. När jag väljer metod utgår jag från barnen hela 

tiden. Vad det enskilda barnet behöver. 

Lärare 5: Ingen särskild metod förespråkades. Vi fick lära oss olika metoder och prova dem 

på olika barn. Vi skulle ha olika metoder att välja mellan. Passar inte den ena kunde vi prova 

en annan. Jag själv blev påverkad av barnlitteraturdelen och eftersom jag själv är väldigt in-

tresserad av litteratur så använder jag det i min undervisning. Jag anser att lusten att lära sig 

läsa ofta kommer från bra och spännande berättelser. 

 

Lärare > 30 år 

Lärare 1: Vi talade om Witting och LTG – metoden. Witting är inget för mig, möjligtvis som 

ominlärning, men ej som nyinlärning. Däremot passade LTG – metoden mig bra.  

Lärare 2: Ingen speciell metod, vi skulle bilda oss en egen uppfattning. Fick sniffa lite på 

LTG och Witting. Jag tycker vi fick bra med läsinlärning på utbildningen, men det viktigaste 

var att hitta sin egen linje som passade. 
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Lärare 3: Ljudmetoden, med ljudanalys, var i ordet du kan höra det aktuella ljudet. 

Lärare 4: Det fanns i princip bara ljudningsmetoden då. Läsläran som metodikläraren föror-

dade lärde in ljuden i en speciell ordning, först skulle alla vokaler läras in som versaler, där-

efter konsonanter och sist gemener. Första åren köpte man denna metod rakt av. Det pratades 

inte om LTG då. Wittingmetoden fanns men den kändes gammal när jag utbildade mig.  

Lärare 5: När jag utbildade mig fanns bara ljudmetoden. Den jobbade jag efter första åren. 

Eftersom jag var ensam på skolan så följde jag det jag lärt mig på utbildningen samt läro-

medlet ganska exakt. Sedan kom LTG och då tog man vissa bitar därur och använde samtidigt 

som man hade kvar många gamla bitar. Jag har försökt att ta lite av det bästa av metoderna 

som kommit genom åren och sammanlänkat dem. Utbildningen ligger dock som en grund 

hela tiden. 

 

  

Vilken fortbildning i läsinlärning har du fått? Hur har det påverkat dig? 

Lärare < 5 år 

Lärare 1: En av lärarna som arbetar på vår skola har utvecklat en metod som kallas ”Lek-

läsa”. Metoden börjar användas redan med 6-åringarna som leker med ord. Det är en hel-

ordsmetod som bygger på förståelse för ordet. Ofta används ord kopplat till en bild. Man trä-

nar på att läsa hela ordet och går från helord till delar. När man sedan lärt sig känna igen 

några ord, kan man börja arbeta med några bokstäver, eftersom man känner igen vissa av 

dem. Jag har varit med Laila och tittat hur hon arbetar med denna metod. Det har varit väldigt 

lärorikt och ett stort stöd eftersom inte utbildningen gav så mycket konkreta tips. 

Lärare 2: Ingen, men den kursen som jag läste på universitetet då skulle jag gärna läsa nu 

med den erfarenhet jag fått. 

Lärare 3: Jag har inte fått någon fortbildning sedan jag började jobba. Läste däremot en val-

bar kurs på 5p – ”Läs och skrivinlärning i förskola och skola”. 

Lärare 4: Jag har inte fått någon fortbildning eftersom jag är ganska nyutbildad. 

Lärare 5: Ingen fortbildning i läsinlärning men jag har på eget initiativ läst sv2 för vi har 

många elever med ett annat hemspråk. 

 

Lärare > 30 år 

Lärare 1: Jag har inte fått någon fortbildning genom jobbet. Däremot har jag läst mycket 

själv, bland annat Caroline Liberg och gått diverse Montessori kurser. Jag hade önskat mer 

fortbildning. 
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Lärare 2: Jag har inte fått någon fortbildning i just läsinlärning. Det är snarare så att vi med 

den äldre utbildningen är eftertraktade hos de yngre lärarna. Vi fortbildar de nya och delar 

med oss av våra erfarenheter. 

Lärare 3: Jag har fått mycket fortbildning. LTG–metoden fick jag en del kring då Ulrika 

Leimar arbetade på skolan bredvid min. Fyra dagar har jag också om Witting metoden. Ut-

över detta har jag läst åtskilliga poäng inom specialpedagogik med inriktning på svenska. 

