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Syftet med vår uppsats är att undersöka de metoder som användes under olika tidsperioder för 
barns läsinlärning. Vi ville veta mer om samhällets värderingar i de gällande perioderna och 
hur den rådande barnsynen påverkade läsinlärningsforskningen samt varför metoderna 
egentligen uppkom. Om det visade sig att de olika läsinlärningsmetoderna är en avspegling på 
de samhälleliga förhållandena så ville vi veta hur. Vi gjorde en litteraturstudie för att finna 
svaren på våra frågeställningar och det gjorde vi i tidigare forskning samt litteratur. Vi kom 
fram till att samhällets utveckling och barnsyn har påverkat utformandet av de olika 
läsinlärningsmetoderna. Den utvecklingen var tydligast under 1970-talet då en rad nya 
metoder uppstod.   
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1. Inledning 
Att kunna läsa är en förutsättning för att man ska kunna leva i ett samhälle där allt bygger på 

människans förmåga att tolka och kunna kommunicera med varandra och sin omgivning. 

Melin och Delberger (1996) säger att ju tidigare barn får uppleva läsning som något intressant 

och roligt, desto större fördelar får de i sin läsinlärning.   

 

Läsinlärningen kan börja vid olika åldrar och hur barn lär sig läsa varierar. För vissa barn 

kommer läsningen naturligt och klarar sig utan nämnvärd hjälp, men andra barn kan behöva 

mycket inspiration och stöttning i sitt lärande. För att locka barn till läsning bör man göra 

undervisningen rolig, meningsfull och gärna på ett kreativt sätt. Det är viktigt att läraren har 

en bred kunskap i både teoretiska och didaktiska undervisningsmetoder, för att kunna utforma 

undervisningen så att den på bästa sätt anpassas efter eleverna (Melin & Delberger, 1996).  

 

Vi började intressera oss för läsinlärning när vi i svenskainriktningen fick en del kunskap om 

olika läsinlärningsmetoder.  Under vår verksamhetsförlagda utbildning fick vi erfara elever i 

årskurs 1 och deras första möte med läsinlärningsundervisning i skolan. Det gjorde att vi fick 

ett större intresse för läsinlärning och hur det fungerar i praktiken.  

 

Det finns många olika metoder för läsinlärning och vi ville fördjupa oss i dessa och undersöka 

hur de uppstod samt hur det rådande samhället i de olika tidsperioderna, påverkade forskarna 

och deras syn på läsinlärning. Vi ville ta reda på vilken barnsyn som rådde i de olika erorna då 

metoderna skapades och om de hade någon påverkan på utformandet av metoderna.  

 

Vi ville samtidigt undersöka vilka värderingar, influenser och behov som låg till grund för 

metoderna, samt vad syftet var och hur de var menade att fungera i praktiken.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med vårt arbete är att vill veta vilka läsinlärningsmetoder som finns och som vi kan 

välja att använda i vårt framtida läraryrke. Vi vill veta mer om samhällets värderingar i de 

gällande tidsperioderna och hur den rådande barnsynen påverkade läsinlärningsforskningen 

samt varför metoderna egentligen uppkom. Om det visar sig att de olika 

läsinlärningsmetoderna är en avspegling av de samhälleliga förhållandena så vill vi ta reda på 

hur.  



  
 
 

 

1.2 Frågeställningar 

• Vilka metoder för läsinlärning har funnits under olika tidsperioder? 
• Hur/varför uppkom metoderna? 
• Hur skiljer sig de olika metoderna åt? 

 

2. Tillvägagångssätt 
Vår ursprungliga tanke var att intervjua lärare och förskoleklasslärare för att se vilka metoder 

som används ute i praktiken, samt att undersöka om det fanns någon skillnad mellan pojkar 

och flickors läsinlärning. Dock var litteraturen kring ämnet begränsad och den litteratur vi 

fann nämnde aldrig någon skillnad mellan pojkar och flickor, utan istället att man genom 

forskning kunde se skillnader gällande klasstillhörighet och vanor i hemmen. Vi gjorde även 

en förstudie med en förskoleklasslärare som inte heller visade på några skillnader mellan 

könen och läsinlärning, så vi valde att frångå vår ursprungliga idé och fokuserade istället på 

läsinlärningsmetoder och hur och varför de uppkom.  

 

Vår litteraturstudie kommer att belysa hur läsinlärningen har sett ut från 1600-talet fram till 

nutid. Vi kommer att ta upp lite allmänt om hur det såg ut i samhället då de olika metoderna 

användes och kom till. Vi har även använt oss av litteratur som beskriver läsinlärning, både ur 

ett historiskt och ett tekniskt sätt, samt vad forskningen kring läsinlärning genom tiderna har 

visat på.   

 

Vi började att läsa om de olika läsinlärningsmetoderna för att sedan studera hur samhället såg 

ut. Vi fortsatte därefter att koppla samman de olika delarna och se till möjligheter och hinder 

för läsinlärning genom tiderna. Först nu började vi se en koppling mellan samhället och 

läsinlärningsmetodernas utveckling.  

 

Vi börjar med att redovisa en bakgrund och definition av läsinlärning. Vi redogör därefter för 

olika lästekniker samt social påverkan på läsinlärning. Vår huvuddel redovisar vi i 

resultat/analys delen som vi har valt att kalla läsinlärning genom tiderna. Detta avsnitt är 

uppdelat i två delar, ”barnet i kollektivet, från 1600- talet till 1940- talet” och ”barnet som 

individ, från 1940- talet till nutid”.  

 



  
 
 

Vi kommer i avsnittet ”reflektioner inför framtiden” samt ”reflektioner” diskutera de olika 

metoderna och hur vi kan koppla dem till våra egna erfarenheter av vårt framtida yrkesliv som 

lärare. Vi har valt att begränsa vår litteraturstudie till att endast beröra verksamma 

läsinlärningsmetoder i Sverige.   

 

3. Bakgrund läsinlärning  
Enligt Liberg (2006) visade forskning från 1960-talet att barn började sin läs- och 

skrivinlärning redan i tvåårsåldern samt att tal- och skriftspråket stödjer varandras utveckling 

då de är språkaktiviteter som är beroende av varandra. Dock visar forskningen på att de barn 

som har tidiga fonologiska färdigheter har en fördel gentemot andra barn när det gäller att 

”knäcka läskoden”. Andra kompetenser som ger barnen en bättre start i läsinlärningen är att 

de är aktiva i samtal samt har ett stort ordförråd. Även den språkliga socialisationen som 

barnen växer upp i, påverkar hur lätt eller svår deras läs- och skrivinlärning kommer att bli då 

de är olika erfarna kring att samtala, läsa och skriva. Det gemensamma läsandet (som vi 

dagligen ser i förskolan) ger barnen intresse för läsning, samt visar förskoleläraren hur man 

”beter sig som läsare” och vad läsande innebär. Den vuxne bör ställa frågor kring boken, 

handlingen och bilderna för att engagera barnen samt ge dem ett sammanhang då de kan 

relatera innehållet till sin egen livsvärld. När man läser tillsammans med barnen på ett aktivt 

sätt så lär man barnen hur man kan läsa på olika sätt. 

