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Syftet med mitt examensarbete var att undersöka hur lärare lär elever att läsa. Vilka metoder 

de använder och om det finns skillnader mellan deras arbetssätt. Jag har använt mig utav 

kvalitativ forskningsmetod i min undersökning och utfört intervjuer av fem verksamma lärare 

och även två observationer i en årskurs 1. Skillnaderna visade sig inte vara så stora och 

lärarna lägger tyngdpunkten på samma faktorer vid arbetssättet. Resultatet av detta arbete 

visade att det inte finns endast en rätt metod att använda när man lär elever att läsa. Men det 

visade sig att det finns delar i läsinlärningen som är av stor vikt att tänka på som lärare. Det 

visade sig att individualisering och tidiga erfarenheter har stor betydelse och underlättar 

läsinlärningen. För att på bästa sätt hjälpa alla elever i skolan är kartläggning av elevers 

läsnivå en stor fördel. 
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1 Bakgrund 
Jag har valt att skriva om hur man som lärare lär elever att läsa. Detta anser jag som en väldigt 

viktigt del eftersom alla elever ska lära sig läsa i skolan och det på ett bra och lärorikt sätt. I 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) står 

det att ”skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är 

nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem” (Skolverket, 2009:9). Ett mål att sträva 

mot i svenskämnet är att eleven ”utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva 

texter av olika slag och att anpassa läsningen och arbetet med texten till dess syfte och 

karaktär” (Skolverket, 2000). Lärare i skolan måste vara väl medvetna om elevers 

förutsättningar och vad som är bäst för alla individer. Därför vill jag undersöka hur några 

lärares arbetssätt ser ut inom läsinlärning, om det finns en metod som passar alla eller om 

lärare anpassar undervisningen efter de elever som de får. I Lpo94 står det att: 

 

Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. 

Skolan har ett särskilt ansvar för elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 

utbildningen (Skolverket, 2009:4).  

 

Eftersom svenska är ett av de ämnen jag kommer att undervisa i när jag är färdigutbildad 

lärare vill jag se hur andra lärare ser på läsinlärning och vad de lägger tyngdpunkten på i sin 

undervisning. I detta arbete riktar jag in mig på den tidigare läsinlärningen i årskurs 1 och hur 

undervisningen går till i helklass. I kursplanen för svenska står det att ”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” 

(Skolverket, 2000). 

 

1.1 Syfte och problemformulering 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur några lärares läsinlärningsmetoder ser ut i arbetet 

med elever och hur lärare använder dessa metoder. Ett annat syfte är att undersöka om det 

finns någon skillnad mellan olika lärares val av metod och deras arbetssätt kring dem. 

Undersökningen bygger på följande frågor: 

* Hur ser lärares läsinlärningsmetoder ut och vad grundar deras val av metod på? 

* Hur kan läsinlärning fungera i praktiken? 

* Vad är viktigt att tänka på som lärare när elever ska lära sig att läsa? 

* Finns det skillnader mellan lärares arbetssätt i läsinlärning? 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare litteratur, avhandlingar, publikationer som 

behandlar det valda ämnesområdet. 

 

2.1 Historik läsinlärning 

Kravet på läsförmåga har förändrats i takt med samhällets förändringar. Kraven på att man 

ska kunna läsa och skriva har blivit större genom åren. Forskningen visar att redan på 1600-

talet började man tala om en allmän läskunnighet. 1686 års kyrkolag påbjöd allmän 

läskunnighet då det var kyrkans mäns skyldighet att undervisa eleverna, resultaten 

kontrollerades sedan vid husförhören. Kunde man inte läsa gavs ingen möjlighet att 

konfirmeras (Längsjö & Nilsson, 2005). Läsinlärningen var då hemmets och kyrkans ansvar 

då ingen särskild ålder var bestämd för barn att utbilda sig, inte förrän på mitten av 1800-talet 

började skolan med läsinlärningen. Detta i samband med urbaniseringen då människor fick 

lämna sina jordbruk och flytta in till städer och arbete på fabriker. Eftersom man flyttade och 

ändrade levnadssituation hade inte hemmet tid att undervisa och det krävdes andra kunskaper 

än de kyrkan och hemmet kunde förmedla (Skolverket, 2007). Det var inte alla barn som gick 

i skolan då eftersom föräldrarna behövde deras arbetskraft i hemmet istället, allmän skolplikt 

kom år 1882 (Längsjö & Nilsson, 2005). I slutet av 1800-talet utvecklades olika 

läsinlärningsmetoder. ”Skrivläsemetoden, som förordades i folkskolestadgan 1882, innebar att 

läsning och skrivning lärdes i samspel med varandra” (Skolverket, 2007:28). Den första 

metoden som kom vid småskolans början och kunde kombineras med skrivläsemetoden var 

bokstaveringsmetoden som gick ut på att eleven uttalar bokstavens namn. Den kunde även 

kombineras med ljudmetoden som kom från Tyskland 1846, denna metod har varit den 

förhärskade under nästan hela 1900-talet. Kunde även ske i samspel med ordbildsmetoden 

(Längsjö & Nilsson 2005, Skolverket 2007). Tillgången på böcker var väldigt dålig på mitten 

av 1800-talet då det inte fanns så mycket annat att läsa än texter där innehållet oftast var 

religiöst och bortom barns intresse (Skolverket, 2007). Diskussioner fördes kring hur 

inlärningen skulle formas för bästa resultat och man ville ändra synen på undervisningen 

(Borgström, 2006). I mål och anvisningar för modersmålet Undervisningsplan för rikets 

folkskolor 1919 framgick att texternas innehåll skulle utgå från barns verklighet och de skulle 

få läsa ord så att de lätt kunde förstå orden och dess sammanhang som på så sätt kunde väcka 

barnens intresse (Skolverket, 2007). Wittingmetoden utarbetades av Maja Witting under 

1970-talet som en protest mot 1960-talets läsläror, som går ut på att se kopplingen mellan 
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bokstav och ljud där man utgår ifrån enskilda språkljud som ska sättas samman till stavelser 

och ord (Fridolfsson 2008, Kullberg 2006). På 1970-talet utvecklades LTG metoden (läsning 

på talets grund) av Ulrika Leimar. Metoden går ut på att eleverna tillsammans med läraren 

skapar egna texter som utgår från elevernas gemensamma upplevelser (Fridolfsson 2008, 

Längsjö & Nilsson 2005). För ungefär 30 år sedan genomfördes ett projekt där man genom 

olika språklekar, rim och ramsor undersökte hur man kunde stimulera barns språkliga 

medvetenhet. Resultatet visade att språklekar var positiva för läsinlärningen och dels kunde 

förebygga lässvårigheter. Detta projekt ledde till Bornholmsmodellen (Lundberg 2007, Taube 

2007). Att skriva sig till läsning -IKT i förskoleklass och skola är en metod som skapades av 

Arne Trageton. Han startade ett treårigt projekt ”Textskapande på Dator” i 14 klasser i Norge, 

Danmark, Finland och Estland som kom att bli utgångspunkten för denna metod. Metoden 

innebär att eleven skriver sig till läsning, då senare forskning visade att skrivning är lättare än 

läsning (Trageton, 2005). 

 

2.2 Vad är lärande? 

Nyström (2002) skriver att lärande kan gå till på många olika sätt då alla elever är olika och 

lärandet ska även ses som en livslång process. Illiris (2001) skriver att lärande kan framstå 

som något positivt eller negativt, men det har för den enskilde alltid ett eller annat syfte som 

handlar om att klara tillvaron med dess utmaningar. 

  Det finns många olika synsätt på lärande och ett är behaviorismen som har fokus på 

individen och dennes beteende, där alla i princip har samma möjligheter. Läraren överför sin 

kunskap till eleverna så att de ska lära sig. Inlärningsteorin lägger stor vikt vid att livet är en 

ständigt pågående inlärningsprocess, som främst sker genom att beteenden kopplas eller 

betingas till olika stimuli. Man ska inte använda negativ förstärkning om mottagaren inte vet 

vad denne bestraffas för. Belöning är effektivare än bestraffning, som oftast har en kortvarig 

verkan (Säljö, 2010). Vid konstruktivism ser man lärandet som ett resultat på hur mogen 

eleven är. Eleven måste själv utveckla sina kunskaper genom att experimentera och utforska, 

lärandet sker genom den egna aktiviteten som har stor betydelse för att förstå omvärlden. Det 

sociokulturella perspektivet innebär att lärandet sker i samspel med andra, där lärandet ses 

som något meningsskapande. Det sammanhang eleven befinner sig i är avgörande för 

lärandet, kunskap bildas av sådant som finns omkring oss (Nyström, 2002). Illiris (2001) 

lägger vikten vid att skapa lärande genom samspel med andra. Samspel mellan individen och 

omgivningen äger rum hela vår vakna tid. 
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     Läraren ska visa engagemang i elevers lärande och måste få eleverna att inse att det bara är 

de själva som kan lära sig, att ingen annan gör det åt dem. ”De behöver uppleva meningsfullt 

lärande och få hjälp att ta ansvar för sitt lärande” (Längsjö & Nilsson, 2005:24). Då en av 

lärarens viktigaste uppgift är att utifrån kursplaner och läroplanen planera undervisningen så 

att eleverna lär sig det som ska läras (Runesson, 1995). Nyström (2002) skriver att elevens 

självförtroende, intresse och motivation har betydelse för dennes lärande, hur resultatet 

kommer att bli. 

 

2.3 Vad är läsning? 

Enligt Frost (2002) kan läsning skrivas som en formel som är L=A x F, som betyder 

avkodning multiplicerat med förståelse är lika med läsning. Då läsningen innefattar två delar, 

avkodning och förståelse. Det går inte att skilja på avkodning och förståelse, utan båda två är 

lika viktiga. Utifrån detta ska inget av dem ske enskilt utan det måste finnas ett samspel 

mellan dem, då dessa faktorer är viktiga för elevers läsinlärning. Förståelsen är beroende av 

att man kan avkoda det som står. Detta för att man lättare förstår vad man läser (Stadler, 

1998). 

     Avkodningen lärs in under de första skolåren då läraren planerar övningar med texter som 

är lätta att läsa och som är meningsfulla, så att intresset för läsning inte försvinner hos 

eleverna. Avkodning innebär att avläsa bokstävernas ljud och ord, att koppla samman 

bokstäverna med språkljud. Vikten läggs vid att eleverna får undervisning om detta och får 

chans till övning många gånger. Det blir svårt och tar lång tid om eleven ska upptäcka 

kopplingen mellan bokstav och ljud själva. Om man är osäker på en bokstavs ljud vid 

avläsning av ett ord blir det hackigt i läsprocessen och eleven kan lätt gömma bort vilken 

bokstav som var först i ordet. Vilket resulterar att eleven tycker det är tråkigt och jobbigt 

(Frost 2002, Lundberg & Herrlin 2003, Stadler 1998). De språkljud som finns brukar kallas 

för fonem och de utgör minsta betydelseskiljande enhet i språket (Myrberg, 2007). 

Bokstäverna som ska kopplas samman till fonem kallas grafem. Det går inte bara att översätta 

bokstäver till ljud. Utan varje bokstav kan ha mer än ett ljud vilket gör att läsningen blir mer 

komplicerad. En svårighet kan vara sj-ljudet som kan stavas på tio olika sätt. Även om man 

kan läsa ord som inte har någon betydelse för dig t.ex. finska ord, tyska ord så har inte 

avkodningen någon betydelse i sig, men det är ett viktigt redskap att ta till sig och för att 

förstå en skriven text. Innan barn börjar läsa känner de oftast igen en del ord, deras namn är 
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ett ord de känner igen och kan uttala direkt. De orden ser de som bilder (ordbilder) som läggs 

i deras minnen (Frost 2002, Lundberg & Herrlin 2003, Stadler 1998). 