Men jag anser att man måste ha en stabil grund att stå på innan fortbildning för att man ska 

kunna ta den till sig på rätt sätt. 

Lärare 4: Kurs i LTG 1979 men på den tiden var jag motståndare till denna metod. Efter ett 

tag blev jag dock övertygad om att jag var tvungen att testa detta. Jag har även gått trepo-

ängskurs i sv. med tonvikt på läsinlärning i mitten på 80-talet och sedan har jag gått komplet-

teringsutbildning i sv. på 90-talet här var tanken att vi som utbildats på det gamla sättet skull 

jämföras med 1-7 lärarna. Här fick vi även fortbildning i annat som ingår i sv-ämnet. 

Lärare 5:  Jag har gått en längre fortbildning i LTG och några kvällsföreläsningar genom 

åren.  

 

Frågor om undervisningen  

 

Hur undervisar du i läsinlärning? 

Lärare < 5 år 

Lärare 1: Eftersom de flesta barnen redan kunde läsa när de började ettan fortsatte vi att läsa 

gemensamt i Storböcker. Jag vill att de ska behålla lusten för att läsa och skriva. Efter ett tag 

började vi sedan med bokstavsinlärningen. Barnen jobbade ganska fritt i en bokstavsbok, jag 

ville inte förstöra deras lust. De jobbade i egen takt, de starka eleverna använde sig av ”Äppel 

Päppel böckerna” för att gå vidare i sin läs- och skrivinlärning. De svaga eleverna försökte jag 

sitta och ljuda och läsa mycket med. Vi gick ofta till biblioteket och lånade böcker. Alla fick 

en läsläxa per vecka. Jag styrde valet av böcker så att alla fick en svårighetsnivå som passade 

för sig.  

Lärare 2: Vi börjar med ljudningen enligt ett läromedel (Trulle). Bokstäverna kommer i en 

viss ordning. Vi ljudar (ljudanalys) och skriver bokstaven. Vi jobbar med en ny bokstav varje 

vecka. Då har vi ju innan kollat av vilka elever som behöver extra hjälp. De är antingen med 

på genomgången eller går direkt till specialläraren.  Den modellen fanns här när jag började. 

Jag tyckte då att jag ville följa det arbetssättet eftersom jag inte hade så mycket erfarenhet av 
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läsinlärning. Jag och specialläraren har ett nära samarbete. Hon tar direkt över om vi märker 

att en elev behöver extraundervisning. De elever som jag är helt säker på att de kan läsa med 

förståelse har extramaterial för att få stimulans men de elever som ”ligger på gränsen” vill jag 

ha med på genomgångarna åtminstone hela höstterminen. Vi har hemläsning varje vecka. 

Lärare 3: Jag har jobbat med en bokstav i taget, men även med Storböcker och mycket texter 

i sitt sammanhang. Jag uppmuntrar alltid till all sorts läsning och skrivning, det ska vara roligt 

att läsa och skriva. Det gör inget om det blir fel. För mig känns det säkrare att ta en bokstav i 

taget, men det är något jag skulle vilja komma ifrån. Det handlar mycket om erfarenhet tror 

jag. Skulle gärna vilja jobba i ett tema som följer hela året och på så sätt väva in läsinlär-

ningen i temat. Det är viktigt att lära sig forma bokstäverna, ett moment som inte ska hoppas 

över, men heller inte vara huvudmomentet. 

Lärare 4: Vi jobbar mycket med arbetsschema som vi lägger upp individuellt för varje barn. 

Vi jobbar med bokstavsträning under höstterminen, ljudar, skriver, känner var ljudet ligger i 

munnen, hittar ord med ljuden. Bokstäverna går i en speciell ordning så att man kan bilda ord 

allt eftersom (Trulle). Detta varvat med Bodil Jönssons läsebok. Vi jobbar också med språklig 

medvetenhet samtidigt med läsinlärningen. Vi har också ett speciellt läsinlärningsprogram på 

datorn som eleverna jobbar med. 