 

Barnen lär sig en hel del grundläggande grammatik när de leker och samtalar med andra 

människor och ofta kommer helhetsorden som den första kunskapen då barnen lär sig känna 

igen ord, ofta sitt namn, mamma, pappa och andra vanliga vardagsord. Därefter lär sig barnen 

att helord går att bryta ned i mindre bitar som kallas bokstäver (Liberg, 2006). 

Enligt Elbro (2004:18) definierar Nationalencyklopedin läsning på följande sätt:  
”Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid 

och omfattande övning för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: 

avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna 

igen skriva ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. 

God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl.” 

Lärare som skall lära elever att läsa bör ha en bred kunskap om läsning och läsprocessen för 

att på bästa sätt kunna hjälpa dem. Med en djupare färdighet i läsprocesser kan läraren värdera 

och undersöka på vilket sätt eleverna lär sig läsa och vilka svagheter och styrkor de har. 



  
 
 

Läraren skall kunna variera undervisningen och använda sig av flera metoder för att anpassa 

läsundervisningen till elevernas enskilda nivåer. 
 

3.1 Lästekniker 

Enligt Melin & Delberger (2005) innebär läsning avkodning av skrifttecken. En ny läsare 

måste klara av flera delar för att knäcka koden, man måste veta att skrivriktningen är från 

vänster till höger, man måste kunna 29 bokstavstecken och 10 siffertecken samt hur de ser ut 

med olika typsnitt, läsaren måste även kunna se grafemens särdrag som kan vara staplar, öglor 

eller vinklar. Läsaren måste kunna ljuda och se att vissa kombinationer av bokstäver låter på 

annat sätt än de enstaka bokstäverna visar, exempelvis rn, rs, rd, rt, x och ljud som tj och när 

g är ett ljud för j. Erfarna läsare läser allt de ser ofrivilligt och en full automatik i läsningen 

kräver att man använder hela ordbilder eller morfem. Att vara en automatisk läsare krävs för 

att läsningen skall ha hastighet och vara tillfredställande. Textförståelsen är beroende av en 

läshastighet och när ett okänt ord (eller ett ord som är oväntat i sammanhanget) dyker upp i 

texten bryts automatiken av och läshastigheten sänks för att läsaren skall avkoda det nya, 

därmed tappas förståelse och känsla av sammanhang i texten.  

 

Enligt Melin & Delberger (2005) är inte automatisering och avkodning någon försäkran för 

textförståelse. Texten måste vara väl överensstämmande med läsarens språkliga och 

innehållsmässiga erfarenhet (2005:47). Läsning kräver ett samband mellan texten, läsarens 

kunskap om språket och läsarens kunskap om världen. Texten måste innehålla ny information 

för att läsaren skall bli motiverad att läsa den, men det får inte vara bara ny information då 

läsaren inte kan relatera den till sina tidigare kunskaper.  

 
Enligt Elbro (2004) forskades det i ögonrörelser i läsning redan i mitten av 1870-talet för 

forskarna ville se hur snabbt man kunde uppfatta ett ord. Nuförtiden är forskningen mer precis 

och man kan urskilja ögonrörelser för varje bokstav som står i centrum när läsaren läser. Med 

hjälp av en svag infraröd ljusstråle belyser man näthinnan i läsarens öga och fångar upp 

reflektionen för att se vart ögat är när det läser. Ögonen rör sig i små ryck som kallas sackader 

och mellan sackaderna stannar ögonen i en fixering och det är i dessa fixeringar som läsaren 

uppfattar bokstäver eller ord. I de flesta fall hoppar en duktig läsare endast över ett av tio ord, 

då denne fixerar på nästan varje enskilt ord, trots sin färdighet. De flesta läsare gör även en 

regression, de går tillbaka i texten för att läsa om. De svaga läsarna gör fler regressioner än 



  
 
 

goda läsare och alla läsare lägger mer tid på orden i slutet av meningar och satser än orden i 

mitten, vilket innebär att man tolkar textens innehåll först när man har läst färdigt.  

 

Elbro (2004) menar vidare att man går från textens kodade meddelande till att man 

identifierar orden när man avkodar. Där emellan ingår igenkännande av ordets betydelse, 

grammatiska egenskaper och uttal. När man har avkodat ordet kan man både avläsa 

betydelsen samt uttala det. Utan avkodningen kan man inte få en språkförståelse, vilken man 

använder när man lyssnar på språkliga meddelanden. Språkförståelsen innehåller allt från 

förståelse för underförstådda betydelser och bildspråk, till kunskap om textvärldar, texttyper 

(genrer) och om författaren och dess åsikter. Läsfärdighet är ett resultat av avkodning och 

språkförståelse då de utan varandra inte ger någon mening av texten.  

 

Enligt Melin & Delberger (2005) finns det två strategier som elever väljer mellan i sin 

läsinlärning, att vara en ”tragglare” eller en ”chansare”(2005:54). Tragglaren bryter ned ordet 

och går igenom det bokstav för bokstav medan chansaren tittar snabbt och gissar. Chansaren 

kan ta hjälp av bilderna för att se vad som är rimligt att stå i texten och kan själv upptäcka när 

läsningen blir fel. Chansaren går då antingen vidare i texten, stannar upp och funderar eller 

läser om där felet uppstod. Tragglaren gör som en van läsare gör när den möter ett främmande 

ord, ljudar sakta och försöker upprepade gånger tills det känns rätt. Tragglaren tar sig 

försiktigt fram i texter men likaväl som att en tragglare kan blir en chansare, kan även en 

chansare plötsligt bli en tragglare. Stora elevgrupper (framförallt pojkar) gissar sig fram 

istället för att läsa noggrant och vilket leder till att de får en dålig textförståelse och dåligt 

synminne av ordbilder samt blir sämre på att stava ord.  

 

Enligt Melin & Delberger (2005) finns det bara två grundprinciper när det gäller hur man ska 

lära barn att läsa. Man kan utgå från den syntetiska principen, där man bygger ihop och 

syntetiserar ord, eller så kan man utgå från den analytiska principen, där man utgår från 

helhetsord och därefter bryter ned dem till grafem/fonem. En lärare kan självklart blanda och 

kombinera dessa principer hur den vill och även utgå ifrån en särskild princip beroende på 

elevernas individuella behov. Läraren väljer även om den vill ge eleverna en grund för en god 

avkodningsfärdighet, om den vill arbeta med bokstavsupptäckter genom orden som bas, eller 

om den vill stimulera elevernas läs- och skrivlust genom att utgå från en kommunikativ 

strategi. Oavsett hur läraren väljer att arbeta så kommer en del elever att vara självgående och 



  
 
 

en del kommer att behöva mycket hjälp och stimulans medan vilka behöver en knuff i rätt 

riktning då och då.  

 

Merparten forskare inom läsinlärningsteorier är överens om att läsprocessen skall utgöras av 

komponenterna; avkodning och förståelse. Däremot råder det skilda tankar kring vilken av 

dessa komponenter som skall betonas mest vid läsinlärningen (Larson, Nauclér & Rudberg, 

1992).  