     Läsning innebär att man ska förstå det som står skrivet och vad olika personer vill 

förmedla. Vi tolkar och förstår de texter som vi läser på ett eget sätt då en upplevelse av 

samma text aldrig blir den andres lik (Lundberg 2006, Stadler 1998). ”Läsförståelsen kan 

också beskrivas som ett växelspel mellan den information som texten innehåller och den 

kunskap och de erfarenheter som finns lagrade i läsarens minne” (Lundberg, 2006:74). Det 

ordförråd varje människa har är av stor vikt för att kunna förstå en text. Om en text innehåller 

allt för många svåra ord blir det svårt och eleven tappar oftast sin motivation. Men texten får 

inte heller vara för lätt, utan det gäller att hitta något som är utmanade för eleverna så att de 

utvecklas. I början vill barn gärna gissa sig till vad det står i en text. Oftast kan de gissa rätt 

eftersom de kan ana vad det handlar om med hjälp av sammanhanget. Även förförståelsen av 

en text gör det möjligt för oss att läsa ”mellan raderna” och gå bortom den information vi får i 

texten, som oftast krävs för en god förståelse. Genom detta blir vi också någon slags 

medskapare av en författares text. Läraren ska även se till att tidigt stödja barn att läsa aktivt 

och få dem att förstå den skrivna texten. Om de inte förstår kan några sätt vara att de får läsa 

om mer noggrant, ta hjälp av en kamrat eller slå upp det de inte förstår. En viktig del kan 

också vara att läraren avbryter eleverna i texten och frågar frågor som hjälper eleven in i en 

bra förståelse (Lundberg & Herrlin 2003, Taube 2007). 

 

2.4 Faktorer som har betydelse för barns läsinlärning 

De faktorer som har dykt upp mest i litteraturen jag har läst som har betydelse för barns 

läsinlärning är tillvägagångssätt, högläsning, fonologisk medvetenhet, ordavkodning, 

läsförståelse, flyt i läsningen och läsintresse. Alla ovan nämnda faktorer förutom läsförståelse 

och ordavkodning kommer jag att ta upp i detta avsnitt, detta eftersom de beskrevs i stycket 

ovan. Enligt Herrlin & Lundberg (2003) hänger de fem sista ovannämnda delarna ihop med 

varandra och för att kunna blir en bra läsare ska du bemästra alla dessa dimensioner, då dessa 

är en stor del i läsutvecklingen. 

 

2.4.1 Tillvägagångssätt 

Fridolfsson (2008) skriver att vi inte kan undvika att alla elever är olika och att de behöver 

olika arbetsformer. Utifrån elevers behov och förutsättningar måste läraren utforma 

undervisningen. För att lära elever att läsa finns det många läsinlärningsmetoder och oftast är 
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det ingen renodlad metod som passar alla. ”Vilken läsinlärningsmetod som är den generellt 

mest lämpade diskuteras ständigt och det är förmodligen en omöjlig jakt efter metoden med 

stort M” (Nyström, 2002:42). För att på bästa sätt kunna undersöka och värdera elevers 

svagheter och styrkor, måste läraren vara förtrogen med en del metoder och kunna plocka 

delar från varje. Allt för att skapa sin egen metod utifrån de elever som finns och hur de lär 

sig läsa (Fridolfsson, 2008). För de elever som har svårigheter med att börja läsa har det visat 

sig att läsinlärningsmetoden har en stor betydelse, men för de elever som snabbt lär sig läsa 

och ”knäcker koden” har metoden mindre betydelse (Nyström, 2002). 

     Vikten läggs på att läraren har kunskap om olika vägar till lärande och kunskap, men också 

läs och skrivutvecklingen då det är lättare att utforma sin egen metod och är inte lika beroende 

av en metod och ett material. I lärarrollen ingår att skapa goda lärandesituationer för eleverna 

och förstå hur elever tar till sig kunskap (Längsjö & Nilsson, 2005). Som lärare gäller det att 

inte tappa de elever som har svårt för sig detta gäller även de elever som är duktiga. Alla 

elever behöver lika mycket stimulans från läraren. Det är en stor utmaning för läraren att se 

alla individer och att se om det är någon elev som inte kommer framåt i utvecklingen. Därför 

är det viktigt att du som lärare använder ett redskap där du kan se hur långt eleverna har 

kommit och hur eleverna utvecklas under tid (Lundberg & Herrlin, 2003). 

 

2.4.2 Högläsning 

Genom att föräldrar läser redan från början för barn, lär de sig att böcker har ett stort innehåll 

med glädje och spänning. Och det stimulerar deras intresse för läsning. Det hjälper även barn 

att utveckla sitt ordförråd, då det i böckerna finns ord som barn aldrig skulle möta i vanliga 

samtal. De utvecklar en förståelse hur texter är uppbyggda och hur skriftspråket avläses, från 

vänster till höger rad efter rad. Vid högläsning kan det vara så att en del läser på utan avbrott, 

men när läsaren stannar upp och samtalar med barnen om nya ord eller en speciell händelse, 

blir högläsningen mer givande för dem. Då barnen får fundera på hur t.ex. Kalle kände sig, de 

får även träna sig på att gå bortom den givna texten. I och med detta blir eleverna medskapare 

av texten och de kan lära sig att skapa inre bilder. Högläsning kan även lägga grunden för 

barns egen läslust och kan spela en stor roll för deras läsförståelse. När man stannar upp i 

högläsningen utvecklar elever begrepp och sitt språk ännu mer. I alla familjer är det inte en 

självklarhet att man läser högt för sina barn. Därför är det viktigt att förskolan och skolan tar 

ansvar för att de barnen också får uppleva läsningen som något värdefullt (Lundberg 2006, 

Taube 2007). ”Många undersökningar har visat att barns förmåga att handskas med ord på det 

här sättet har betydelse för hur de klarar sig senare i skolan” (Frost, 2002:47). Vikten läggs 
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vid att man läser med inlevelse och rätt tempo så att man väcker nyfikenhet och intresse hos 

elever. Att ställa frågor som t.ex.: Vad kommer hända nu? Hur tror du det slutar? Hjälper 

eleverna att utveckla sitt tänkande och att självständigt reflektera. Det är av stor vikt att man 

börjar med det tidigt, så eleverna vet att det är tillåtet att ha en egen åsikt (Lundberg, 2006). 

 

2.4.3 Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet som är en del av den språkliga medvetenheten betyder att man har 

kunskap om bokstävernas ljud. Det krävs att man som läsare kan koppla rätt bokstav till rätt 

ljud, annars blir inte läsningen korrekt. I grupper finns det alltid elever med högt utvecklad 

fonologisk medvetenhet och även de som har svagt utvecklad fonologisk medvetenhet. Det är 

då viktigt att som lärare ge extra stöd så tidigt som möjligt för de elever som behöver det, för 

att det inte ska uppstå allvarliga hinder i elevers skolgång. Då det behövs en god fonologisk 

medvetenhet för att läsa. Det är av stor betydelse att upptäcka de barn som har fonologiska 

svårigheter redan i förskolan. Kan förebyggande arbete ske redan då med språklekar och 

annan fonologisk träning kan dessa svårigheter förebyggas (Stadler 1998). 

     För ungefär 30 år sedan genomfördes Bornholmsprojektet, som gav en tydlig bild av hur 

viktig den språkliga medvetenheten är för barns tidiga läsutveckling. Genom olika språklekar, 

rim och ramsor undersökte hur man kunde stimulera barns språkliga medvetenhet. Resultatet 

visade att språklekar kan vara positiva för läsinlärningen och dels förebygga lässvårigheter 

(Lundberg 2007, Taube 2007). 

     Det har betydelse för barns första läsinlärning hur bra de ska klara sig om de kan många 

bokstäver redan i förskoleåldern och om de har varit i kontakt med böcker och skrift innan de 

kan läsa. Bokstavskännedomen i förskoleåldern har stor betydelse hur det ska gå för barns 

läsinlärning i framtiden (Elbro 2004, Taube 2007). ”Nyare forskning visar att övningar där 

bokstäver ingår ökar den positiva effekten av språklekarna” (Taube, 2007:22). Lundberg 

(2006) skriver att det inte räcker med att bara kunna bokstäver för att läsa. Utan man måste 

också bli medveten om ords uppbyggnad, hur de ser ut och låter. En svårighet för barn blir när 

de talade ordet inte alltid låter som det som står skrivet. Eller när de läser en mening i en text 

som man inte alls uttalar så. 

     Enligt Lundberg (2006) har det stor betydelse för barns läsutveckling vilka bokstäver man 

börjar med vid läsinlärningen. Då vokaler och konsonanterna v, s, l, m, r är lättast att uppfatta, 

då de konsonanterna går att hålla ut. Fridolfsson (2008) skriver att de bokstäverna är lättast att 

föra ihop till korta och enkla ord. Ljud och/eller bokstäver som kan förväxlas presenteras inte 

efter varandra utan långt från varandra. Exempel b och p och f och v.  
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2.4.4 Flyt i läsningen 

Automatiseringen är viktig för att få flyt i läsningen. När vi har automatiserat en färdighet 

sitter den i ryggmärgen och vi behöver inte koncentrera oss på hur vi ska göra, då det blir 

något vi gör av vana och vi kan då lägga kraften på att koncentrera oss på att förstå. Flytet i 

läsningen gör att en läsare kan avkoda orden och förstå vad som står i texten snabbt utan att 

det blir något avbrott i läsningen. Lässtrategin blir då mer effektiv (Taube 2007, Lundberg & 

Herrlin 2003). 

     I kursplanen för svenska är ett utav uppnåendemålen i år 3 att ”eleven ska kunna läsa 

bekanta och elevnära texter med flyt” (Skolverket, 2000). Flyt i läsningen innebär att man ska 

få fram rätt satsmelodi och rätt tempo när man läser och att få meningar att betyda något. 

Något som påverkar flytet är vad för slags text det är man läser, om man känner igen orden 

väl och om man har läst texten innan (Lundberg & Herrlin 2003). ”Elever som läser flytande 

kan identifiera ord och förstå samtidigt” (Lundberg & Herrlin 2003:14). 

     ”Målet för skolans läsundervisning är att eleverna ska tillägna sig förmågan till flytande 

ortografisk läsning med god förståelse för att kunna inta en kritiskt reflekterande hållning till 

det lästa” (Stadler, 1998:42). Läsning med flyt är ortografisk läsning, då läsaren kan avkoda 

orden och förstå texten. Med andra ord läsningen då är helt utvecklad (Stadler, 1998). För att 

bli en god läsare krävs att man läser mycket och övar på olika sorters texter (Nyström, 2002). 

”Nyckeln till framgång i både utbildning och lärande är att kunna läsa och skriva” (Nyström, 

2002:35). Nyström (2002) skriver att man som elev måste kunna läsa för att förstå skriven 

text, alla ämnen i skolan kräver en sådan förmåga. 

 

2.4.5 Läsintresse 

Barns hemmiljö och bakgrund påverkar deras läsinlärning (Lundberg & Herrlin, 2003). Hela 

livsstilen spelar en stor roll för att kunna läsa och förstå den skrivna texten (Nyström, 2002). 

Om barn får se föräldrars eller andra personer i ens närhets lust och glädje till att läsa kan 

deras intresse och motivation också väckas till läsning. Men det är något som väcks hos varje 

enskild individ och inget som går att lära ut. Med intresse för läsning blir det både enklare och 

roligare. Det är av stor vikt att läraren har bra samarbete med hemmet för att stödja barnen till 

en god läsutveckling. Då det behövs mycket tid för att bli bra på läsning och tiden i skolan 

inte räcker till (Lundberg & Herrlin, 2003). 

