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ABSTRACT 
Syftet med studien är att få ta del av verksamma lärares upplevelse av arbetet med LTG-
metoden, ljudmetoden samt metoden att skriva sig till läsning. Likaså är studiens syfte 
att kartlägga lärares inställning till olika hjälpmedel som finns att använda i läs- och 
skrivinlärningen såsom läromedel, elevproducerat material, skön- och facklitteratur, 
medier, populärkultur och IKT. Vi intervjuade sex lärare verksamma i årskurs ett till tre 
för att ta del av deras tankar och upplevelser.  
 
Intervjuerna visade att alla lärare använder sig av samtliga läs- och skrivmetoder och 
tycker att de bör gå hand i hand för att eleverna ska får bästa möjliga förutsättningar att 
lära sig läsa och skriva och känna glädje inför skriftspråket. Som en röd tråd genom 
samtliga metoder nämns den glädje som vissa delmoment i metoderna ger inför 
skrivandet och läsandet. Även lärarens betydelse är genomgående; är inte läraren positiv 
och engagerande sker inget lärande oavsett metod. Gällande hjälpmedlen i lärandet 
används läseboken, skönlitteraturen och facklitteraturen och det egna producerandet i 
stor utsträckning. Datorn används delvis till eget skrivande och Internet för faktasökande 
men tyvärr finns det för få datorer för att kunna använda det i större utsträckning. 
Populärkulturen, medier såsom TV, spelfilm och mobiltelefon liksom leksakskataloger 
används nästintill inte alls.  
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1 INTRODUKTION 
 
Språket är ett väsentligt verktyg för varande, utveckling och lärande. Genom språket 
kan vi kommunicera och förmedla tankar, känslor och kunskaper. En viktig del av en 
människas språkutveckling är att tillägna sig skriftspråket. Att kunna läsa och skriva 
är idag en förutsättning för att kunna delta i samhället (Utbildningsdepartementet, 
2010a). En av grundskolans största uppgifter är därför att lära eleverna läsa och 
skriva.  
 
Det finns mycket forskning kring elevers läs- och skrivinlärning. Det går att urskilja 
olika perspektiv, metoder och modeller. Detta är något som lärare bör ta ställning till 
när de ska lägga upp sin undervisning för sina elever. I läroplanen för grundskolan, 
Lgr11, står det att ”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången 
grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat 
sätt” (Utbildningsdepartementet, 2010a:10). Vidare kan man i kursplanen för 
svenska läsa att ”eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla 
språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska stimulera elevernas 
intresse för att läsa och skriva.” (Utbildningsdepartementet, 2010b:89). Det står 
således inte uttryckligen hur lärarna ska lägga upp läs- och skrivundervisningen. 
Syftet med vår studie är därför att ta reda på hur verksamma lärares upplevelse av 
och inställning till några av de metoder och hjälpmedel som finns att använda sig av i 
läs- och skrivinlärningen. 
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2 BAKGRUND 
I följande kapitel redogörs för vad det innebär att kunna läsa och skriva, traditioner 
och metoder inom läs- och skrivpedagogiken och hur dessa perspektiv står mot 
varandra. Det redogörs också för olika hjälpmedel som finns att använda i läs- och 
skrivinlärningen.   
 
 
2.1 Att bli medlem i de skriftspråkandes klubb  
Taube (2007b) menar att elever behöver kunna läsa och skriva då det är nyckeln till 
alla annan kunskap för att i framtiden kunna klara sig i samhället. Hon skriver att det 
är skolans ansvar att eleven blir litterat, det vill säga att kunna läsa och skriva. Men 
vad innebär det då att kunna läsa och skriva?  

 

2.1.1 Vad innebär det att kunna läsa och skriva? 
Hagtvet (2007) menar liksom Smith (2000) att kan man läsa kan man också skriva, 
och tvärtom. Traditionellt har man i skolan sett på läsning och skrivning som två 
skilda moment där undervisningen gått från läsning till skrivning. Idag förespråkas 
dock att se på läsningen och skrivningen som två processer som bör genomsyra 
varandra. Vid läsning och skrivning genomgår eleverna nämligen samma 
tolkningsprocess. Ska eleven skriva för någon måste eleven värdera sin text för att 
genom sin text kunna skapa förståelse för den som ska läsa texten. Ska eleven själv 
läsa måste den värdera den aktuella texten för att skapa förståelse. Vid läsning 
liksom vid skrivning måste eleven även aktivera bakgrundsinformation, det vill säga 
använda sig av redan befintlig kunskap (Hagtvet, 2007). Taube (2007a) definierar 
läsning som en ekvation där avkodning, förståelse för språk liksom motivation ingår. 
Hon byter dock ut läsning mot läsförståelse eftersom hon menar att vi läser för att 
förstå.  