 

De forskare som hävdar att avkodning bör användas för läsinlärning, menar att läsningen 

annars riskerar att bli en ”gissningslek”, som inte kräver att man insett betydelsen av att 

identifiera ord. Om man som lärare väljer att prioritera avkodningen som metod för 

läsinlärning börjar man med de små, icke meningsbärande delarna (bokstäverna). Dessa sätts 

samman med deras motsvarande ljud och bildar ord. Därefter bildar orden olika fraser och 

meningar som således skall kunna tolkas av läsaren. Att på detta sätt matcha ljud med bokstav 

är ett bra argument för avkodningsmetoder, då man tränar det som kan automatiseras i 

läsningen (Larson, Nauclér & Rudberg, 1992).  

 

Forskare som representerar förståelsedelen kring läsinlärningen är rädda att den språkliga 

helheten går förlorad om man fokuserar för mycket på att avkoda. Forskare som tror på 

förståelse istället för avkodning hävdar att det behövs meningsfulla texter med ett bekant 

innehåll, eller texter som anknyter till elevernas erfarenheter, för att skapa förförståelse. Först 

därefter kan man börja avkoda. Läsförståelsen blir på så sätt ett samband mellan förförståelse 

och avkodning (Larson, Nauclér & Rudberg, 1992). 

 

3.2 Social påverkan på läsinlärning 

Enligt Elbro (2004) menade man förr att ett barn skulle vara ”läsmoget” eller ”skolmoget” för 

att undervisningen i skolan skulle bli meningsfull och var det inte det så fanns det ingenting 

läraren kunde göra för att lära eleven. Nu för tiden vet man att så är inte fallet och idag har 

man en bredare kunskap kring elevers läsinlärning. Barn som tidigt intresserar sig för böcker 

och läsning har en större fallenhet när det kommer till att lära sig att läsa, till skillnad från de 

barn som inte har intresset. Barns intresse för läsning påverkas av det sociala arvet. Elbro 

menar att det är av lika stor betydelse vilken social status eleverna har hemma, som vilken 

status det finns av majoritet i klassen. En elev från ett hem med lägre status kan prestera bättre 



  
 
 

i en klass där majoriteten av eleverna kommer från högre status, än tvärtom. Författaren 

menar vidare att det är svårt att undersöka detta fenomen men att man kan tro att det har att 

göra med förväntningar likaväl som området där eleven växer upp, om det finns bibliotek, 

bokhandel och möjligheter till vidareutbildning. Föräldrarnas intresse för läsning påverkar 

också barns läsförmåga då en elev som ständigt ser sina föräldrar läsa böcker och tidningar får 

en mer positiv upplevelse till läsning, än en elev som aldrig ser sina föräldrar läsa. Om man 

isolerar fenomenet går det inte att bevisa att läsande föräldrar får goda läsande barn, dock 

finns ett samband mellan föräldrars intresse och åsikt om vikten av läsning och elevens 

prestation, möjligen genom förväntningar som föräldrarna har på sina barn.  

 

Liberg (2007) menar att de faktorer som påverkar läs- och skrivinlärningen är, läsaren själv, 

de texter och textuppgifter läsaren möter och kontexten där läsandet och skrivandet ingår 

(2007:38). Liberg menar likt Elbro att elevens sociokulturella sammanhang påverkar till stor 

del, finns det tillgång till bibliotek, böcker och texter samt om läsning, skrivning och samtal 

kring detta är något kontinuerligt i elevens vardag. Elevens eget intresse och motivation är 

också en viktig aspekt för elevens läs- och skrivinlärning. När det gäller texten som läsaren 

möter så är det väsentligt att texten är på en kulturell nivå som talar till läsaren samt att den är 

engagerande och intressant. Kontexten där läsandet sker bör vara i ett kommunikativt rum och 

bör vidare följas upp av samtal och kan även ges uttryck i bild, dans, skapande och musik. 

 

Bettelheim & Zelan (1983) menar att barns förmåga att lära sig läsa påverkas av medfödda 

anlag samt hemmiljön. Har ett barn haft negativa läsmiljöer i hemmet så kan arbetet i skolan 

rätta till det och uppmuntra barns intresse för läsning, men det kan ta lång tid. Författarna 

menar vidare att oavsett hemförhållandena som eleverna har, så är det upp till läraren att göra 

läsningen värdefull, intressant och rolig för att locka alla elever till att uppleva läsning som 

något meningsfullt. Om eleverna finner en mening och tycker det är roligt att läsa, samt ser 

vikten av det, kommer inlärningen inte att bli lika ansträngande. Det är viktigt att litteraturen 

är bra så att eleverna upplever det som positivt att kunna läsa texten. Får eleverna bara möta 

meningar i form av: ”Tors bror ror”, så förs de inte in i litteraturens värld, och författarna 

menar vidare att tråkiga meningar som nämns ovan är en ”direkt förolämpning mot barns 

förstånd” (1983:14). Eleverna behöver läsa relevanta och intressanta texter för att uppleva 

njutning i läsningen.  Författarna menar att barn självklart tycker om att leka med ord, 



  
 
 

meningar och fraser, men att de måste vara mer likt barnens egna spontana skapande, samt att 

det är vardagsnära.  

 

Enligt Bettelheim & Zelan (1983) lär sig många barn att läsa helt själva utan undervisning i 

väldigt tidig ålder. Om barn gillar att bli lästa för kommer de att få en bättre relation till 

litteratur än andra barn. Intresset för läsning väcks när de upplever litteratur som något roligt 

och intressant och många barn lär sig själva att plocka ut ord och lär sig känna igen fraser från 

böcker. Författarna menar att föräldrar som visar ett intresse och tycker om att läsa för sina 

barn gynnar deras utveckling och dessa barn kommer att få det enklare att klara av 

läsinlärningen i skolan.  

 

Liberg (2007) menar att det är viktigt för läs- och skrivkunnandet hur väl man kan ”röra sig i 

texter”. Att ”röra sig i texter” betyder att läsaren kan använda det man tidigare läst för att 

förstå fortsättningen. Det kan också betyda att man använder det tidigare lästa för att fördjupa 

sin förståelse och att man kan koppla det lästa till egna erfarenheter. Författaren menar vidare 

att grunden till textrörlighet läggs väldigt tidigt, innan barnet lär sig läsa och miljön barnet 

vistas i är direkt påverkande. Får barnet delta i läs- och skrivaktiviteter hemma och i förskolan 

samt har tillgång till böcker och läs- och skrivmaterial så gynnas barnets utveckling. Det 

gemensamma läsandet och skrivandet, där man samtalar kring det man gör är även det av stor 

vikt. Samtalet kring läsandet bygger upp förståelsen och aktörerna kan koppla det till 

verkligheten för att skapa mening. Samtalen gynnar även textrörlighetsutvecklingen hos 

barnet och det kan lära sig att se till olika perspektiv och se genom andras ögon, som i sin tur 

påverkar mer än bara läs- och skrivinlärningen positivt.  