     För att elever ska lära sig att läsa som är en betydelsefull del i livet, ska de ha rätt 

undervisningen och rätt redskap för att klara av det. Läraren har ett stort ansvar när det gäller 

att grundlägga ett intresse för läsning som består hos eleverna. Det gäller för läraren att ge 
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eleverna texter som angår dem, något som de är intresserade av och att de är knutna till deras 

liv. Om texterna är intressanta och knutna till barns behov kan lästekniken komma av sig 

själv. Barnen kommer själva på hur läsningen går till, hur ljud och bokstäver ska kopplas och 

hänger ihop. Om innehållet i en text är för ointressant och om eleverna inte förstår texten så 

ger det dem ingenting. Då kan det lätt hända att motivationen till läsning försvinner och 

eleverna låtsasläser istället och de kommer ingen vart (Lundberg & Herrlin 2003, Lundberg 

2006). I Lpo94 är ett mål att sträva mot ”att varje elev utvecklar nyfikenhet och lust att lära” 

(Skolverket, 2009:9). Texterna får heller inte vara för lätta eller för svåra. Stor vikt läggs vid 

att läraren vet vilken nivå eleverna ligger på så att intresset inte försvagas (Lundberg & 

Herrlin 2003, Lundberg 2006). I en del läromedel finns läseböcker med flera olika nivåer, så 

att eleverna kan få den bok som är bäst för dem så att de utvecklas (Fridolfsson, 2008). 

     Till en början är det allra viktigaste att barnen känner att de kan läsa. Att de förstår vad 

som står och att de knäcker koden, det bästa är att börja med lättlästa ord. Ord som börjar med 

en vokal brukar vara enklast vid den första sammanljudningen, ord som t.ex. os, is och av. Det 

läggs inte stor vikt vid barns intresse vid den allra första läsningen (Fridolfsson, 2008). 

 

2.5 Läsinlärningsmetoder 

För att lära sig läsa finns det olika läsinlärningsmetoder som läraren kan följa eller ta hjälp 

och idéer från. Eftersom det finns så många olika metoder så har jag valt att begränsa antalet 

metoder utifrån de jag känner till mest. De metoder jag känner till mest har jag fått 

föreläsningar om i min utbildning och även läst litteratur om. I detta avsnitt kommer jag att 

redovisa ett antal inlärningsmetoder. Jag börjar med att förklara syntetiska och analytiska 

metoder, därefter kommer Wittingmetoden, Ljudmetoden, LTG-metoden, Helordsmetoden, 

Att skriva sig till läsning -IKT och Bornholmsmodellen. 

 

2.5.1 Syntetiska och analytiska metoder 

Syntetiska metoder innebär att man sätter samman delar (bokstäver) till en helhet (ord). Här 

utgår man från ljuden, ljudar samman bokstavsljud till ord. Analytiska metoder utgår från 

helheten (ord, meningar) till delarna. Här utgår man från den hela texten och den hela 

meningen eller texten och går därifrån vidare till att analysera delarna det vill säga ljuden och 

bokstäverna. Dessa två metoder är övergripande för alla läsinlärningsmetoder (Fridolfsson 

2008, Längsjö & Nilsson 2005). 
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2.5.2 Wittingmetoden 

Denna metod utarbetades av Maja Witting under 1970-talet som en protest mot 1960-talets 

läsläror. Metoden handlar om att se kopplingen mellan bokstav och ljud där man utgår ifrån 

enskilda språkljud som ska sättas samman till stavelser och ord. Läsprocessen är uppdelad i 

två moment: Läsförståelse och symbolfunktion. Symbolfunktionen innebär att eleverna får i 

en sammanhängande följd från vänster till höger tyda tecken. Förståelsen kommer inte förrän 

symbolfunktionen sitter, så det är viktigt att man lägger tyngdpunkten på symbolfunktionen 

från början. För att förstå krävs en allmän språklig kompetens vilken varierar beroende på 

bl.a. människors ålder, miljö och erfarenheter. Dessa två moment måste tränas var för sig men 

det ska finnas ett samspel mellan dem. Enligt Witting hänger läsning och skrivning ihop. När 

man börjar med läsinlärning kan eleverna träna läsningen genom att skriva. Vid nyinlärning 

inleds läsinlärningen med vokalerna i en särskild ordning. Eleverna ska lära sig känna igen 

bokstaven och dess ljud. Därefter lärs konsonanterna in och även de i en särskild ordning. Där 

bokstaven l är den första konsonanten som lärs in tillsammans med vokalerna. Eleverna börjar 

med att sätta samman bokstaven l med de olika vokalerna för att ljuda samman orden, t.ex. al, 

yl, ol. Till en början är huvudsaken inte att eleverna ska förstå orden, utan först och främst att 

de ska avkoda orden. Eleverna förstår orden när de själva får upptäcka vilka utav stavelserna 

som är riktiga ord och vilka stavelser som kan utvecklas till andra ord. 

     Wittingmetoden används både vid nyinlärning och omlärning. Vid nyinlärning ska eleven 

lära sig läsa och skriva för första gången. Vid omlärning av läsning har läsinlärningen 

misslyckats för eleven och måste då läras om igen, detta tar oftast längre tid då eleven inte har 

förstått läsningen vid nyinlärningen (Fridolfsson 2008, Kullberg 2006). 

 

2.5.3 Ljudmetoden 

Ljudmetoden var en annan metod som kom 1846 från Tyskland, men började inte användas 

förrän i slutet av 1860-talet. Denna metod har varit den förhärskande under nästan hela 1900-

talet. Metoden utgår från delarna i ett ord, som är den syntetiska principen i läsinlärning. Den 

går ut på att lära sig ljud, ljudtecken och ljudnamn för varje bokstav. När man ska introducera 

nya bokstäver börjar man med någon av de vanligaste vokalerna a, i, e eller o eller 

konsonanterna s, r, l eller v. Eftersom dessa är lättast att föra ihop till korta ord. Då två eller 

tre bokstäver har lärts in jobbar eleverna med att föra ihop dessa till korta ord. Eleverna ska gå 

från det som är lätt att avkoda till det som är mer komplicerat. Man lär sig att läsa genom att 

sammanföra bokstäver/ljud till ord och sedan satser och fraser. Ljuden ska flyta ihop till ord 

utan uppehåll mellan ljuden. Läsinlärning och skrivinlärning ska ske parallellt med varandra. 
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Ljud och/eller bokstäver som kan förväxlas presenteras inte efter varandra utan långt från 

varandra. Exempel b och p och f och v. Läsinlärningen innehåller en tydlig struktur så att 

eleverna ska känna sig säkra på arbetsgången. Exempel på en inlärningsgång kan vara att man 

lyssnar till och känner igen det nya ordet. Bilda ljudet, läraren säger ordet eller bokstaven 

flera gånger och eleven säger efter tills det låter bra. Känna igen bokstav, t.ex. att man letar 

bokstäver i tidningar och klipper ut dem. Forma bokstav, genomgång i helklass hur man ska 

forma och skriva de olika bokstäverna. Läsa samman ett nytt ord med det som man lärt sig 

tidigare (Fridolfsson 2008, Längsjö & Nilsson 2005). 

 

2.5.4 LTG-metoden (läsning på talets grund) 

LTG står för ”Läsning på talets grund” som är en metod som utvecklades av lågstadieläraren 

Ulrika Leimar på 1970-talet. Den går ut på att eleverna tillsammans med läraren skapar egna 

texter som utgår från elevernas gemensamma upplevelser. Det handlar om att göra eleverna 

delaktiga i undervisningen och ha deras egna språk och erfarenheter som utgångspunkt. Det 

ingår fem faser i metoden som är: Samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, 

återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. 

     I Samtalsfasen samtalar man med varandra i samband med iakttagelser av t.ex. föremål 

och situationer, syftet är att bygga upp barns ordförråd. Gruppen har mycket att lära sig av 

varandra eftersom alla kan olika mycket och har olika nivåer i sitt ordförråd. Det blir också 

lättare för individerna att sätta ord på sina tankar i samtal med andra. I dikteringsfasen är det 

utifrån samtalet och det som har sagts där som läraren och eleverna kommer överens om vad 

som ska skrivas ner. Läraren skriver ner meningar på blädderblock som eleverna och läraren 

har formulerat. De meningar som skrivs ner till en text måste gruppen vara överens om, 

eftersom texten har sitt ursprung i något eleverna varit med om tillsammans. Eleverna ljudar 

sedan de ord som finns med i texten tillsammans. Eleverna ska öka sin förståelse mellan tal 

och skrift, att det som sägs kan skrivas ner som en text som blir en skrift. De får se hur 

meningar ser ut och att det är punkt i slutet av dem. I laborationsfasen skriver läraren ner 

enstaka bokstäver, enstaka ord, ändelser eller hela meningar utifrån texten på remsor. 

Övningen börjar med att en elev pekar utefter raderna som finns i texten på blädderblocket 

och de andra eleverna läser i kör. Efter detta får varje elev en remsa av något läraren har 

skrivit ner. De ska leta reda på det som står på remsan i texten genom att jämföra dem med 

varandra. När eleverna arbetar med remsorna blir det konkret för dem då de kan klippa sönder 

remsorna och skapa nya ord, och även göra ordet till enstaka bokstäver. Återläsningsfasen 

sker individuellt då varje elev får texten på ett arbetsblad. Eleven läser tillsammans med 
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läraren och de ord eleven kan läsa själv stryks under av läraren. De ord eleven får 

understrukna får denne som små kort. Om en elev läser många ord eller hela texten stryker 

läraren under de ord som t.ex. är ljudstridigt stavade eller som är olika böjningsformer av ord. 

I efterbehandlingsfasen arbetar varje elev med de ord som blev markerade i texten. Eleven 

skriver orden och läser dem. När eleven kan ljuda ordet så får denne stoppa ner dem i sin låda. 

En uppgift som en elev kan få när denna har många ord i lådan, kan vara att sätta ihop orden 

till meningar (Fridolfsson 2008, Längsjö & Nilsson 2005). 

 

2.5.5 Helordsmetoden 

Denna metod som också kallas ordbildsmetoden har varit populär sedan 1600-talet och är en 

analytisk princip för läsinlärning. Den utgår ifrån orden som en helhet eller som bilder, där 

eleverna ska lära sig att läsa hela ord. Eleverna ska lära sig att känna igen ord som bilder. 

Syftet är att eleverna genom läsning av ordbilder själva ska komma på sambandet mellan 

bokstav och ljud. Eleverna ska genom att jämföra olika ordbilder upptäcka likheter och 

skillnader mellan dem. Då man tillsammans läser ska eleverna förstå att t.ex. bokstaven s har 

samma ljud i alla ord där det finns med. Metoden går ut på att eleverna ska undervisas i 

igenkännandet av hela ord. Undervisningen ska hjälpa eleverna att komma ihåg orden i 

minnet som de sedan kan känna igen i texter. Utöver de texter som finns i läseboken gör 

klassen gemensamma texter utifrån egna erfarenheter och upplevelser. Eleverna ska erbjudas 

enkla texter redan från början då deras vilja och lust till läsning ska öka. Det läggs stor vikt 

vid att eleverna ska känna läsglädje och att det ska kännas meningsfullt att läsa (Fridolfsson 

2008, Elbro 2004). 