Lärare 5: Först går vi igenom bokstäverna enligt ett speciellt schema (Trulle). De fick skriva 

i boken, ljuda och göra ord. Ibland fick eleverna uppdrag av Trulle som de skulle utföra vilket 

de tycket var jättekul  Jag introducerade mer böcker som vi tog ut hela ord ifrån, vi har bok-

samtal, vi skriver dagbok som eleverna får skriva av, vi har rättstavning där orden de ska lära 

sig är utifrån en text som de läser. Detta för att få ett sammanhang. Eleverna har också läsläxa 

varje vecka på olika nivåer. 

 

Lärare > 30 år 

Lärare 1: Jag har en salig blandning, både helhet och analytisk. Jag anser att barnen ska 

serveras båda. Vi har alltid en presentation av ljuden. Hur jag arbetar beror mycket på grup-

pen. Vi skriver dikteringar, går igenom veckans bokstav och jobbar med att kunna forma bok-

stäverna. Jag utgår mycket från att lära med hela kroppen, vi jobbar mycket praktiskt och jag 

försöker göra undervisningen rolig och spännande. Jag anser att eleverna både ska kunna läsa 

hela ord, men även ljuda. Jag tror inte på en metod som passar alla, utan vissa saker passar dig 

och vissa passar mig. Barnen ska bombarderas med ord, vi dramatiserar och lyssnar på sagor. 

Jag använder mig till viss del av Montessori material. Ibland jobbar alla olika, ibland lika. Det 
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gäller att hitta en bra balans. Jag använder inget läromedel och jobbar utifrån gruppen, vilket 

innebär att jag aldrig jobbar lika från år till år. 

Lärare 2: Jag undervisar inte enligt någon av de nämnda metoderna utan jag har en egen me-

tod som jag provat mig fram till. Jag har en bokstavsordning som jag tycker är bra för ele-

verna. Vi går igenom en bokstav i veckan, vissa bokstäver har vi två veckor till. Även de ele-

ver som kan läsa är med på detta. Så fort jag ser att de behärskar bokstaven så går de vidare 

och jobbar i egen takt. Jag tycker att bokstavsgenomgånge är viktig och därför är alla elever 

med. Många barn kan läsa när de kommer till skolan, men säger ljudet helt fel och skriver 

bokstaven fel, därför försvarar jag att alla är med vid just bokstavsgenomgången. Vi har en 

ljudverkstad, där förklarar jag hur bokstaven ser ut i munnen och sedan trycker vi på knappen. 

Det låter så härligt och jag kan gå runt och lyssna att alla formar bokstaven rätt. Om någon 

drar åt fel håll, är det lätt att hjälpa barnet utan att någon blir utpekad. Vi jobbar med anpas-

sade uppgifter till var och en. Stjärnsvenska är ett material med småböcker som jag använder 

mig mycket av. Jag är också noggrann att informera föräldrarna vid första föräldramöte om 

hur viktigt det är att de säger bokstaven med ljudet istället för bokstaven. Barnen skriver 

mycket egna böcker och utifrån bilder. 

Lärare 3: Jag utgår alltid från individens nivå. De barn som läser och skriver när det kommer 

ska få fortsätta med det. Däremot går alla igenom bokstäverna även om man läser – detta för 

skrivandet. Jag har fortfarande inte hittat någon som skriver med små bokstäver. Jag styr ar-

betsgången hårt, de ska vara säkra tillsammans. Därefter gör jag ett urval av bokstäver som 

jag anser vara lämpliga och utifrån detta arbetar man vidare i egen takt, skriva, lyssna och 

göra. Det är individuellt hur svårt det blir med bokstäver och ord. Veckans bokstav är mest till 

för de svaga eleverna. Här får de en extra chans att känna igen den aktuella bokstaven och 

ljudet. I veckobreven utelämnar jag alltid veckans bokstav och läser sedan brevet högt utan 

bokstaven. Detta är uppskattat bland eleverna, vi avslutar med att de fyller i bokstaven på alla 

ställen där den saknas. Fri skrivning uppmuntrar jag – gärna och mycket, här rättar jag aldrig, 

däremot diskuterar jag gärna med eleverna. När det är språklära jobbar vi däremot med att det 

ska vara rätt stavat. I den fria skrivningen ska eleverna skriva med små bokstäver förutsatt att 

de hunnit arbeta med den bokstaven. Jag vill uppmuntra till att skriva mycket och fånga lusten 

hos eleverna. 