 

Enligt Bettelheim & Zelan (1983) är läsning en viktig praktisk kunskap i samhället och ofta 

väljer lärare att uttrycka vikten av läsning för att det hjälper eleverna längre fram i livet, vilket 

tyvärr inte talar till barns intresse då de har svårt att se motivation för något som ligger så 

långt fram i tiden. Eleverna behöver istället se att färdigheter i läsning är något som kommer 

att öppna upp spännande världar i litteraturen och att man med litteraturens hjälp kan få 

verktyg att hantera problem i verkligheten. Litteraturen gynnar även fantasin och med hjälp av 

elevernas intresse för spännande imaginära verkligheter menar författarna att man ökar deras 

motivation och ansträngning för att klara av läsandet. Författarna menar vidare att de barn 



  
 
 

som får uppleva att litteraturen har magiska innebörder och visionära kvalitéer kommer att få 

ett genuint litteraturintresse som följer dem genom livet.  

 

4. Resultat/analys: ”Läsinlärning genom tiderna” 
Enligt Längsjö & Nilsson (2007) säger forskningen att folket var läskunniga (på en lägre nivå) 

redan på 1600-talet. Anledningen var religiös, då folket skulle kunna läsa bibeln själva. År 

1686 kom en kyrkolag som sa att alla skulle kunna läsa och senare kom en lag som lade 

ansvaret inte bara på biskopar, präster och klockare, utan även på hushållen. Man hade 

husförhör där man kontrollerade att läsundervisning pågick. Det folket skulle kunna läsa var 

katekesen och kunde man den inte så fick man böter, stockstraff eller i värsta fall, fängelse. 

Läskunnighet var ett krav för att få gifta sig, konfirmeras, deltaga i nattvarden samt vittna i 

tinget. Sammanfattningsvis kan det tyckas att läsningen var nödvändig för att fungera som 

samhällsmedborgare.    

  
4.1 Barnet i kollektivet, från 1600- talet till 1940- talet 

Enligt Längsjö & Nilsson (2007) lärde man barnen i småskolan att läsa med hjälp av 

bokstaveringsmetoden. Tidigare hade man använt samma metod i kyrkan och i hemmen under 

läsundervisningen. Man uttalade bokstavsnamnen via varje stavelse och när man uttalat alla 

stavelser så sa man hela ordet. Det var stora klasser så läraren använde äldre elever som 

ledare. Eleverna läste efter läraren enskilt eller i kör och man rangordnade barnen så att de 

duktigaste stod längst fram och de sämre eleverna längst bak. Man tog inte hänsyn till barnen 

som egna individer utan de sågs som ”en i mängden”.   

 

I slutet av 1860-talet fördes en ny läsinlärningsmetod in i svenska skolan. Den kom från 

Tyskland 1846 och kallades för ljudmetoden. Lärarna var tveksamma och få ville byta ut den 

gamla beprövade bokstaveringsmetoden. I början på 1900-talet fanns fortfarande lärare som 

lärde ut enligt den gamla metoden (Längsjö & Nilsson, 2007).   

 

Ljudmetoden förespråkade att eleverna skulle lära sig tre delar av varenda bokstav, ljud, 

ljudtecken och ljudnamn. Man ansåg att det behövdes för inlärningen och för att stödja 

minnet. Ljudnamn tog man senare bort då det ansågs för invecklat. Målet för läsningen var 

inte längre att kunna katekesen, nu skulle eleverna bli ”välläsare”. Med det innebar att eleven 

skulle kunna läsa rätt, flytande, klart och tydligt samt ha en god uppfattning och förmåga 



  
 
 

(2007:34). 1870 gavs ”läseböcker” enligt ljudmetoden ut och dessa böcker var fulla av 

moraliserande texter. Ett exempel på en text ur en läsebok;  
 
 

Ta-la San-ning! 
Ge-org vil-le ej va-ra u-tan sys-sel-sätt-ning. På sin namns-dag fick han en li-ten yxa 

av sin far. Ge-org blev myc-ket glad åt gå-van. Han gick ge-nast ut i träd-går-den 

och bör-ja-de hug-ga och sar-ga i trä-den. Ge-orgs far märk-te snart, hu-ru för-stör-

da hans träd vo-ro. Han ro-pa-de med hög-ljudd stäm-ma al-la si-na barn till sig. 

>Vem av er har gjort detta?> frå-ga-de han strängt. Ge-org vart rädd, men han steg 

ge-nast fram och sa-de: >Ack, pap-pa, jag kan in-te lju-ga; jag har gjort det med 

min yx-a.> Då tog fa-dern Ge-org i sin famn och tryck-te ho-nom till sitt hjär-ta 

samt sa-de: >Jag vill hell-re för-lo-ra tu-sen träd än ha en gos-se, som lju-ger>.  

 

I början av 1900-talet började anställda inom folkskolan ta mer initiativ och de efterlyste 

bättre läseböcker än ”läsebok för folkskolan” som då användes. Lärarna ville ha intressanta 

och litterära läseböcker och snart följde ”Nils Holgersson” av Selma Lagerlöf, ”Svenskarna 

och deras hövdingar” av Werner von Heiden och ”Sörgården” samt ”Önnemo” av Anna 

Maria Roos. Dessa böcker blev väldigt populära och användes långt in under 1940-talet. På 

30-talet kom dock den första läseboken av en ”riktig” författare, Elsa Beskow. Hennes ”Vill 

du läsa?” stämde bra överens med undervisningsplanen (U19) och nu hade läseböckerna en 

barncenterad pedagogik (Längsjö & Nilsson, 2007). 

 

1906 kom ordbildsmetoden där man lär barn att läsa genom att visa dem skyltar med 

välbekanta ord som uttalas flera gånger tydligt. Barnet lär sig känna igen ordet och man 

utvecklar med fler och fler ord från barnets vardag, exempelvis kroppsdelar, namn eller 

leksaker. Barnet får därmed ett ordförråd av välkända ord och därefter sorterar man orden 

efter exempelvis längd eller hur de börjar eller slutar. Man sätter även ihop ord och därmed 

bildar man meningar. Barnen blir i efterhand medvetna om att orden är sammansatta av 

bokstäver och då kan ljud- och bokstavsinlärning börja (Längsjö & Nilsson, 2007). 

 
4.1.1 Strukturella möjligheter och hinder för läsinlärning  

Längsjö & Nilsson (2007) menar att 85-90 procent var läskunniga på 1840-talet, dock nämns 

inte definitionen av ”läskunnig” men man tror att det var begränsat till att kunna katekesen. 

Det fanns en begränsad tillgång till böcker vilket hindrade läsinlärningen samtidigt som de 

flesta hushåll var jordbrukare och därmed inte hade tid och möjlighet att undervisas. 1833 



  
 
 

kom ny teknik inom tryckpressar, vilket gjorde att böcker kunde serieutges samt att kostnader 

hölls på en rimlig nivå. Detta ökade möjligheterna för läsinlärning även i socknarna . År 1870 

kom fotogenlampan, vilket startade trenden med ”högläsning i aftonlampans sken” (2007:29). 