 

2.5.6 Att skriva sig till läsning - Informations- och kommunikationsteknik, IKT, i 

förskoleklass och skola 

Denna metod är skapad utav den norske forskaren och pedagogen Arne Trageton och innebär 

att eleven skriver sig till läsning. Han startade ett treårigt projekt ”Textskapande på dator” i 14 

klasser i Norge, Danmark, Finland och Estland som kom att bli utgångspunkten till denna 

metod. Den senaste forskningen visade att skrivning är lättare än läsning. IKT-metoden syftar 

därför på att läs- och skrivinlärning istället blev ”skriv- och läslärande” med datorn som 

verktyg. Att skriva på datorn är lättare än att skriva för hand. Då formen på elevernas 

bokstäver inte spelar någon roll eftersom de skriver på datorn, utan innehållet av texten är det 

viktigaste. Men även handskrivningen ingår i metoden fast det behöver inte eleverna lära sig 

förrän i år 3. Metoden syftar till att eleverna ska uttrycka och skriva sina egna tankar utifrån 
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sina egna kompetenser, genom skrivning individuellt eller två och två. Genom sin egen 

skrivning lär sig barn att läsa. När eleverna arbetar i par skriver de olika texter på datorn men i 

början är det bara stora bokstäver som inte har något sammanhang alls, då eleverna bara 

skriver bokstäverna som man spelar på ett piano. På detta sätt kan eleverna plocka ut 

bokstäver och t.ex. titta på hur många bokstäver finns det i texten som finns i mitt namn. Alla 

texter sparas i en portfolio då kan man gå tillbaka och titta på texterna, och på så sätt följa 

elevernas utveckling. Denna metod utgår både från ett analytiskt och syntetiskt synsätt 

(Trageton, 2005). 

 

2.5.7 Bornholmsmodellen 

För ungefär 30 år sedan genomfördes ett projekt i Bornholm i Danmark med Ingvar Lundberg 

som vetenskaplig ledare, där man genom olika språklekar, rim och ramsor undersökte hur 

man kunde stimulera barns språkliga medvetenhet. Resultatet visade att språklekar var 

positiva för läsinlärningen och dels kunde förebygga lässvårigheter. Vad som skiljer 

Bornholmsmodellen från övriga nämnda metoder är att den inte är någon läsinlärningsmetod 

utan det är en metod för att göra barn läsföreberedda inför skolan. Metoden ska ge möjligheter 

för barn att komma in i språkets värld genom introduktion av bokstäver, ordbilder och dess 

ljud. Målet är att utveckla och fördjupa barns fonologiska medvetenhet. Bornholmsmodellen 

är oftast avsedd till att användas i förskoleklassen och förskolan, men kan användas i skolan 

också. Syftet är att ge barnen förutsättningar för att knäcka läskoden. Barn som känner till och 

kan använda några bokstäver i förskoleklassen lyckas sedan bättre i skolan med läsinlärning 

än de barn som inte känner till några bokstäver alls. De fem språklekar som ingår i 

Bornholmsmodellen är uppdelade i olika kategorier och svårighetsgraden ökar hela tiden. Det 

är viktigt att man som lärare tar hänsyn till de barn och de behov som finns i förskoleklassen. 

Lekarna är: Lyssna på ljud, ord och meningar, Första och sista ljudet i ord, Fonemens värld -

analys och syntes, Bokstävernas värld - på väg mot riktig läsning (Lundberg 2007, Taube 

2007). 

     Lyssna på ljud-lekarna innebär att barnen får möjlighet att lyssna efter olika slags ljud. 

Barnen får träna sin uppmärksamhet och tänka efter vad det är för ljud de hör. De får 

föreställa sig ljud och koppla ljudet till vad det är som låter t.ex. en människa, ett djur eller en 

sak. Barnen ska också lära sig ett uppmärksamt lyssnande som behövs när de ska förstå och 

följa muntliga instruktioner. Ord och meningar-lekarna handlar om att barnen ska förstå vad 

en mening är och att en mening innehåller olika ord. Barnen ska förstå att ordet både har en 

form och ett innehåll. Lekarna syftar till att utöka barns ordförråd. De får även träna sig på att 



  17 

det finns sammansatta ord och hur de ser ut då. Första och sista ljudet i ord-lekarna handlar 

om att introducera fonemens värld. Barnen ska upptäcka att ord är uppbyggda av olika fonem. 

De får träna på att säga orden rätt så att de artikulerar rätt vid varje ljud och att de får känna i 

munnen hur de olika ljuden känns när man säger dem. De flesta lekarna är inriktade på att 

barnen ska höra det första ljudet i ord. Barnen tränas också på att man kan få ett nytt ord med 

ny betydelse om man tar bort första fonemet i ett ord. Fonemens värld -analys och syntes-

lekarna handlar om att barnen får gå in mer på ords fonemiska uppbyggnad. De övar på att 

ljuda ihop olika fonem till ord. Där det är olika många fonem i orden som de får jobba med. 

Här tränar de på att ord kan gå från syntes till analys och analys till syntes. Bokstävernas 

värld - på väg mot riktig läsning-lekarna innebär att barnen ska lära sig att fonem 

representeras av bokstäver när man ska skriva. Eleverna får förbereda sig inför den egentliga 

läsundervisningen som kommer senare. Övningarna utgår från att barnen känner igen många 

utav bokstäverna och kan namnet för dem (Lundberg 2007, Taube 2007). 

 

3 Metod 

Den här studien genomförs utifrån kvalitativ forskningsmetod. Den kvalitativa 

forskningsmetoden innebär enligt Bryman ”ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och 

forskning, där tyngden läggs på generering av teorier” (2002:35). Detta innebär att forskaren 

arbetar med relationen mellan praktik och teori. Jag valde att använda kvalitativa metoder då 

innehållet i forskningen var mest relevant för mitt arbete och inte mängden data som det är i 

kvantitativa metoder. Innehållet i forskningen var mest relevant för att jag skulle få svar på 

frågeställningarna och på bästa sätt uppfylla syftet med mitt arbete. I den kvalitativa 

forskningen finns ett antal metoder att tillgå, i den här studien kommer kvalitativa intervjuer 

och etnografi/deltagande observationer att användas. När en forskare använder kvalitativa 

intervjuer brukar det oftast vara i samband med etnografi/deltagande observationer. Vid 

studier med etnografi som metod observerar forskaren i en specifik miljö, där denne lyssnar 

och är observant på vad som sker. Utöver observationer genomförs även intervjuer, då en del 

frågor kan vara svåra att få svar på vid observationer eller delar forskaren är osäker på 

(Bryman, 2002). 

 

3.1 Metodval 

Den typ av kvalitativa intervjuer denna studie kommer att användas utav är semi-

strukturerade intervjuer och deltagande observationer. Lantz (2007) skriver att för att få 
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information om de frågor en forskare har i sitt syfte är bästa sättet att använda sig utav 

intervjuer. Vid semi-strukturerade intervjuer skriver Bryman (2002) att en forskare har en 

intervjuguide, så att huvudfrågorna alltid finns till hands. Men det händer att deltagarna 

svävar utifrån denna då vikten läggs på intervjupersonernas uppfattning och synsätt om 

frågorna. Intervjupersonen ska få svara på sitt egna sätt och inte efter vad som är rätt eller fel 

vilket man vill ha svar på i en kvantitativ intervju. Eftersom forskaren ”spinner” vidare på det 

intervjupersonen har svarat och ställer följdfrågor som är relevanta i just det tillfället, så måste 

frågorna i intervjuguiden inte komma i ordning. Detta gör att kvalitativa studier är mer 

flexibla än kvantitativa studier, då det även finns en risk med intervjuns reliabilitet och 

validitet om man går utanför intervjuguiden. Vid utformning av en intervjuguide ska det 

finnas en viss struktur i frågorna som följer varandra. Frågorna ska alltid kunna kopplas till 

studiens syfte och formuleras efter det. Nytt och sådant som är icke-relevant ska inte finnas 

med. Vid deltagande observation skriver Patel & Davidson (2003) att med hjälp av 

observation kan forskaren se det som händer vid samma tillfälle och vilket beteende som visas 

i den valda miljön. Innan forskaren går ut i en miljö och observerar ska denne ha klart för sig 

vad som ska observeras och vilken roll denne kommer att ha. Den roll jag har i denna 

undersökning är känd deltagande observatör. Då informerar forskaren vem man är och varför 

man ska vara med i klassrummet och forskaren går in som en medlem i gruppen. Alla i 

gruppen måste vara villiga till att forskaren deltar, detta har forskaren tagit reda på innan och 

fått tillstånd till. Forskaren kan under sina observationer registrera användbart material, och 

har även möjlighet att fråga om information (Patel & Davidson, 2003). 

 

3.2 Urval 

I detta arbete har jag valt att använda mig utav intervjuer av fem lärare, alla är kvinnor och 

arbetar med de tidigare årskurserna 1-4. Jag har försökt få en ålderspridning så att man ska 

kunna se om det finns några skillnader mellan deras val av inlärningsmetod och arbetssätt. 

Valet av skolor har gjorts utifrån bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskaren väljer 

personer som är lätta att tillgå och finns i dennes närhet. Jag har också använt mig utav 

systematiskt urval, där man väljer ut specifika enheter och inte använder sig av slumpmässiga 

val (Bryman, 2002). Dessa två val hänger ihop, utefter det systematiska urvalet har jag valt 

skolor ur mitt bekvämlighetsurval. Två utav lärarna är valda utifrån personliga kontakter. De 

övriga tre är valda utifrån bekvämlighetsurvalet. Lärarna arbetar på tre olika skolor i två olika 

kommuner. Tre stycken arbetar i samma kommun och två i en annan kommun. Jag ska även 
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undersöka läsinlärning med hjälp av observationer i en årskurs 1, detta för att se hur läraren 

använder sin valda metod och hur detta utspelar sig i klassrummet. Detta val har jag gjort 

utifrån bekvämlighetsurvalet. 

 

3.3 Genomförande 

I detta arbete har jag valt att utföra min empiriska studie med hjälp av intervjuer och 

observationer för att på bästa sätt nå syftet. Jag skickade mail till de flesta utav 

intervjupersonerna, men ett undantag var att jag ringde till en utav intervjupersonerna. Lite 

innan intervjuerna ägde rum så skickade jag intervjufrågorna så att de skulle känna sig 

förberedda på ett bättre sätt (bilaga 1). Jag spelade in alla intervjuer utan en, anledningen till 

att jag inte spelade in en utav intervjuerna var att intervjupersonen inte ville det. Vid den 

intervjun antecknade jag det läraren sa. Jag använde mig utav inspelning för att få bästa 

resultat och för att jag skulle kunna vara mer delaktig i intervjuerna. Bryman (2002) skriver 

att det är viktigt att spela in intervjuerna så att man får en helhet av intervjun. Annars kan det 

lätt hända att man glömmer att anteckna viktiga fraser och uttryck. Min intervjuguide (bilaga 

1) fanns som underlag för intervjun, sedan ställde jag följdfrågor och på så sätt blev det en bra 

dialog mellan mig som intervjuare och intervjupersonerna. Jag valde att göra två 

observationer i en årskurs 1. Innan jag genomförde mina observationer så informerade jag och 

frågade läraren om jag fick göra observationer i dennes klass. När jag fick ett godkännande 

från läraren skickade jag ut ett brev till henne som hon sedan lämnade vidare till 

vårdnadshavarna (bilaga 2). Detta för att veta ifall alla elever kunde vara delaktiga i 

undervisningen. Och svaret blev att alla fick vara delaktiga vid observationerna. Vid första 

observationen presenterade jag mig vem jag var och varför jag var där. Sedan observerade jag 

lärarens arbetssätt och gick runt och observerade vad eleverna arbetade med och hur de 

arbetade. Jag ställde även frågor till läraren efter lektionen som dök upp under 

observationerna. 

 

3.4 Bearbetning och analys 

När jag hade gjort mina intervjuer transkriberade jag dem för att få bästa möjliga resultat. 

Vilket tog lång tid men som gav mig ett tydligt material att använda mig utav vid skrivandet 

av resultatet. Intervjun som jag inte spelade in sammanställde jag utifrån de anteckningar jag 

gjorde på plats. Under min bearbetning av materialet jag samlat in har jag läst igenom de 

texter som jag har transkriberat flera gånger, detta för att kunna sammanställa empirin och 
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sätta det under olika rubriker. Patel & Davidsson (2003) skriver att som forskare gör man 

ständigt analyser när man arbetar med kvalitativ undersökning. Detta för att forskaren ska 

kunna skiva ner anteckningar och tankar under arbetets gång. Utifrån mina observationer 

skrev jag ner det som var relevant till denna studie. 