Lärare 4: Jag har en kombination av helordsmetod och ljudning.  Helordsmetoden använder 

jag i början av läsinlärningen. Sedan måste man ha en övergång till ljudning. Vi har en bok-

stavsgenomgång varje vecka och då är det en speciell ordning där bokstäver lärs in för att man 

snabbt ska kunna bilda ord. Vi följer ett speciellt läromedel just  med denna del men vi har 
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inget heltäckande läromedel för hela läsinlärningsdelen. Bokstäverna presenteras med exem-

pelvis en vers och sen tittar man på hur den ser ut och hur den låter. Sedan försöker vi hitta så 

många ord som vi kan komma på där det ordet finns med eller ord som börjar på det ljudet. 

Här används olika litteratur för elever som har kommit olika långt i sin läsning. Vi har en lä-

sebok men den är inte bra till den allra första läsningen. 

Lärare 5: Jag känner eleverna innan och vet då om de är färdiga för läsinlärning. Jag har ett 

schema med vissa rutiner för bokstavsgenomgång, vecka för vecka, hur man skriver, ljudar, 

formar, lyssnar enl. Trulle.. Varje bokstav tar en vecka. Varje elev får jobba igenom mo-

menten i sin egen takt. När vi gått igenom några bokstäver börjar vi ljuda ihop små korta ord. 

Just nu har jag elever som själva kan ljuda ihop ord och då går jag inte igenom det med dem.  

 

 

Vilka fördelar/nackdelar ser du med ditt arbetssätt? 

Lärare < 5 år 

Lärare 1: Fördelarna är att det inte är abstrakt för barnen utan konkret istället. Laila Åge har 

genom denna metod sett att det är lätt att lära sig läsa tidigt för barn. Nackdelen är att som ny 

lärare känner man inte alltid att man har hundra procent kontroll, vilket man gör om alla lär en 

bokstav i taget, då vet man ju att alla kan skriva exempelvis bokstaven a på ett bra sätt. Jag 

tror inte att en erfaren lärare känner likadant och jag tror heller inte att det är någon nackdel 

för barnen, men som ny kan det kännas tryggt om alla ligger på samma nivå. 

Lärare 2: Det är svårt att se för och nackdelar när man inte ha provat så många olika arbets-

sätt. Det kan dock vara lite svårt för de elever som är sent utvecklade i språklig medvetenhet. 

De har svårt att känna igen ljud i ord och kanske mer behöver helheten än delarna. Helords-

metoden kan vara bättre för de eleverna.  De behöver först lära sig att ett ord står för något, att 

skriven text har en mening. Dessa elever får specialundervisning på ett annat sätt.  För de ele-

ver som har förmåga till ljudanalys är ljudmetoden bra. 

Lärare 3: Fördelarna är att jag har bra koll på vilka som kan bokstäverna. Nackdelen blir att 

vissa, som redan kan, tycker att det blir tråkigt. Men då gäller det att variera sig, genom ex-

empelvis Storböcker och dikteringar så att alla får någon utmaning. 

Lärare 4: Jag kan nästan bara se fördelar. Vi försöker att lägga undervisningen på varje en-

skilt barns nivå med arbetsschema. Det känns som om alla elever får det de behöver. Det 

känns som om vi har en bra fördelning mellan ljudningsmetod och arbete med hela texter. Det 

blir så klart mest bokstavsträning i början men texterna kommer in ganska snart. Några nack-
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delar med detta arbetssätt ser jag inte just nu. Det jag kan känna ibland är att man skulle 

kunna skriva mer spontant med eleverna. 

Lärare 5: När man kommer som ny är fördelarna att allt är förberett och klart. Man behöver 

bara följa ett material. En nackdel kan vara att det kan gå lite slentrian i ett material om man 

använder det för länge. Saker kan bara rulla på utan att man tänker på vad man gör. När man 

jobbar med skönlitterära böcker kommer utmaningar hela tiden. Då kan man göra frågor ut-

ifrån böckerna. Fördelen med att jobba med böcker är att eleverna inte tröttnar lika fort. Man 

får med sig även de elever som inte har den där lusten. 