I slutet av 1800-talet var läsning den dominanta fritidsaktiviteten och blev ett steg i 

demokratiseringen.  

 

Enligt Längsjö & Nilsson (2007) kom den första svenska skolstadgan år 1842, men det skulle 

ändå dröja innan alla barn gick i skolan, dels för att barnen var en viktig del i arbetet på 

gårdarna och dels för att socknarna tog tid på sig innan de löste skolfrågan. Detta innebar ett 

stort hinder för barnens läsinlärning.  Allmän skolplikt kom inte förrän 1882, men innan dess 

så krävde man att alla barn skulle klara skolans minimikurs. Minimikursen innebar att alla 

skulle läsa rent och flytande på både svenska och Latin, de skulle kunna religionskunskap, 

biblisk historia, kyrkosång (där fick de utan talang undgå) samt kunna skriva och de fyra 

räknesätten.  

 

Under 1800-talet ökade befolkningen kraftigt i Sverige och då många som inte hade eget 

jordbruk tvingades arbeta på andras gårdar, hann inte föräldrarna med att lära barnen att läsa, 

vilket gjorde att läskunnigheten sjönk i landet. Det ledde till att man 1858 beslöt att införa 

småskolan som hade som främsta uppgift att lära barn att läsa (Längsjö & Nilsson, 2007).  

 
4.2 Barnet som individ, från 1940- talet till nutid 

Enligt Längsjö och Nilsson (2007) kom under 1930- talet reformpedagogiska rörelser med en 

tydlig demokratisk inriktning från Centraleuropa och USA. Dock tonades den nya 

aktivitetspedagogiken bort redan under 40-talet då kraven från realskolan ökade. Folkskolan 

skulle då vara en förberedelse inför inträdesprov till realskolan. Under 1950-talet 

introducerades en ny läslära som ändrade synen på barnet och svenskaämnet i skolan. Läraren 

och dess kunskap var i centrum och inte eleverna. Detta kan ses som en tillbakagång från en 

centrerad barnsyn som blev stor i och med aktivitetspedagogiken. 

 

 1960-talet kom ett häfte från den Kungliga Skolöverstyrelsen som pekade på att ljudmetoden 

skulle vara ledande som undervisningsmedel och att man skulle ta hänsyn till barnets mognad 

och därmed förkastades nästan helt skolmognadstesten. Studieplanen skulle anpassas efter 

barnet istället för tvärtom. Under 1970-talet kom bland annat den revolutionerade LTG-



  
 
 

metoden igång och den byggde på Piaget och Vygotskijs forskningar om barn och vikten av 

samspel och aktivt deltagande i det egna lärandet (Längsjö & Nilsson, 2007). 

Dagens lärare har ett stort ansvar då de själva måste välja läsinlärningsmetod som på bästa 

sätt gynnar alla elever. De läsmetoder som tränar avkodning kallas för syntaktiska metoder. 

De läsmetoder som istället utgår från helheter kring avkodningen, meningar och ord, kallas 

för analytiska metoder. Den senare metoden kräver att eleven i fråga redan hanterar att 

identifiera orden. Den mest framstående syntetiska metoden i Sverige kallas för 

Wittingmetoden. Den vanligaste analytiska metoden kallas för LTG, Läsning på Talets Grund 

(Larson, Nauclér & Rudberg, 1992).  

 

4.2.1 Wittingmetoden 

Wittingmetoden konstruerades av Maja Witting. Metoden uppkom på 1970- talet och är av 

syntetisk art med inslag av analytiska moment. Den uppkom ungefär samtidigt som LTG- 

metoden, och är till skillnad från LTG en kombination av syntetiska och analytiska processer. 

Wittingmetoden var revolutionerande då den lyfte elevernas roll i klassrummet. Eleverna fick 

delta på ett helt annat sätt än tidigare. Den traditionella tanken om att läraren skulle sitta inne 

på all information, suddades ut en aning i takt med att Wittingmetoden trädde i kraft 

(Kullberg, 2006).  

 

Witting arbetade i särskolor och undervisade elever med lässvårigheter och det var i mötet 

med dessa elever och de läsmetoder som fanns då som funderingarna kring en ny läsmetod 

inleddes hos Witting. Hon upptäckte problematik i både ljudningsmetoden och 

ordbildsmetoden. Om alla elever skulle kunna lära sig att läsa behövdes en ny metod, menade 

Witting. Hon ansåg att materialet behövde ge en mera systematisk träning av avläsningen, 

samtidigt som de skulle ge möjligheter för eleverna att förstå efter egen förmåga (Larson, 

Nauclér & Rudberg, 1992). 

Wittingmetoden utgår från arbete med enskilda språkljud till sammansättning av stavelser och 

ord, det är således en syntaktisk metod. Läsprocessen är uppdelad i två moment, 

symbolfunktion och förståelse. Symbolfunktionen innebär att eleverna lär sig att tyda tecken 

från vänster till höger. Förståelsen är möjlig först efter att symbolfunktionen är avklarad. 

Förståelsen förutsätter nämligen en allmän språklig kompetens. Eftersom en av grundtankarna 

med Wittingmetoden är att eleverna ska få en större roll i klassrummet, används inte 



  
 
 

traditionella läseböcker, utan eleverna får fritt associera under läsinlärningen och styrs således 

inte av det givna innehållet i läseböckerna (Larson, Nauclér & Rudberg, 1992).   

 

4.2.2 LTG- metoden 

Ulrika Leimar lanserade LTG- metoden i Sverige men den kan egentligen beskrivas mer som 

ett arbetssätt än en metod. Leimar ansåg att de traditionella läslärorna tenderade att begränsa 

ordvalet som eleverna mötte. Det var viktigt, menade Leimar, att elevernas egna ordförråd 

skulle användas i undervisningen kring läsinlärning. Eleverna fick på så sätt känna att texterna 

hade betydelse och mening och att deras tal gick att skriva i text. LTG- metoden är uppbyggd 

så att elevernas gemensamma upplevelser tas tillvara, och texten är inte tillrättalagd som i 

läseböcker. I början av 80- talet var samhället mer eller mindre inriktat på att utgå från 

helheten istället för delarna under den första läsinlärningen, vilket LTG- metoden bidrog att 

inspirera till. Barnsynen under 70 och 80- talet hade förändrats markant och elevernas roller i 

klassrummen blev mer betydande. Eleverna sågs inte längre som tomma ”kärl” som skulle 

fyllas med kunskap (Leimar, 1974).    

 

När man arbetar med LTG- metoden utgår man alltid från elevernas språk och begreppsvärld. 

För att möjliggöra detta arbetssätt krävs att man som lärare tar till vara på elevernas 

gemensamma upplevelser, genom att låta dem återberätta. Ofta får eleverna diktera och 

läraren skriver ner elevernas tankar på blädderblock. Därefter läses den nedskrivna texten 

gemensamt av läraren och eleverna. När texten bearbetas gemensamt får eleverna var sitt ord 

eller en textrad att arbeta vidare med på olika sätt. Det kan t.ex. handla om att en elev ska lära 

sig att känna igen bokstäver. Själva tanken med LTG är att eleverna skall kunna lära sig att 

känna igen de mindre delarna i språket först, för att lära sig att knäcka den alfabetiska koden 

(Larson, Nauclér & Rudberg, 1992).  