 

3.5 Forskningsetiskt ställningstagande 

I denna studie har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskapligforskning som framställs av Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer 

bygger på att alla människor har rätt till skydd av olika slag, de skall inte kränkas och man ska 

som forskare inte lämna ut information till obehöriga. Vetenskapsrådet (2002) har satt upp 

fyra huvudkrav vid forskning. Det första är informationskravet som innebär att forskaren 

informerar om studiens syfte och även vilken roll personen har i undersökningen. Stor vikt 

läggs vid att deltagarna vet att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande 

när de vill om så önskas. Vid första kontakten med de lärare som deltagit i studien 

informerade jag om tillvägagångssätt och syftet med studien. Nästa krav är samtyckskravet 

som innebär att det inte bara är den läraren vars arbete ska observeras som informeras, utan att 

vårdnadshavare till de elever som ingår i klassen också informeras om undersökningen. 

Denna information har vårdnadshavarna fått i ett brev som läraren skickat hem (bilaga 2). I 

brevet informerads att de som inte vill medverka inte behöver det. Det tredje kravet är 

konfidientialitetskravet, det innebär att de som är med i undersökningen är anonyma och det 

material som inhämtas ska endast behandlas anonymt. Utifrån detta har jag valt att kalla 

lärarna 1, 2, 3, 4 och 5. Där lärare 1 och 2 tillhör skola A, 3 och 4 tillhör skola B och lärare 5 

tillhör skola C. Det fjärde kravet från vetenskapsrådet (2002) är nyttjandekravet som innebär 

att det material som inhämtas i undersökningen ska endast användas i forskningssyfte. 

 

3.6 Trovärdighet och äkthet 

Bryman (2002) skriver om reliabilitet och validitet som oftast används i kvantitativ 

forskningsmetod. Men vid kvalitativ forskning används oftast begreppen trovärdighet och 

äkthet. Trovärdighet handlar om undersökningens pålitlighet och är ett mått på hur tillförlitligt 

resultatet är som man har kommit fram till. Äkthet handlar om att alla delar i studien är 

skrivna på ett äkta sätt och att materialet man samlat in är trovärdig intervjupersonernas 

verksamhet. Äkthet ifrågasätter även om man har undersökt det man verkligen ville undersöka 

och om intervjupersonernas verksamhet och det som sagts har fått en rättvis bild. 
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Överförbarhet innebär att de kunskaper som intervjupersonen ger ska ha djup och inte bredd. 

Det handlar inte om hur mycket som sägs och att det ska vara rätt, utan att det som 

intervjupersonerna säger ska vara noga utförligt och detaljerat (Bryman, 2002). För att få ut så 

mycket som möjligt vid intervjuerna repeterade jag ibland det som intervjupersonerna sa för 

att verkligen vara säker på vad de menade. Och jag ställde även följdfrågor för att få 

personerna att förklara mer om något jag ville få ut mer av. Studien är tillförlitlig eftersom jag 

träffade personerna jag intervjuade och fick då deras syn och svar på det jag ville undersöka. 

Jag spelade även in intervjuerna så att jag kunde gå tillbaka och lyssna på den lagrade 

verkligheten om något var oklart. För att jag skulle få en intervjupersons svar mer tillförlitliga 

gjorde jag observationer då det gick att bekräfta det hon hade sagt i intervjun. 

 

3.7 Metodkritik 

Jag tycker att de metoder jag använde mig av var bra eftersom jag fick in det material jag ville 

ha. Jag har fått svar på mina frågor och fått fram vilka metoder och arbetssätt lärarna 

använder. Genom att kombinera intervju med observationer kan man stärka det 

intervjupersonen sagt genom att observera denne i undervisningen. Intervjuerna fungerade bra 

eftersom det blev en bra dialog mellan mig och intervjupersonerna. En stor fördel var att jag 

kunde ställa följdfrågor under intervjuerna för att utveckla och fördjupa svaren. Vi kunde 

också sitta ostört under hela intervjun som var positivt. Jag fick även ut bra material från de 

observationer jag gjorde. För att studien skulle vara mer tillförlitlig så hade jag kunnat göra 

fler observationer, men i brist av tid så gick det inte. En nackdel med intervjuerna var att 

transkriberingen tog mycket tid, men jag kände ändå att det gav mig mycket eftersom jag då 

hade den lagrade verkligheten till användning och blev då väl insatt i empirin. 

 

4 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att presentera intervjupersonernas åsikter och tankar om 

läsinlärning och även presentera observationerna jag gjorde. Efter varje stycke om 

intervjupersonernas åsikter kommer en analys där jag analyserar praktik med teori. 

Inledningsvis presenterar jag mina intervjupersoner för att sedan behandla hur deras 

läsinlärningsmetoder ser ut. Jag tar även upp vad som är viktigt att tänka på som lärare när 

elever lär sig att läsa, intervjupersonernas arbetssätt samt hur läsinlärningen kan se ut i 

praktiken.  
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4.1 Presentation av intervjupersonerna 

De lärare som har intervjuats i denna studie är alla kvinnor som arbetar på lågstadiet, men alla 

har också provat att arbeta på mellanstadiet. Lärare 1 har lågstadielärarutbildning och har 

arbetat som lärare sen hon blev utbildad 1985, hon är verksam i en årskurs 3-4. Lärare 2 har 

utbildningen svenska/so för grundskolans tidigare år och hon blev färdigutbildad 2006, hon 

har arbetat sen dess, nu arbetar hon i en årskurs 1-2. Lärare 3 är utbildad som 1-7 lärare mot 

matte/no, hon har arbetat sen 2002, hon arbetar nu i en årskurs 1. Lärare 4 har 

lågstadielärarutbildning och även hon har arbetat sen hon var färdigutbildad 1971, nu arbetar 

hon i en årskurs 3. Lärare 5 har lågstadielärarutbildning och har arbetat sen hon blev 

färdigutbildad 1973, hon arbetar i en årskurs 3. 

 

4.2 Hur ser lärares läsinlärningsmetoder ut och vad grundar deras val av 

metod på? 

Det är inte någon av intervjupersonerna i min undersökning som använder sig utav en 

renodlad metod. Utan alla plockar delar som är bra från olika metoder och utgår ifrån eleverna 

som de har och gör sedan sina egna metoder. En lärare säger att: 

 

”Jag gör lite sådant och lite sådant och jag tror det är bra. Då blir det förhoppningsvis något 

som passar alla elever.” 

 

Den metod som används mest bland lärarna och benämns som bäst är ljudmetoden, detta 

eftersom alla lärare börjar med att gå igenom bokstäverna och deras ljud. Två lärare i min 

studie betonar ljudmetoden lite extra då tyngdpunkten i deras undervisning utgår ifrån 

ljudmetoden, de anser för att kunna läsa måste du kunna ljuda. 

     En annan lärare tar mycket hjälp av specialpedagogen när denne får en ny år 1 och 

diskuterar vilka metoder och arbetssätt som är bäst för just den klassen. Lärarna menar att en 

läsinlärningsmetod inte passar alla barn, utan man får anpassa undervisningen efter varje barn 

eftersom de är olika och lär sig olika. Men de nämner även att metoden ska passa dig som 

lärare då man behöver variera sig själv och få omväxling vid läsinlärningen. En lärare påstår 

att: 

 



  23 

”I de flesta läromedel jag har haft så har det även i lärarhandledningen och i arbetsböcker 

varit upplagt så att det är lite av varje. Att det är både ordbilder och sammanljudning. Det är 

ju framför allt de två olika.” 

 

Tre av lärarna i undersökningen har arbetat länge och har under åren samlat ihop material till 

en egen metod som de tycker fungerar. Genom erfarenheter har de sett att ingen enskild 

metod är bättre än den andra därför har de valt att blanda olika metoder. De två andra lärarna 

som inte har arbetat lika länge har inte samlat lika mycket material att utgå ifrån och använder 

sig oftast av det material som redan finns att tillgå. Valet av metod för lärarna grundar sig 

först och främst i att det har funnits ett läromedel på skolorna som de arbetat med och då har 

de valt att utgå ifrån det. Eftersom skolor i allmänhet inte har några stora ekonomiska resurser 

får man ofta arbeta med det material som finns och kan inte köpa nytt hela tiden. Men lärarna 

anser att utifrån det läromedel som finns att tillgå utformar man sitt eget tänk och 

förmedlandet av metod. Det grundar sig också på att elever är olika och behöver olika sätt att 

lära sig på. 

     Alla lärare i undersökningen har testat att använda LTG-metoden, några använder den 

även idag och några har valt att ta bort den. Två lärare menar att till många av 

läsinlärningsmetoderna krävs mycket tid och material för att man enbart ska kunna undervisa 

utifrån en enskild. Tre av lärarna använder sig utav ljudmetoden, helordsmetoden med inslag 

av LTG. En utav dem menar att LTG inte är så dumt då du ska lära barnen ordbilder, då kan 

man plocka ut ordbilder och bokstäver från texten och arbeta med tillsammans i klassen eller 

att eleverna får arbeta enskilt efter den nivå denne är på. En annan lärare av dessa menar att 

det finns en nackdel med ljudmetoden: 

 

”Går du väldigt strikt på ljudning tappar du det här med innehållet i läsningen, att ta 

intressanta texter, men bygger du bara på att ha intressanta och spännande texter då kan det 

bli för svårt för elever som inte kan ljuda.” 

 

Hon betonar vikten av att det ska finnas en balansgång mellan de metoder man använder. En 

annan lärare använder ljudmetoden och helordsmetoden, innan använde hon 

Bornholmsmodellen och utgick först och främst efter den parallellt med ljudmetoden. Hon 

gjorde det sexveckorsprogram som ingår i Bornholmsmodellen och då hade hon alltid en 

lektion om dagen då hon gjorde Bornholmslekarna. Läraren använder den inte idag eftersom 
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hon tycker att klassen hon har är för stor, då hinner man inte med allt med alla. Den andra 

läraren använder ljudmetoden med inslag av Bornholmsmodellen. 

     En lärare menar att metoden inte är så viktig, utan barn lär sig läsa ändå. Oftast när de 

kommer till skolan är de enormt sugna på att börja läsa. En annan lärare anser att om eleverna 

är i skolan upp mot 90 % så lär de sig oavsett hur hon lägger upp läsinlärningen. 

 

”Jag kan i princip inte hindra dem från att lära sig läsa.” 

 

Alla lärare i undersökningen försöker hålla sig uppdaterade om ny forskning och nya 

läsinlärningsmetoder i den utsträckning som går. De tycker det är intressant, en lärare menar 

att det kommer viss ny forskning som är viktig att lyssna in, en annan lärare nämner det som 

en inspirationskälla. En lärare nämner att hon tycker det är väldigt intressant men hon anser 

att: 

 

”De kan hålla på att forska så länge som helst, det går inte. Jag har jobbat i 37 år och jag 

tror inte att de kan hitta på så mycket nytt som man inte har fått reda på.” 

 

Alla lärare fortbildar sig i den mån det finns möjlighet. Majoriteten av lärarna resonerar att 

om det är någon annan lärare som känner större behov av att gå en kurs, så anser de att man 

prioriterar de lärare som helst vill gå. 