 

Lärare > 30 år 

Lärare 1: Fördelar är att eleverna lär sig vänta, det är ett varierat arbetssätt och förhoppnings-

vis ett roligt och lustfyllt arbetssätt. Nackdelar är att man inte hinner med alla. Detta är oer-

hört frustrerande, att inte hinna sitta ner med alla. Tidsbrist. 

Lärare 2: Fördelen är att eleverna jobbar på den nivå där de befinner sig. Är man duktig går 

man vidare och behöver man mer tid får man det. Nackdelen är att det tar mycket tid att förbe-

reda material till var och en, men detta har man ändå igen längre fram. 

Lärare 3: Jag ser inga nackdelar utan bara fördelar med mitt arbetssätt. Jag tror att jag hittat 

en metod som fungerar bra efter alla år och självklart har jag hunnit göra mina misstag som 

jag tagit lärdom av. En styrka är att jag snabbt ser de barn som behöver fångas upp. Sedan att 

det är dåligt med resurser är en annan sak. Jag lämnar ofta duktiga barn som vill läsa. Detta 

gör att jag känner mig tillfredsställd med mitt jobb. 

Lärare 4: Det är alltid svårt att hitta ett arbetssätt som passar alla barn. En del lär sig genom 

ljudning men fler och fler upplever jag tar läsningen genom att skriva. Det är lättare att skriva 

ner ett ord än att läsa ordet. Skrivningen och läsningen ska ske parallellt. Man ska inte vara 

rädd för att låta nybörjare skriva mycket. Svårigheten ligger som sagt i att barnen ligger på 

väldigt olika nivå vad gäller läsning. 

Lärare 5: Jag ser bara fördelar med detta arbetssätt. Man kan individualisera undervisningen 

varje elev får det den behöver. Man kan möta barnen på deras nivå. 

 

Testas eleverna vid skolstarten? Vilken hänsyn tar du när du undervisar till resultaten? 

Lärare < 5 år  

Lärare 1: Vi testar eleverna med ett test som heter ”Fonolek”. Här får man bland annat gissa 

hur många bokstäver man kan höra i ett ord och skriva vissa ord. Det är en sorts test av ele-
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vens språkliga medvetenhet. Jag tar hänsyn till resultatet och anpassar min undervisning efter 

detta. De svaga eleverna får mer stöd redan från början. 

Lärare 2: I början när ettorna kommer gör specialläraren ett test där man ser hur de ligger till. 

De elever som kan läsa får annat material när de jobbar med texter. Men alla barn skriver 

bokstäverna. 

Lärare 3: Ja, eleverna testas genom ett språkligt medvetenhets test. Självklart tar jag stor 

hänsyn till resultatet när man lägger upp undervisningen.  

Lärare 4: Alla elever testas, vilka bokstäver de klarar och om de kan ljuda ihop några ord. De 

elever som läser får svårare material som utmanar dem från början. De är inte med i samma 

bokstavsträning som de andra eleverna men de jobbar ändå på något sätt med bokstaven.  De 

jobbar i läseboken, skriver texter, skriver av texter. 

Lärare 5: De testas av specialpedagogen innan de börjar ettan.  De har gått igenom alla bok-

stäver som alla elever gjort men i ett snabbare tempo sen har de fått mer skönlitteratur att 

jobba med. 

 

Lärare > 30 år 

Lärare 1: Ja, deras språkliga medvetenhet kollas upp, om de kan höra långa ord, rimord och 

sammansatta ord. Det bästa är om man kan göra detta med varje elev själv för att få en god 

förförståelse för varje elev. Att få vara med när ett barn upptäcker att den kan läsa, det är 

lycka! Jag tycker att det är viktigt att man kan läsa bilder också. Att ha mycket resurser i 1:an 

så tidigt som möjligt anser jag vara jätteviktigt. Eleverna kommer ju från helt olika miljöer 

med så olika förutsättningar. 

Lärare 2: Jag jobbar i en F-2 nu, tillsamman med en förskollärare. Fördelen är att jag vet 

mycket väl var eleverna står när de börjar ettan. Vi har flera lektioner tillsammans. Förskole-

barnen är alltid med på ljudinlärningen, så när de kommer till ettan blir det som en repetition 

för dem. Vi kollar av vilka ljud de känner till, men det behövs inget särskilt material. Jag 

tycker att det är en stor vinst att arbeta integrerat på detta sätt. 