 

Genom att koppla elevernas vardagserfarenheter till språkliga övningar kan eleverna utveckla 

en trygghet samt ett aktivt användande av språket. När eleverna känner sig trygga går det att 

utveckla och utvidga det språkliga kompetensområdet. Alfabetet utgör grunden för LTG- 

metoden. Genom LTG- metoden är tanken att eleverna lär sig att översätta det talade språket 

till skrift, samt inser att alfabetets 28 tecken är språkets ”byggstenar”. Det är lärarens jobb att 

se till att eleverna upptäcker denna språkliga koppling. I arbetet kring LTG finns en rad olika 

individualiserade uppgifter som t.ex. individuellt anpassade övningar för bokstavsinlärningen. 



  
 
 

Eleverna ska själva få möjligheten att utforma dessa övningar och sätta en personlig prägel på 

dem, och får aldrig hetsas till för svåra uppgifter. När eleverna lärt sig att arbeta individuellt 

och känner sig trygga i det, övergår arbetet till gruppövningar (Leimar, 1977).  

 

En av lärarens viktigaste uppgifter i arbetet med LTG- metoden är att stimulera elevernas 

möjligheter till läsinlärning och till viljan att fortsätta läsa. De elever som inte fått uppleva 

glädjen kring att lyssna på en bra bok på förskolan, måste få möjlighet till detta i skolan. 

Läraren måste därför läsa ofta ur barnböcker med ett meningsfullt innehåll för eleverna. 

Genom detta får eleverna en berikad fantasi som stimulerar till individuell läsning (Leimar, 

1977). 

 
4.2.3 Kiwimetoden 

Kiwimetoden skapades av Don Holdaway på Nya Zeeland under 70- talet. Metoden känns 

också igen som ”Storbok och lillbok” och storboken används vid gemensam läsning och 

lillboken vid individuell läsning. Syftet är att ge alla elever stimulerande läsning oavsett 

färdighetsnivå och det finns både sagor och faktaböcker. Kiwimetoden består av tre olika 

faser och den första fasen (upptäckarfasen) läser läraren tillsammans med eleverna. I den 

andra fasen (utforskarfasen) analyseras storboken gemensamt och i den tredje fasen 

(självständiga fasen) läser eleverna individuellt eller gruppvis. Syftet med kiwimetoden är att 

eleverna får möta meningsfulla texter tillsammans med läraren innan de själva bearbetar dem. 

Läraren måste introducera texterna med inlevelse och engagemang samt samtala med eleverna 

om texterna för att väcka deras intresse (Björk & Liberg, 1999).  

 

Kiwimetoden har en ”whole-language” syn på läsinlärning och vill ge eleverna ordbilder 

istället för att bara låta eleverna ljuda sig fram. Mycket handlar om att det ska vara lustfyllt, 

roligt, spännande och utmanande att upptäcka läs- och skriftspråket. Tillsammans med läraren 

får eleverna möta relevanta texter och man lär i ett samspel innan man på egen hand gör 

uppgifter. Om man använder sig av kiwimetoden leker man mycket med ord och ordbilder 

och man letar i texter. Det kräver att läraren har bra insyn i hur långt eleverna har kommit så 

att undervisningen kan individualiseras på bästa sätt. (Björk & Liberg, 1999).  

 

 

 



  
 
 

4.2.4 Bornholmsmodellen 

Mellan 1985 och 1989 pågick ett projekt på Bornholm i Danmark. Genom olika språklekar 

undersökte man hur man kunde stimulera barns språkliga medvetenhet innan läsinlärningen 

började. Till skillnad från övriga nämnda metoder är Bornholmsmetoden ingen 

läsinlärningsmetod utan en metod för att göra barn läsförberedda. Metoden ska ge eleverna 

förutsättningar att knäcka läskoden. Ingvar Lundberg grundade metoden för att göra 

undervisningen mera lustfylld för barnen. Metoden är främst avsedd för förskolan eller 

förskoleklassen men kan även användas i tidigare grundskolan. Metoden är individualiserad 

på så sätt att svårighetsgraden ökar i takt med elevens förmåga (Häggström & Lundberg, 

1994).  

 

Efter undersökningen på Bornholm visade det sig att elever som ligger i riskgrupper för att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter gynnades av metoden. Metoden uppkom för att hjälpa de 

elever som inte utvecklat någon högre grad av språklig medvetenhet när de börjar skolan, då 

dessa elever riskerar att få svårigheter med läsningen under skolgången. Bornholmsmodellen 

är vidare utarbetat för att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet. Om den fonologiska 

medvetenheten brister är det omöjligt att lära sig läsa (Häggström & Lundberg, 1994). 

 

 

4.2.5 IKT- metoden 

IKT- metodens (informations- och kommunikationsteknologi) grundtanke är att lära elever att 

läsa genom skrivning. Eleverna får skriva bokstäver, ord, nonsensmeningar och texter på 

datorn för att lära sig hantera det skrivna ordet, samt att förstå dess innebörd. Datorn används 

på grund av att många 6- åringar har svårigheter med motoriken och deras handskrivning 

hämmar förmågan att producera texter. Handskrivningen ingår i IKT- metoden, men först 

under det tredje skolåret. Under det tredje skolåret skall eleverna ha tillägnat sig den kunskap 

som skrivning på dator givit dem, på ett sätt som visar på en förståelse för såväl det skrivna 

som det talade språket (Trageton, A 2007).           

 
Datorn som hjälpmedel vid läs- och skrivinlärning har aktualiserats under de senaste åren. 

Under de senaste tjugo åren har forskning konstaterat, att det är lättare att lära sig att skriva än 

att läsa. Därför syftar IKT- metoden att vända på det traditionella uttrycket ”läs- och 



  
 
 

skrivinlärning” till ett mera aktuellt uttryck: skriv och läslärande. Att skriva sig till läsning är 

således IKT- metodens grundidé (Trageton, A 2007).  

 

Läsfärdigheten hos elever har diskuterats i många år, och det är först på senare år som 

skrivfärdigheten också fått uppmärksamhet. I takt med att samhällets tekniska hjälpmedel för 

skolan ökat, har målen i kursplanerna också omformulerats och fått ny innebörd (Trageton, A 

2007).  I slutet av åk 5 skall elever t.ex. kunna ”använda informationsteknik som ett verktyg 

för kunskapssökande och lärande” (Lpo 94).  Kring IKT- metoden betonas också vikten av att 

lära genom lek. Barn söker och erövrar kunskap genom att leka, därför är det viktigt att börja 

arbetet med IKT redan i förskolan (Trageton, A 2007).   

 

Informationssamhället ställer högre krav på elevernas IT- kompetens, och dagens skolan har 

blivit alltmer entusiastisk gentemot IT användandet i klassrummet. Det är i takt med denna 

utveckling och de höjda förväntningarna från samhället som IKT kunde aktualiseras som en 

metod för läsinlärning. Eleverna i dagens skola ses som producenter (producerar sin egen 

kunskap) i större utsträckning än tidigare då de sågs som konsumenter (inhämtar kunskap). 