 

4.2.1 Analys 

Alla lärare i min undersökning lägger tyngdpunkten på att undervisa utifrån ljudmetoden då 

de tycker att bokstäverna och framför allt deras ljud är något elever måste börja med att lära 

sig. Fridolfsson (2008) skriver att utifrån det syntetiska synsättet arbetar man utifrån delarna i 

ett ord där man utgår från bokstäver och ljud. Längsjö & Nilsson (2005) skriver att 

ljudmetoden har varit den förhärskande under en längre tid tillbaka. Lärarna anser att det inte 

finns en enskild metod som passar alla utan man anpassar undervisningen och val av metod 

efter de elever som finns. Enligt Fridolfsson (2008) ska man utifrån elevers behov och 

förutsättningar utforma undervisningen. Man ska också vara förtrogen med en del metoder för 

att kunna plocka delar från varje, så att det blir så bra som möjligt för eleverna. Mina 

intervjupersoner tog delar ifrån många metoder vilket visar på att de är förtrogna med många 

metoder. ”Vilken läsinlärningsmetod som är den generellt mest lämpade diskuteras ständigt 

och det är förmodligen en omöjlig jakt efter metoden med stort M” (Nyström, 2002:42). En 
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lärare nämner att den metod hon använder har fungerat i alla år hon har jobbat och tror inte att 

folk som forskar kan komma fram till så mycket nytt och bra. En annan lärare menar att ny 

forskning görs hela tiden och det är av stor vikt att man lyssnar in den. Några lärare nämner 

att metoden i sig inte har så stor betydelse utan vill barn lära sig läsa så lär de sig ändå. 

Nyström (2002) skriver att för de elever som har svårigheter med att börja läsa har det visat 

sig att läsinlärningsmetoden har en stor betydelse, men för de elever som snabbt lär sig läsa 

och ”knäcker koden” har metoden mindre betydelse. Utifrån resultatet kan slutsatsen dras att 

det inte finns endast en metod som lärare använder sig utav, utan de plockar delar från olika 

metoder och gör det till sin egna utefter de elever de har. 

 

4.3 Hur kan läsinlärningen fungera i praktiken? 

Utifrån de två observationerna jag gjorde i en årskurs 1 så har jag sett hur läslärningen kan se 

ut i praktiken. Under en lektion hade läraren bokstavsgenomgång i halvklass och under den 

andra lektionen arbetade de i helklass med Vi läser materialet. Läraren började med att visa 

bilder på olika saker vid genomgången som eleverna fick gissa vad det var, hon valde barnen 

slumpmässigt. Det var en måne, morot och en mus. Sen frågade hon: Vilken bokstav tror ni 

det handlar om idag? Utifrån bilderna funderade eleverna på vilken bokstav det kunde vara. 

Hon gick igenom hur bokstaven låter, och frågade var i alfabetet bokstaven fanns. Hon 

frågade om bokstaven fanns i deras namn. Så gick de runt så alla elever fick säga om 

bokstaven fanns i deras namn eller inte. Läraren läste en vers om en mus två gånger, sedan 

läste hon en mening och eleverna läste efter. De sjöng även versen två gånger. Efter det 

visade läraren hur man skriver bokstaven genom att följa pilarna på en bild av bokstaven. Sen 

fick alla elever spåra på bilden och i sand. Hon visade på tavlan hur man skriver liten och stor 

bokstav, var man lyfter pennan och inte. Detta gör hon för att eleverna från början ska veta 

hur man skriver bokstaven rätt. Eleverna som var klara med förra veckans bokstav får 

arbetsschema för bokstaven M, de andra gör klart de uppgifter som läraren anser som 

viktigast för just den eleven. Hon gör samma förberedelser för varje bokstavsgenomgång 

eftersom det ska vara likadant alla gånger så eleverna kommer in i en rytm. Verserna är klara 

men bilderna fixar hon oftast nya till varje gång. Hon menar att drömmen hade varit om man 

hade allt material till bokstäverna i olika lådor. Men hon hoppas att det blir så med tiden. 

     Den andra lektionen arbetade de i helklass med Vi läser materialet. Läraren gick igenom 

vilka personer som är nya för det kapitlet de skulle läsa och presenterade dem. Även nya ord 

som pass och foto då eleverna fick gissa vad de betyder. Sedan samtalade de kring bilden på 
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den sidan de skulle arbeta med. Efter det läste alla elever den lilla texten till bilden tyst för sig 

själva. Läraren valde sedan en elev som läste texten högt. På nästa sida fick några elever läsa 

högt för alla de meningar som stod. Läraren gick igenom ord som är nya i arbetsboken som de 

skulle arbeta med, det handlade om orden en och ett. Hon frågade eleverna om de kunde 

några ord med en och ett. Fyra elever fick ge exempel på ett och fyra andra fick ge exempel 

på en. När läraren hade gått igenom orden arbetade eleverna enskilt i arbetsboken med orden 

en och ett. De övade på att skriva meningar som handlade om vad de såg på bilden i 

arbetsboken. T.ex. Jag ser en bil. Läraren skrev tydliga instruktioner på tavlan vad eleverna 

skulle göra när de var klara, eleverna arbetade på i sin egen takt. Läraren arbetar mycket med 

att läsa i Vi läser boken och sedan göra uppgifter i arbetsboken. De förberedelser läraren 

gjorde inför denna lektion var att läsa lärarhandledningen och hon plockade lite därifrån. 

 

4.3.1 Analys 

Utifrån lärarens arbetssätt kan man urskilja tydliga likheter med exemplet på inlärningsgång 

vid ljudmetoden. Fridolfsson (2008) skriver att eleverna lyssnar till ljudet, att de ska känna 

igen bokstaven då man letar bokstäver i tidningar. Forma bokstaven, läraren visar hur man 

formar och skriver bokstaven. 

 

4.4 Vad är viktigt att tänka på som lärare när elever ska lära sig att läsa? 

De lärare som ingår i undersökningen menar att eleverna är olika och lär sig olika, att det är 

av stor vikt att utgå ifrån det eleverna redan kan när de börjar skolan. För att eleverna ska lära 

sig läsa på bästa sätt anser lärarna att man som lärare måste anpassa materialet efter varje 

individs förutsättningar, för att eleverna ska lära sig utifrån vad de kan. Att man som lärare 

ger eleverna tid och att man tar det i elevernas egen takt, att de får läsa mycket och läsa olika 

texter, att eleverna känner sig trygga i klassen så att de känner att de vågar lära sig så att det 

inte är någon som skrattar åt en. Lärarna menar att det ska vara ett bra klimat i klassen och det 

anser alla att de har. Några utav lärarna betonar starkt att det krävs mycket repetition för att 

man ska lära sig att läsa. Lärarna som ingår i undersökningen betonar vikten av att viljan och 

intresset hos eleven måste finnas för att de ska lära sig. Att du som lärare ska ”finnas där” som 

stöd och undervisa, men att i grund och botten måste viljan och lusten finnas hos eleven. En 

annan förutsättning som är viktig för att elever ska lära sig läsa menar en lärare är att eleverna 

måste vara intresserade och vilja och det intresset kommer hemifrån. 
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”Om föräldrarna läser för sina barn och med sina barn, om de lär sig språket att det här som 

står skrivet det ger dig någonting. Om de har glädje av det så lär de sig ganska enkelt att 

läsa, de känner ett sug och behov efter det.” 

 

     Innan eleverna börjar årskurs 1 så har lärarna i undersökningen en överlämning med 

förskolläraren där de går igenom varje elev och dennes kunskaper, hur långt eleven är i sin 

utveckling. Så läraren i årskurs 1 kan bygga vidare på det eleverna redan kan och vet och om 

det finns några elever som behöver extra stöd. Detta anser lärarna i undersökningen vara en 

viktig del eftersom de då kan hjälpa eleverna på bästa sätt när de har all information som 

behövs. Det görs även tester i början av årskurs 1 och de skriver någon form av (individuella 

utvecklingsplaner) IUP om alla elever. De lärare som ingår i undersökningen menar att om det 

redan finns signaler från förskoleklassen att elever har svårt för sig sätter man givetvis in hjälp 

direkt i den mån det är möjligt. Man får oftast hjälp av specialläraren eftersom man prioriterar 

eleverna i årskurs 1. Annars får man ”bolla tankar och idéer” med specialläraren hur man på 

bästa sätt ska hjälpa de elever som inte hänger med. De elever som får extra hjälp av 

specialläraren arbetar mest med språklig medvetenhet och fonologisk medvetenhet. 

     Lärarna i undersökningen menar att det som är jobbet egentligen är att hitta de elever som 

inte lär sig så lätt som har olika svårigheter och hur man får dem att lära sig. Man gör inte på 

ett visst sätt när elever har svårigheter, det är ju olika från elev till elev. Men de anser att 

tyngdpunkten ligger på att man får ge dem mer tid och även anpassa materialet ännu mer. En 

lärare menar att någon elev kanske måste arbeta mer praktiskt andra kanske måste röra på sig, 

då får man göra en egen arbetsgång för den eleven. Hon menar: 

 

”Min åsikt är att om elever har svårigheter då blir det mer teknisk läsning, ren avkodning. 

Med korta ord utan så mycket innehåll.” 

 

Men det är också viktigt menar de lärare som ingår i undersökningen att man ser till att de 

eleverna också får innehåll genom att man läser högt för dem. 

     Lärarna anser att man ser rätt snabbt vad eleverna kan och vilken nivå de ligger på. Och 

utefter det bestämmer läraren vilken läsebok eleverna ska använda som läsläxa. Men en lärare 

har ofta använt sig utav samma läsebok i skolan till att börja med, för hon anser att det är så 

mycket samtal runt bilderna som alla kan och har nytta av att vara med om. Hon nämner 

också att hennes läsläxor är väldigt individuella. Precis i början av läsinlärningen brukar det 

vara två läxor som barnen får där en är med lite mer innehåll och den andra bara bygger på de 
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orden som just den eleven kan. Efter en tid så går hon också över och ger läsläxa i läseboken 

som de andra lärarna gör. Alla lärare i undersökningen ger oftast eleverna olika arbetsschema 

att arbeta efter, som blir individanpassade efter deras kunskaper. 

 

”Så fort man har mött dem, delas de upp i nivåer.” 

 

En lärare menar att: 

 

”Man vill oftast ha eleverna på olika nivåer för att de lär sig av varandra.” 

 

Majoriteten av lärarna menar som jag nämnde ovan att det är viktigt att hjälpa de elever som 

har svårigheter. Men det anser också att det är viktigt att inte glömma bort de som är duktiga 

och redan kan mycket. De menar att de eleverna också ska få stimulerande uppgifter som är 

utmanande så att de får chans att utvecklas. När lärarna har genomgångar t.ex. om en ny 

bokstav så brukar oftast de som redan kan också få vara med. Eftersom de tycker att de 

eleverna kan lära andra elever så mycket och även för att de inte ska känna sig utanför. 

     Lärarna som ingår i undersökningen menar att texterna eleverna läser måste vara utmanade 

och utvecklande för dem. De får inte vara för lätta men inte för svåra heller. Om de är för 

svåra kan det lätt hända att de tappar suget, viljan och lusten att lära sig läsa. De anser också 

att texterna ska vara motiverande för eleverna så att de känner ett intresse till det de läser. De 

flesta lärarna nämner att eleverna även måste känna igen sig i texterna att det är sådant de 

känner igen och sådant som berör dem. En lärare anser att det är viktigt att ha en läsebok som 

man tycker om, som kan vara lite rolig. Då hon har haft elever som blivit väldigt trötta på 

läseboken. Hon menar att då kan man ge de eleverna en annan läsebok eller en skönlitterär 

bok. 

 

”Det viktiga är ju ATT eleverna läser.” 