Lärare 3: En speciallärare tittar och lyssnar på alla eleverna. Man tittar om eleven har talupp-

fattning, kan höra ljud och känna igen bokstäver. Naturligtvis utgår man sedan från resultatet i 

undervisningen. För de starka eleverna tar jag bort det lätta och ger dem uppgifter med mer att 

bita i. Jag anser att det är viktigt att kolla upp eleverna för att effektivisera och inte jobba dub-

belt. Jag undrar varför det gått på tok för många? Jag har undervisat när i stort sett alla hade 

bra resultat när de slutade 9:an. Nu är det mycket sämre resultat, man kan fråga sig vad detta 

beror på? 
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Lärare 4: Eleverna testas i bokstavskunskap och vilka ord de kan läsa. Sedan görs en bedöm-

ning om hur undervisningen ska gå till. Alla barn är oftast med på bokstavsgenomgången, de 

vill oftast det. Därefter skriver alla bokstäverna men de som kan läsa hoppar över ljudnings-

stadiet och går direkt på att läsa texter och skriva. 

Lärare 5: Alla elever testas av specialpedagogen och de elever som kan läsa skriver i princip 

bara bokstaven och sedan jobbar de vidare med annat material. Jag försöker också hinna kolla 

eleverna lite själv för att se vilken nivå de ligger på. De elever som inte är språkligt medvetna 

får mer träning i detta med specialläraren. 

 

Anser du att du arbetar enligt en speciell läsinlärningsmetod? 

Lärare < 5 år 

Lärare 1: Jag arbetar efter helordsmetoden. LTG använder jag också lite genom att det byg-

ger på att man utgår från barnens egna upplevelser och förståelse. 

Lärare 2: Vanlig ljudningsmetod med ljudanalys men även inslag av helord förekommer. 

Lärare 3: Nej, inte fullt ut, jag mixar lite. Jobbar dock mer åt LTG än Wittingmetoden som 

känns helt främmande att arbeta efter. 

Lärare 4: Nej, vi använder både ljudning och arbete med texter. 

Lärare 5: Vi arbetar enligt ett hopkok av många metoder. Det blir väldigt mycket ljudning 

men med inslag av helord. 

 

Lärare > 30 år 

Lärare 1: Nej! Jag blandar. Just nu är jag lite sugen att börja jobba mer med datorn. För 

många barn kan finmotoriken bli ett hinder, när den inte är tillräckligt utvecklad blir det otro-

ligt jobbigt att forma bokstäverna och lusten att skriva och läsa försvinner. Datorer är dock 

mycket resurskrävande. 

Lärare 2: Nej, jag har plockat ut det bästa från de läsinlärningsmetoder jag känner till och 

arbetar utifrån det. Jag använder mig både av ljudmetoden och helordsmetoden. Men börjar 

numera alltid med ljudmetoden. Detta för att jag tyckte mig få många chansläsare genom hel-

ordsmetoden. 

 

Lärare 3: Jag blandar metoder, men använder mig till största del av ljudmetod. Delar av Wit-

ting och lite LTG, men sällan hela ordbilder. Använder mig också mycket av sagor, bitar ur 

läroböcker och mycket småböcker att läsa. Jag anser att eleverna inte ska gissa sig till en text 
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utan hitta strategier och en god lästeknik. Sedan är det mitt ansvar att se till att eleverna får ett 

givande innehåll som de ska läsa. 

Lärare 4: Blandning mellan helord och ljudning med betoning på ljudningsmetoden. Ingen 

särskild utarbetad metod som kallas något särskilt. 

Lärare 5: Mest ljudningsmetod med lite inslag av helord. 

 

Organisationsfrågor 
 
Vem bestämmer metodvalet? 
Lärare < 5 år 

Lärare 1: Det är helt upp till var och en vilken metod man arbetar efter. 

Lärare 2: Det har mina kolleger gjort. Hade jag velat arbeta enligt en annan metod så hade 

jag kunnat göra det men eftersom jag är så ny så känns det skönt att arbeta enligt en beprövad 

metod där jag kan få stöttning av mina erfarna kolleger. 

Lärare 3: Det är upp till varje enskild lärare att bestämma metodvalet. Jag tar dock hänsyn 

till barnen när jag bestämmer metod. 