Kopplas detta till IKT- metoden kan det beskrivas som att eleverna numera undervisar datorn, 

och inte tvärtom, som man hävdade tidigare (Trageton, 2007).  

 

IKT- metoden lyfter elevens förmåga att uttrycka sina egna tankar samt kommunicera med 

andra. Det är inte formen på bokstäverna som utgör det viktiga i IKT- metoden, utan 

innehållet i det som skrivs. Motivation är vidare ett nyckelord som beskriver IKT- metoden. 

Elever skall inte behöva bli omotiverade i tidig ålder för att de inte lyckas skriva fina 

bokstäver för hand. Med datorn som hjälpmedel riskerar inte eleverna att bli besvikna över 

sina bokstäver och motivationen kan troligtvis hållas vid liv (Trageton, 2007).     

 

4.2.6 Strukturella möjligheter och hinder 

Under 1950- talet då man såg läraren och dess kunskap som den ledande faktorn i 

undervisningen förbisågs elever med särskilda behov och man tog ingen hänsyn till elevernas 

egna erfarenheter och tidigare kunskap, vilket blev ett hinder för läsinlärningen. 

Möjligheterna för eleverna ökade dock under 60- talet då man anpassade studieplanen efter 

eleverna och inte efter lärarna (Längsjö & Nilsson, 2007).  

 



  
 
 

En fortsättning på 60- talets elevanpassade studieplan kom till sin spets på 70- talet då LTG- 

metoden ”exploderade” i Sverige. Samtidigt som LTG- metoden trädde i kraft uppkom också 

andra metoder som även de tog hänsyn till elevernas egna erfarenheter och värdesatte deras 

åsikter och därmed gjorde dem delaktiga i deras eget lärande.  

 

IKT- metoden är den senaste av metoder och den är revolutionerande på så sätt att man ska 

skriva sig till läsning och inte tvärtom. Den är också unik då den förespråkar användandet av 

datorer fram till årskurs 3. Eventuella hinder skulle kunna vara att elevernas förväntningar på 

skolan inte införlivas, då datorn som hjälpmedel kan tänkas undergräva de traditionella 

läseböckerna och skrivhäftena. Möjligheterna med IKT, som gynnar läsinlärningen på ett 

positiv sätt är att eleverna slipper pressas att skriva fint, och kan istället koncentrera sig på 

innehållet och förståelsen (Trageton, 2007).   

 

4.3 Reflektioner inför framtiden 

Under vår utbildning fick vi endast en liten inblick i de olika läsinlärningsmetoderna, främst 

LTG och IKT. Vi kände att vi ville fördjupa kunskaperna och även se till de andra metoderna 

som finns och därför skrev vi en uppsats om läsinlärning genom tiderna. På vår 

verksamhetsförlagda utbildning har vi sett att de läsinlärningsmetoder som främst används är 

en kombination av LTG och någon syntaktiskt metod. Det hade varit intressant att intervjua 

ett par pedagoger om deras val av läsinlärningsmetod och om den har förändrats genom de 

yrkesverksamma åren.    

 

5. Slutsats 
De läsinlärningsmetoder som vi skrivit om är de mest framstående i svensk skola. Vi valde att 

beskriva dem närmare för att besvara vår första frågeställning som är ”Vilka metoder för 

läsinlärning fanns förr och vilka finns nu?” Metoderna vi har beskrivit är 

Bokstaveringsmetoden, Ljudmetoden, Ordbildsmetoden, LTG (läsning på talets grund), 

Bornholmsmodellen, Kiwimetoden, Wittingmodellen och IKT (informations- och 

kommunikationsteknologi).  

 
Efter att vi genomfört vår litteraturstudie har vi kommit fram till att samhällets utveckling och 

barnsyn har påverkat utformandet av de olika läsinlärningsmetoderna. Barnsynens påverkan 

på de olika metoderna märktes främst under 70- talet då fokus ändrades från läraren som 



  
 
 

besittare av all kunskap till eleven som kompetenta individer. Eleverna blev också 

producenter istället för konsumenter av kunskap.  

 

För att svara på vår frågeställning hur och varför metoderna skapades, så har vi sett att den 

förändrade barnsynen gjorde att man ville hitta nya vägar att lära barn läsa. Därför 

genomfördes undersökningar kring nya idéer som sedan utvecklades till läsinlärningsmetoder. 

Varför de olika metoderna uppkom varierar. De allra första metoderna, bokstaveringsmetoden 

och ljudmetoden har vi inte funnit svar på hur eller varför de uppkommit. Däremot så 

skapades ordbildsmetoden för att barn skulle få ett större ordförråd av välkända ord innan 

man bröt ner orden i mindre delar.   

Wittingmetoden uppkom för att Maja Witting upptäckte problematik i både ljudningsmetoden 

och ordbildsmetoden. I mötet med särskoleelever och dåtida läsmetoder fick Witting 

inspiration till att skapa en ny läsinlärningsmetod som kunde hjälpa samtliga elever, även dem 

som hade sämre förutsättningar. Ulrika Leimar skapade LTG- metoden för att hon ville ge 

eleverna meningsfulla texter genom att de själva fick vara med och skapa dem. Hon menade 

att de fick ett större sammanhang om eleverna själva fick formulera läsinlärningstexterna. 

Genom att använda elevernas egna ordförråd kan eleverna lättare tillägna sig det som skrivs 

och läses. Precis som Leimar ville även Don Holdaway skapa en läsinlärningsmetod med 

meningsfulla och relevanta texter för gemensam och individuell läsning. Holdaway menade 

att man genom att samarbeta kring texter visar litteraturens mångfald för eleverna, samt att det 

finns många olika sätt som man kan bearbeta och möta innehållet på. Holdaway påverkades 

av den rådande barnsynen i samhället och ville göra eleverna delaktiga i sitt eget lärande. 

Ingvar Lundberg skapade Bornholmsmodellen mellan 1985- 1989, då han gjorde en 

undersökning för att göra barn språkligt medvetna innan själva läsinlärningen ägde rum. Det 

fanns ingen samhällelig påverkan i Lundbergs idéer. Hans mål var att utveckla en ny 

hjälpmetod för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Arne Trageton grundade IKT- 

metoden under 1999- 2002, för att modernisera läs- och skrivinlärningsmetoder. Han menar 

att det är lättare för elever i tidig skolålder att skriva än att läsa. Han anser vidare att genom 

att få skriva fritt på dator hämmas inte elevernas lust att berätta, då traditionell handskrivning 

är för svårt för 6-7 åringar.  