 

4.4.1 Analys 

Lärarna som ingår i undersökningen menar att alla elever är olika och att de behöver anpassa 

materialet efter varje individ. Enligt Nyström (2002) kan lärande ske på olika sätt eftersom 

alla är olika. Alla lärare anser att elevens intresse och motivation spelar stor roll när denne ska 

lära sig att läsa. Nyström (2002) skriver att elevens självförtroende, intresse och motivation 

har betydelse för dennes lärande, hur resultatet kommer att bli. En lärare menar att det spelar 
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stor roll för elevernas intresse hur mycket föräldrarna läser för barnen hemma. Lundberg & 

Herrlin (2003) skriver att det är där intresset väcks hos eleven. Lärarna menar att texterna ska 

utgå från elevernas verklighet att det ska vara något som berör dem. Innehållet får varken vara 

för lätt eller för svårt, det gäller att hitta något som är utmanade. Om innehållet är för svårt 

med många svåra ord, kan det lätt bli så att eleverna tappar sin motivation (Taube, 2007). 

Texternas innehåll skulle utgå från elevers verklighet och de skulle få läsa ord så att de lätt 

kunde förstå orden och dess sammanhang (Skolverket, 2007). Om texterna är intressanta och 

knutna till elevers behov kan lästekniken komma av sig självt (Lundberg & Herrlin 2003, 

Lundberg 2006). Några lärare i undersökningen menar att metoden inte spelar så stor roll utan 

eleverna lär sig läsa ändå, några lär sig utan så mycket hjälp från läraren. Men självklart ska 

läraren finnas som ett stöd i grund och botten. Lundberg & Herrlin (2003) och Lundberg 

(2006) anser att barn själva kommer på hur läsningen går till, hur ljud och bokstäver ska 

kopplas och hänger ihop. Längsjö & Nilsson (2005) skriver att läraren ska visa engagemang i 

elevers lärande och finnas som ett stöd. Lärarna i undersökningen anser att det är av stor vikt 

att utgå från varje enskild individs behov och utgå från det eleverna redan kan. De menar 

också att det är lika viktigt att stimulera de elever som är duktiga som de som har svårigheter. 

Det ses som en svårighet att hitta de elever som behöver extra stöd. Enligt Lundberg & 

Herrlin (2003) gäller det som lärare att inte tappa de elever som har svårt för sig, detsamma 

gäller även de duktiga. Det är en stor utmaning för läraren att se alla individer och att se om 

det är någon elev som inte kommer framåt i utvecklingen. Därför är det viktigt att som lärare 

ha ett redskap då man kan se hur långt eleverna har kommit i sin utveckling. Lärarna i 

undersökningen skriver någon form av IUP om alla elever så att de lättare ska se vad de kan 

och hur långt de är i sin utveckling. 

 

4.5 Arbetssätt 

De lärare som ingår i undersökningen använder sig utav rätt så lika arbetssätt vid 

läsinlärningen, framför allt vid bokstavsinlärningen. Och det är framför allt 

bokstavsinlärningen som lärarna betonar vikten av vid läsinlärningen. Lärarna har någon sorts 

genomgång då de presenterar bokstaven. De flesta av lärarna brukar visa olika bilder på olika 

saker där oftast bokstaven är i början av ordet. Och sedan får eleverna gissa vilken bokstav det 

kan handla om den gången. Vid genomgången visar lärarna hur bokstaven ser ut, hur den 

låter, var i alfabetet den finns, i vilka ord man kan höra bokstaven och så brukar alla ha med 

någon ramsa där bokstaven ingår i de flesta orden. Lärarna menar att tyngdpunkten ligger på 
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att eleverna ska lära sig hur bokstäverna låter och vad de har för ljud. Det är inte så viktigt att 

kunna ”rabbla” hela alfabetet. Antalet bokstäver de går igenom i veckan är runt en- två 

stycken, det varierar från varje vecka hur mycket tid som finns och hur långt eleverna har 

kommit. De elever som kommer längre får andra utmanande uppgifter de kan arbeta med. 

Lärarna väntar in de flesta eleverna innan de börjar med en ny bokstav, det kan vara så att en 

eller möjligtvis två inte är klara med de grundläggande uppgifter som ska göras till varje 

bokstav. En lärare menar att i den processen är det de elever som inte kan som styr. En lärare 

anser att: 

 

”Det är viktigt att man kör samma i början, så att eleverna får en struktur i arbetsgången. 

Och vet att så här är det.” 

 

En annan lärare anser: 

 

”Viktigt att eleverna tragglar metodiskt i början, att man hittar en arbetsrytm i början så 

eleverna känner att så här ska det vara.” 

 

Alla de lärare som ingår i undersökningen använder sig utav något slags arbetsschema som 

ser likadant ut till varje bokstav. Lärarna har en speciell ordning på bokstäverna som de går 

igenom som står angivet i det material de utgår ifrån. Då de börjar med någon vokal och 

sedan någon konsonant, så att eleverna redan då kan börja ljuda ihop. En lärare menar att: 

 

”Så fort man har lärt sig några ljud, egentligen bara två räcker ju oftast så börjar man med 

sammanljudning och sen bygger man på med helordsinlärning med de vanligaste orden.” 

 

I de arbetsscheman som används ingår det att eleverna bl.a. ska spåra bokstaven i sand, skriva 

stor och liten bokstav, någon form av ljudanalys, leta efter bokstaven i olika ljud och någon 

form av arbetsbok som tillhör den läsläran de arbetar med eller stenciler som utgår från 

läsläran. Om det finns någon elev som redan kan läsa så fyller lärarna på med andra uppgifter 

i olika svårighetsgrader. En lärare kombinerar detta slags arbetsschema med ett material som 

heter Fonomix. Då de tittar på bilder hur bokstäverna låter och vad de heter enligt Fonomix 

även hur munbilderna ser ut för just den bokstaven. Hon tycker att detta material är väldigt 

bra eftersom det är så tydligt då man verkligen kan se på bilderna vilket ljud det är och vilken 
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bokstav, även att det finns munbilder till varje ljud så eleverna kan träna på hur man ska göra 

med munnen korrekt. 

     De flesta av lärarna nämner att en del lektioner läser de tillsammans i klassen antingen 

läser eleverna tyst för sig själva, läser högt en mening var eller så läser läraren högt så 

eleverna får följa med. Det är lite olika från gång till gång hur man lägger upp det men lärarna 

varierar de sätten så att eleverna ska få in text på flera olika sätt. När de läser tillsammans i 

klassen använder en lärare ett material som heter stjärnsvenskaböckerna där det finns många 

nivåer så det går att hitta något till alla och även vingböcker som är ett material som är bra när 

man börjar läsa speciellt för dem som har det lite svårare med läsningen. Två lärare använder 

sig utav böckerna Vi läser, där det också finns olika nivåer så att eleverna oftast kan läsa 

något som passar dem. De arbetar också med arbetsboken som ingår i Vi läser-materialet. 

Eleverna får bl.a. arbeta med texten de läst och olika ordbilder. Alla lärare som ingår i 

undersökningen läser även högt för eleverna varje dag vid fruktstunden. Då får eleverna en 

lugn stund där de kan lyssna på berättelsen som läraren läser. En lärare använder sig utav 

mycket gemensamma samtal kring bilder eller kring sånt man har varit med om, just för 

ordförrådet. 

     Alla lärare som ingår i undersökningen menar att det finns läroböcker i versioner då det 

finns olika nivåer på texterna, antingen i en och samma bok eller i olika. Lärarna har olika 

böcker på olika nivåer som eleverna får i läsläxa. 

     Lärare 1 använde också ett läromedel som var nivågrupperat senast hon arbetade med 

läsinlärning. Då det var en lite lättare och en mer utmanande bok. Hon menar att: 

 

”På de flesta skolor finns det en uppsjö av böcker och om ingen elev gillar den läsebok som 

används, ge eleven en annan bok då där denne kan utvecklas och stimuleras.” 

 

     Lärare 2 använder sig av ett material som heter Huset på Alvägen, som är ett väldigt nytt 

material. Där finns det en läsebok som alla elever använder men som är uppdelad i två nivåer. 

Det är samma berättelse samma uppslag och samma sida som alla läser till varje gång. 

 

”Jag tycker att det är riktigt bra för då har eleverna samma bok, samma historia och samma 

innehåll.” 

 

Den lättare texten står upptill i boken och den svårare nertill. Hon poängterar starkt att hon 

vill ha en bok som alla läser i, annars tycker hon att det blir så utpekande vilken bok varje 
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elev har. Att eleverna kan känna sig pressade då för att de inte är så duktiga och att de bara 

har den lättare boken. 

     Lärare 3 och 4 använder Läsgåvan Mini och den magiska stenen. Boken finns i två olika 

böcker i två olika nivåer då det handlar om samma berättelse men i den lättare boken är det 

mindre text. Läraren går kort igenom läsläxan för varje vecka så eleverna vet vad det är som 

gäller. De elever som har det allra svårast får något annat, som läraren och specialpedagogen 

ordnar.  

     Lärare 5 använder läseböckerna Ola, Elsa och Leo som eleverna får i läsläxa. Den första 

nivån är Olas bok som innehåller lite text och är till för de elever som ska lära sig känna igen 

bokstäverna. Den andra nivån är Elsas bok som är lite svårare med lite mer text och är till för 

de eleverna som behöver arbetar mer med läsinlärning. Leos bok innehåller mycket text och 

är till för de eleverna som är läsare. 

     Majoriteten av lärarna i undersökningen nämner att det är viktigt att parallellt med 

läsinlärningen också skriva i början, så att eleverna även kan utveckla sitt skrivande. Då de 

gör olika dikteringar tillsammans i klassen på tavlan, som de sedan kan få arbeta med 

ordbilder ur texten. De kan skriva meningar om olika texter. En lärare brukar göra så att 

eleverna skriver kring bilder och om de gjort något speciellt i klassen t.ex. en utflykt, kan det 

hända att man skriver om det antingen enskilt eller tillsammans som en diktering. 

 

4.5.1 Analys 

Alla lärare i undersökningen nämner att de har en bestämd ordning på bokstäverna de går 

igenom. Då bokstäverna och deras ljud är något elever måste börja med att lära sig, de ska ha 

en god fonologisk medvetenhet. Stadler (1998) skriver att det krävs att man som läsare kan 

koppla rätt bokstav till rätt ljud, annars blir det inte korrekt. Enligt Lundberg (2006) räcker det 

inte med att bara kunna bokstäverna för att läsa. Utan man måste bli medveten om ords 

uppbyggnad hur de ser ut och låter. Lärarna i undersökningen börjar med en vokal, oftast a 

sen en konsonant eftersom eleverna ska kunna ljuda ihop enkla ord redan från början. 

Lundberg (2006) skriver att det har stor betydelse för elevers läsinlärning vilka bokstäver man 

börjar med vid läsinlärningen. Då vokaler och konsonanter v, s, l, m, r är lättast att uppfatta. 

Enligt Fridolfsson (2008) är de bokstäverna lättast att föra ihop till korta och enkla ord, oftast 

ord som börjar med en vokal. Lärarna använder sig utav läromedel där det finns läseböcker 

med olika nivåer, för att varje elev ska få den bok denne behöver för att utvecklas. Och att 

denne ska känna vilja och motivation till att läsa. Fridolfsson (2008) skriver om läseböcker 

med olika nivåer, att eleverna ska få den bok som är bäst för dem så att de kan utvecklas. 
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Enligt Witting hänger läsning och skrivning ihop. När man börjar med läsinlärning kan man 

träna läsning genom att skriva (Fridolfsson 2008, Kullberg 2006). Intervjupersonerna i 

undersökningen menar att det är viktigt att skriva parallellt med läsinlärningen, så att eleverna 

kan utveckla sitt skrivande. Utifrån min undersökning kan man urskilja vissa skillnader på 

lärares arbetssätt men dessa är så små så jag väljer att inte ta upp dem ytterligare. 

 

5 Diskussion 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera utifrån mina frågeställningar som är: Hur ser lärares 

läsinlärningsmetoder ut och vad grundar sig deras val av metod på? Hur kan läsinlärningen se 

ut i praktiken? Vad är viktigt att tänka på som lärare när barn ska lära sig att läsa? Finns det 

skillnader mellan lärares arbetssätt i läsinlärning? 