Lärare 4: Det gör vi som jobbar i klassen ihop. 

Lärare 5: Egentligen är det ju läraren som bestämmer i klassen. Det är ingen som lägger sig i 

hur jag undervisar. Vi har dock samma material i vårt arbetslag F-3. 

 

Lärare > 30 år 

Lärare 1: Det är vi som jobbar med barnen som bestämmer metodvalet. Vi är fria bara de når 

målen. Detta är en av fördelarna med läraryrket att vi får bestämma mycket själv. 

Lärare 2: Jag bestämmer helt och hållet metoden själv. Detta är lite av charmen med läraryr-

ket. 

Lärare 3: Jag bestämmer metodvalet. Jag kan ha olika metoder för olika elever i samma 

klass. 

Lärare 4: Vi i arbetslaget diskuterar och planerar tillsammans. Om inte någon är påstridig så 

blir det en gemensam linje men ingen är tvungen att göra som de andra gör. Den enskilda lä-

raren beslutar i sista hand. 

 

Lärare 5: Det gör jag själv bara eleverna når målen. 

 

Har din skola en gemensam linje? Hur mycket har du påverkat valet i så fall? 

Lärare < 5 år 
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Lärare 1: Skolan har en gemensam linje. Jag blev påverkad av den, eftersom jag tyckte att 

det verkade vara ett bra arbetssätt. Jag kände mig absolut inte tvingad att jobba så. 

Lärare 2: Ja, vi jobbar lika i båda klasserna. Jag följer arbetssättet men gör lite andra saker 

med eleverna ibland. Jag har inte påverkat mycket men hade jag velat så hade jag fått det. Jag 

känner inte att någon annan har bestämt hur jag ska undervisa. 

Lärare 3: Nej, skolan har ingen direkt gemensam linje, det är upp till varje lärare. Jag har inte 

haft så stor insyn i hur de andra lärarna arbetat. Det är mest utbildningen som styrt mitt val av 

undervisningsmetoder. 

Lärare 4: Jag känner att skolan har en gemensam linje och att samarbetet fungerar bra.  Jag 

har ju inte påverkat så hemskt mycket eftersom jag tycker att arbetssättet på denna skola är 

bra och jag har lärt mig mycket här. Jag har tagit med mig lite nytt från utbildningen och det 

har bara mottagits positivt. Jag har även tagit med mig en del från min förskollärartid och fått 

in lite temaarbete i klassen. 

Lärare 5: Här har vi en gemensam linje avdelningsvis f-3. Här har jag lärare att diskutera 

med. Jag har inte påverkat metodvalet jättemycket i ettan. Jag bara fortsatte med samma un-

dervisning. Nu i tvåan påverkar jag mer. Jag jobbar mycket med arbetsschema nu. 

 

Lärare > 30 år 

Lärare 1: Tidigare var det mer en gemensam linje, när det var fler lågstadielärare. Alla väljer 

sin metod och alla vill ju att barnen ska lära sig läsa. Vi pratar mycket gemensamt och lusar 

alla barn redan från början. 

Lärare 2: Nej, inte en direkt gemensam linje. Ingen har dock de traditionella läseböckerna, 

utan alla jobbar utifrån Stjärnsvenska. Ingen låter heller eleverna välja bokstav fritt, så när jag 

tänker efter så kanske vi har en gemensam linje ändå. Vi som arbetat länge har nog satt en 

viss prägel på undervisningen.  

Lärare 3: Nej, det finns ingen direkt gemensam linje utan är upp till var och en. 

Lärare 4: Vi undervisar likartat på denna skola vilket pedagogerna bestämt. Rektorn på sko-

lan lägger sig inte i diskussionen om metodval. Eftersom jag har arbetat så länge på denna 

skola så tror jag att jag har en stor inverkan på metodval. De yngre kollegerna har sagt att de 

känner sig osäkra eftersom de inte tycker sig ha fått tillräcklig utbildning eller har någon erfa-

renhet när det gäller läsinlärning. 

Lärare 5: Vi har en gemensam linje på skolan som vi har bestämt tillsammans. Vi har samma 

material. Vi som har arbetat länge har samma grundsyn. När vi fick blandade klasser började 

vi planera tillsammans. Jag har påverkat metodvalet mycket. 