 

Man kan betrakta metoderna på olika sätt beroende på vilket perspektiv man antar. På vår 

frågeställning hur metoderna skiljer sig åt, så har vi upptäckt att Wittingmetoden, LTG- och 



  
 
 

kiwimetoden formades alla under 1970- talet då skolans pedagogik ändrades från ett 

lärarperspektiv till ett barnperspektiv. Barnen började ses som aktörer i det egna lärandet och 

var inte längre bara tomma ”blad” att fylla. Lärarna var inte längre ensamma med att besitta 

kunskap. Barnens vardagsliv togs tillvara på ett helt annat sätt än tidigare och de nya 

metoderna förespråkade alla vikten av relevanta och meningsfulla texter för att hjälpa barns 

läsinlärning.  Kiwi- och LTG- metoden bygger båda på whole language (analytisk) medan 

Wittingmetoden förespråkar vikten av både syntaktisk och analytisk inlärning. IKT skiljer sig 

från de övriga metoderna, främst då dagens teknik ses som ett hjälpmedel för barns 

läsinlärning. Till skillnad från övriga metoder är IKT från 2000- talet, medan de andra är från 

70 och 80- talet. Grundtanken i IKT är att eleverna lär sig att läsa genom att skapa egna texter 

på datorn. Bornholmsmodellen avviker från de andra på så sätt att den inte är en traditionell 

läsinlärningsmetod, samt att den inte skapades i ett paradigmskifte. Modellen syftar istället att 

göra barn språkligt medvetna innan de lär sig att läsa. 

 

Det är viktigt att man som lärare väljer en läsinlärningsmetod som passar samtliga i 

elevgruppen. Det som är viktigt att fundera över är om läsinlärningsmetoden skall lägga 

tyngdpunkten på förståelse eller på avkodning, samt om undervisningen skall utgöra en 

fortsättning på språkutveckling eller om det ska fungera som en helt ny färdighet. Elever som 

börjar skolan har olika erfarenheter och kunskaper som kräver olika metoder, vilket gör att 

valet av läsinlärningsmetod försvåras. De flesta elever lär sig läsa oavsett vilken 

inlärningsmetod som används men det finns tyvärr elever som inte klarar detta. Ibland räcker 

det inte att använda sig av traditionella läsinlärningsläror (Larson, Nauclér & Rudberg, 1992). 

 

De strukturella hinder för läsinlärningen genom tiderna som vi har stött på under vår studie är 

bondesamhällets behov av arbetskraft samt begränsade tillgångar på böcker, gjorde att många 

hade svårt att hinna gå i skolan eller ha tillgång till läsmaterial. Ett hinder som vi kan utläsa av 

studien är att de första läsinlärningsmetoderna (under 1800- talet) förmodligen inte passade 

alla barn, eftersom ett barn som hade lite svårt i skolan klassades som icke skolmoget och 

därmed fick gå om årskurser. Man tog inte hänsyn till barnet som individ förrän på 1970- 

talet. I dagens samhälle kan strukturella hinder för läsinlärningen vara sociala problem hos 

eleverna eller brist på resurser i skolan. 

 



  
 
 

Elbro (2004), Liberg (2007) samt Bettelheim och Zelan (1983) lyfter alla vikten av positiva 

läsmiljöer i hemmen för att stimulera barns läsinlärning. Dock menar Elbro att detta fenomen 

likaväl kan ha att göra med positiva förväntningar som socialisationen som barnet växer upp i. 

Författarna är dock överens om att föräldrarnas intresse för läsning påverkar barnens egna 

läsfärdigheter.    

 

6. Egna reflektioner  
Vi tycker att det har varit intressant att göra denna litteraturstudie och vi har lärt oss om de 

olika läsinlärningsmetoderna och hur samhället har påverkat undervisningen genom tiderna. 

Dessutom har vi blivit medvetna om sambandet mellan samhällets och skolans gemensamma 

utveckling även om de inte alltid ligger i fas med varandra.  

 

En annan del som vi fann intressant var läsebokens utveckling. Längsjö och Nilsson (2007) 

gav exempel på en text ur en läsebok på 1870- talet som vi redovisade i avsnittet: Barnet i 

kollektivet. De gamla läseböckerna var fulla av moraliserande texter vilket dagens läseböcker 

inte är. Dock menar Bettelheim & Zelan (1983) att det finns ett problem med utformningen av 

läseböcker, då skaparna tror att de vet vad som fängslar barn och gör dem intresserade av 

läsning, men barnen behöver mer än bara trevliga berättelser som påminner om deras egen 

vardag, men det gör att texterna saknar nyanser. Genom att exempelvis ta upp diverse 

problem som barnen kan stöta på får berättelserna en djupare mening, samtidigt som texterna 

kan hjälpa barn hantera svåra känslor. När läseböckerna inte visar på alla sidor av livet, utan 

bara det glada så blir också texterna livlösa och oärliga mot barnen. Vi har mött läseböcker 

från olika tidsperioder både under vår egen skolgång samt under den verksamhetsförlagda 

utbildningen, och dagens läseböcker lyfter problematik ur elevernas vardag som ett sätt som 

inte gjorts förr. Dagens läseböcker har även en kulturell mångfald på både karaktärer och 

berättelser, vilket gör att de skiljer sig avsevärt från gamla böcker.   

 

Efter att vi gjort denna studie har vi sett att det finns många olika varianter av 

tillvägagångssätt när man lär barn att läsa. Metoderna har mycket gemensamt men det finns 

också väsentliga skillnader mellan dem som vi har upptäckt. Det som vi finner positivt med 

samtliga metoder är att de har ett barnperspektiv och går att individualisera efter elevernas 

olika behov. Metoderna har följt samhällets utveckling vilket framgår tydligast i IKT- 

metoden, då den har anpassat sig efter IT- samhällets framväxt. Vi har inte sett IKT i 



  
 
 

praktiken så vi är nyfikna på om man bara kan använda IKT som metod, eller om det kan 

behövas kompletteras med andra metoder? Anledningen till vår åsikt är att IKT förkastar 

vanlig ”traditionell” läsinlärningsundervisning. Vi har sett att många lärare blandar metoder 

för att alla elever skall få samma möjligheter att utvecklas, eftersom alla metoder kanske inte 

fungerar på samtliga elever.  

 

Den metod som vi dock finner mest inbjudande att använda oss av i vårt framtida yrke är 

LTG- metoden, då den skulle fungera som en grundläggande läsinlärningsmetod som enkelt 

kan varieras med andra. Vi tycker att det är bra att många metoder lyfter betydelsen av 

elevens aktiva deltagande i sitt eget lärande och att deras egenformulerade texter används vid 

läsinlärning och inte bara färdiga ”läseböcker”. Wittingmetoden använder sig inte av 

traditionella ”läseböcker” utan arbetar efter elevernas egenproducerade material, vilket vi 

finner ger en mer meningsfull undervisning. Vi tror att den metoden passar bra för elever med 

läs- och skrivsvårigheter vilket även Bornholmsmodellen har visat sig vara i forskningen. Vi 

funderar om Kiwimetoden kanske lämpar sig bäst för förskoleklass, även om den nog skulle 

fungera i grundskolans tidigare år. Sett ur ett ekonomiskt perspektiv är Kiwimetoden och 

IKT- metoden de som kräver dyrast material till skillnad från exempelvis LTG- metoden där 

endast papper och pennor krävs. IKT- metoden kräver att det finns flera datorer i varje 

klassrum och det är inte något som alla skolor har råd med. 
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