 

5.1 Hur ser lärares läsinlärningsmetoder ut? 

Utifrån intervjupersonernas svar och teorin finns det inte en specifik metod som lärare går 

efter. Det är svårt att hitta metoden med stort M som ska passa till alla, eftersom elever är 

olika och behöver olika vägar och arbetssätt för att nå målen. Intervjupersonerna blandar från 

olika metoder de är förtrogna med och gör till sin egen metod, detta eftersom de tycker att det 

blir bäst att göra på det sättet. Utifrån detta tolkar jag att varje lärare bör vara förtrogen med 

en del metoder för att kunna välja de metoder som passar bäst för så många elever som 

möjligt. Jag anser, som några utav mina intervjupersoner också gör, att metoden som man 

använder vid läsinlärningen bör vara varierande och intressant. Annars tror jag att man som 

lärare bara gör det man brukar göra och tappar inspirationen. Men man kan se tydligt att 

tyngdpunkten ändå ligger på ljudmetoden hos alla intervjupersoner. Jag tolkar att ljudmetoden 

kan vara den mest fördelaktiga att utgå ifrån eftersom jag har fått ta del av den metoden i min 

utbildning och den kanske lärarna i undersökningen också fick ta del av under sin utbildning. 

Även att ljudmetoden är den metod som varit förhärskande under en längre tid. Jag anser att 

om eleverna kan bokstaven och dess ljud kan de lättast lära sig att läsa och koppla samman 

bokstäver till enkla ord. Mina erfarenheter kommer ifrån egen skolgång och 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) där jag har tagit del av att man lär sig läsa genom att 

man för samman bokstäverna till ord. 
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5.2 Hur kan läsinlärning fungera i praktiken? 

Man kan urskilja att det läraren säger om sitt arbetssätt vid intervjun och de observationer jag 

gjorde i hennes klass stämmer överens med varandra. Det mesta jag såg vid observationerna 

vid bokstavsgenomgången stämmer överens med det de andra lärarna i min undersökning 

också sa om sitt arbetssätt vid bokstavsgenomgången. Utifrån det tolkar jag att det lärarna går 

igenom vid genomgång är av stor vikt för eleverna att kunna. Alla lärare i undersökningen har 

arbetsschema av något slag som är någorlunda anpassat efter varje elev, så att de ska kunna 

utvecklas på den nivå de är på. En del uppgifter är obligatoriska för alla och jag tolkar att de 

uppgifterna är betydelsefulla och lägger grunden för läsinlärningen. Under ett av 

observationstillfällena läste de ur läseboken i helklass och detta sa läraren även vid intervjun 

att de brukade göra. Några utav de andra lärarna i undersökningen nämnde också att de har 

lektioner där de läser tillsammans i klassen. Jag anser att det är viktigt att eleverna får läsa och 

även samtala om det som står i boken. Framförallt för att ordförrådet byggs upp genom samtal 

av bilder och erfarenheter. Alla lärare i undersökningen läser högt för eleverna en stund varje 

dag. Jag anser att det är betydelsefullt för eleverna om de får en stund högläsning varje dag då 

de får in text genom att lyssna, och även detta bygger upp deras ordförråd. 

 

5.3 Vad är viktigt att tänka på som lärare när elever ska lära sig att läsa? 

Utifrån intervjupersonernas svar och teorin finns det ett antal faktorer som stämmer överens, 

som är viktiga att tänka på när elever ska lära sig att läsa. Det är av stor vikt att utgå från att 

elever är olika och att man anpassar materialet. Utifrån detta tolkar jag att man som lärare 

måste veta olika vägar till lärande och vilka nivåer alla elever ligger på, för att kunna hjälpa 

alla elever på bästa sätt. Och detta tycker jag att lärarna i min undersökning har bra koll på. 

För att ha ”koll” på vilken nivå eleverna ligger görs det olika tester och någon form av IUP. 

Detta tycker jag har stor betydelse att man verkligen gör så att man ser ifall elever utvecklas 

eller inte. Det görs även tester på eleverna så att man ska se vilka som ligger efter i 

utvecklingen och behöver hjälp. Jag anser att genom olika tester blir det lättare att hitta de 

elever som behöver extra stöd. Tyngdpunkten när elever ska lära sig att läsa ligger ändå på att 

man vet att alla elever är olika och behöver olika sätt att nå målen. Att ge mer tid och att 

eleverna känner motivation och lust till att lära sig är också viktiga faktorer. Jag anser att om 

läraren är motiverad och visar glädje till att undervisa för eleverna kan det ”smitta” av sig så 

att eleverna också får motivationen till att lära sig. Jag anser att det är viktigt att man som 

lärare inte bara ”kör på” som vanligt som man alltid har gjort och tror att allt ska gå bra, utan 
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man måste se till att alla elever är med. Och då tror jag att det är viktigt med repetition och att 

eleverna får mer tid. Huvudsaken är att de lär sig att läsa, inte att de ska hinna med massa 

uppgifter bara för att de ska göras. Det är av stor vikt att texterna eleverna läser utgår från 

deras verklighet och att det är något som intresserar dem. Utifrån detta tolkar jag att om 

eleverna läser något av intresse kan de bibehålla sin motivation och utvecklas till en bättre 

läsare. Även då kan lästekniken komma av sig själv. Lundberg & Herrlin (2003) och 

Lundberg (2006) anser att elever själva kan komma på hur läsningen går till, hur ljud och 

bokstäver ska kopplas och hänger ihop. Då kommer en fråga upp hos mig: Lär sig elever att 

läsa på egen hand eller är det läraren som lär elever att läsa? Utifrån detta tolkar jag att även 

om elever till stor del kan lära sig läsa på egen hand, har läraren i grund och botten en 

betydande roll i läsinlärningen då denne ska finnas som stöd och hjälp i elevernas utveckling.  

 

5.4 Finns det skillnader mellan lärares arbetssätt i läsinlärning? 

Intervjupersonerna lägger tyngdpunkten på bokstavsinlärning vid läsinlärningen. Jag tolkar 

det som att den viktigaste delen vid läsinlärning för att bli en bra läsare och behålla läsandet är 

att kunna bokstäverna, hur de ser ut och dess ljud. Det är inte viktigt att kunna ”rabbla” 

bokstäverna utan man ska förstå dess betydelse. För att kunna ljuda samman bokstäver till ord 

måste du kunna varje bokstavs ljud. Utifrån min undersökning kan man urskilja vissa 

skillnader på lärares arbetssätt men dessa är så små så jag väljer att inte ta upp dem. Det visar 

sig att lärarna har liknande prioriteringar i deras arbetssätt. De utgår från eleverna och 

anpassar material och arbetssätt efter dem. Jag anser att arbetssättet ska planeras utifrån 

eleverna och givetvis efter vad som står i läroplan och kursplan. Men även formas till viss del 

utifrån dig som lärare och vad du tycker är roligt, intressant och bekvämt att arbeta med. 

Lärarna i undersökningen anser att läromedel som har böcker i olika nivåer är att föredra då 

varje elev kan få den bok de behöver för att utvecklas. Detta anser jag också då jag tror att 

elevers motivation kan bibehållas då de får något de kan läsa och som är lite utmanande. 

 

5.5 Varför används inte Wittingmetoden och Att skriva sig till läsning –

IKT?  

Utifrån mina intervjuer visade det sig att Wittingmetoden och Att skriva sig till läsning- IKT 

inte används alls i den tidiga läsinlärningen. Genast börjar jag fundera på varför inte det? En 

anledning kan vara att lärarna inte har tagit del av de här metoderna och att de inte har några 

erfarenheter av att använda dem i sin undervisning. Så i brist av kunskap väljer de bort 
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metoderna. Jag anser att en annan anledning kan vara att det krävs mycket tid och material till 

metoderna som inte alla skolor har. T.ex. vid metoden Att skriva sig till läsning -IKT 

använder man datorn väldigt mycket och alla skolor kanske inte har den resursen så det räcker 

till alla elever. Utifrån mina erfarenheter och VFU så har jag varit med om att man prioriterar 

och satsar på olika saker från skola till skola.  

 

5.6 Fortsatt forskning 

Eftersom denna undersökning inte gav så många tydliga skillnader mellan lärares arbetssätt, 

skulle det vara intressant att göra en större undersökning genom att intervjua flera lärare. Då 

anser jag att man skulle få ett bredare perspektiv på läsinlärning. Det skulle även vara 

intressant att undersöka hur elever med svenska som andra språk lär sig att läsa. Och hur 

elever med svårigheter lär sig att läsa. 
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BILAGA 1 

Intervjuguide 
 

Hur länge har du arbetet som lärare? 

Vad har du för utbildning? 

Vad innehöll din utbildning när det gäller läsinlärning? 

Varför jobbar du med läsinlärning? 

 

Vilken metod använder du vid läsinlärning? 

Hur förmedlar du det? 

Finns det någon metod du hämtar inspiration ifrån? Vilken? Varför? 

Fördelar och nackdelar med metoden? 

Vad grundar sig ditt val av metod på? 

Har du använt dig utav några andra metoder innan? 

Nackdelar och fördelar? 

Varför bytte du/varför inte? 

Fortbildar du dig inom läsinlärning? 

Håller du dig uppdaterad när det gäller ny forskning om läsinlärning även nya metoder? 

 

Hur lär sig eleverna att läsa på bästa sätt? 

Finns det olika nivåer som eleverna går efter vid läsning? 

När införs dessa i så fall? 

Hur gör du om du ser att en elev har svårigheter i läsinlärningsprocessen och detsamma gäller 

de eleverna som redan har kunskaper om något du går igenom? 

När sätter man in extra hjälp för eleven? Om inte? Vad görs då? 

Och i vilken utsträckning blir det i så fall? 

 

Vad är viktigt att tänka på som lärare när elever ska lära sig att läsa, vid läsinlärningen? 

Varför ska man som lärare lära elever att läsa? 

Vad är läsning? 

Använder du och förskolläraren samma läsinlärningsmetod? 

Har ni bra samarbete, med tanke på överlämningen? Hur fungerar det? 

När du ska börja en ny läsinlärnings period, hur börjar du då? 

Berätta kortfattat hur ditt arbete i läsinlärning ser ut. 
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BILAGA 2 

 

Hejsan! 

Mitt namn är Sandra Karlsson och jag läser till lärare för de tidigare åren på 

Linnéuniversitetet i Växjö, och har svenska och matematik som inriktning. Nu är jag inne på 

min sista termin och är i gång med mitt examensarbete. Jag ska undersöka hur man som lärare 

lär barn att läsa och vilka metoder de använder i sitt arbete. Jag kommer att göra min 

undersökning med hjälp av intervjuer och observationer. 

 

Mina observationer kommer jag att göra i denna klass, där jag kommer att intervjua 

klassläraren vid ett annat tillfälle. Då jag kommer att titta på lärarens arbetssätt. Jag undrar om 

det är okej ifall jag observerar ert barn? Materialet som jag samlar in kommer jag att använda 

till mitt examensarbete, och det är bara jag som har tillgång till det som jag tagit del av i 

klassrummet. Alla elever kommer att vara anonyma. Om ni har några frågor så får ni gärna 

höra av er till mig.  

Mobilnummer: 

Mailadress: 

 

Tacksam för svar. 

 

MVH Sandra Karlsson 

 

 

Får ert barn delta i de observationer jag kommer att utföra? 

Skriv ert barns namn bredvid det svarsalternativ du väljer att ringa in. Detta för att jag ska 

veta vilka elever som får delta eller inte. 

 

Ja 

 

 

Nej 

 

Lämnas till klassläraren senast fredagen den 19 november! 