 
Läsförståelse = Avkodning x Förståelse för språk x Motivation (Taube, 
2007a:13) 

 

Läsförståelse inbegriper att kunna förstå det man läser och avkodning innebär att 
man kan känna igen ord och läser med flyt. Förståelse för språk innebär en semantisk 
förståelse, det vill säga att ha en förståelse för dess innehåll. Taube skriver vidare att 
internationella studier använder begreppet Literacy för språkförståelse som då 
innefattar förmågan att både kunna tolka och producera skriftspråk (Taube, 2007a). 
Motivation innebär att eleven har en god självbild och vill och vågar läsa (a.a.). En 
god självbild och motivation är en viktig faktor i allt lärande, liksom i läs- och 
skrivinlärningen. Har eleven en negativ självbild påverkar detta prestationen till det 
sämre och därför är det viktigt att skolan kan skapa en miljö där eleverna får lyckas 
(Taube, 2007b).  
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2.2 Traditioner och metoder inom läs- och skrivpedagogiken 
Frost (2002) beskriver hur läspedagogiken kan delas upp i två tydliga traditioner; 
whole-language-traditionen respektive phonics-traditionen. Whole-language-
perspektivet förespråkar en läsundervisning som tar sin utgångspunkt i den 
kommunikativa aspekten, medan phonics-traditionen förespråkar en läsundervisning 
som går ut på att lära sig tolka alfabetet. LTG-metoden, läsning på talets grund, är en 
metod som faller under whole-language-perspektivet, medan ljudmetoden faller 
under perspektivet phonics (a.a.).  

 

2.2.1 Whole language och LTG – läsning på talets grund 
 

Eftersom whole-language-perspektivet förespråkar en läsundervisning som tar sin 
utgångspunkt i den kommunikativa aspekten är nybörjarböckerna inte tillrättalagda 
såsom de flesta läseböcker. (Frost, 2002). Eleverna får istället använda riktiga böcker 
och får själva utöva aktiviteter som innebär att producera egen text. Förespråkare för 
whole-language anser att läsutvecklingen är en naturlig fortsättning på 
talutvecklingen och vikten läggs således vid meningsfullhet (a.a.). På så sätt grundar 
sig en sådan läsundervisning på indirekt instruktion där skapandet av gynnande och 
läsutvecklande miljöer, i vilka eleverna själva får tillfälle att styra sitt lärande, är i 
fokus (Elbro, 2004). 

Lärare som arbetar utifrån whole-language-perspektivet använder ett system som 
kallas top-down (Taube, 2007a). Läs- och skrivundervisningen läggs upp på så sätt 
att eleverna får arbeta med hela texter som de sedan bryter ner i meningar, ord och 
därefter i bokstäver och ljud (a.a.). LTG, läsning på talets grund, är en metod som 
innebär att eleverna producerar egna texter som de sedan bryter ner och analyserar 
och arbetar med på olika sätt (Leimar, 1974). Metoden bygger på fem faser där 
eleverna i den första fasen tillsammans med läraren samtalar om en gemensam 
upplevelse. I den andra fasen dikterar eleverna till läraren som låter texten växa fram 
på ett blädderblock framför eleverna. Den tredje fasen innebär laborationer där texten 
först läses tillsammans medan läraren eller eleven följer under texten med fingret. 
Därefter får eleverna arbeta med olika delar av texten som läraren valt ut och som 
eleverna kan jämföra med den hela texten. Eleverna får sedan var och en läsa texten 
för läraren, som markerar ord eleven sedan återigen får arbeta med (a.a.). Det 
positiva med LTG är att eleverna får se hur tal blir till skrift, att det sker i ett socialt 
samspel och att eleverna får positiva förebilder genom att se sig själv som författare 
(Björk & Liberg, 2007). 
 
Även om Leimar (1974) betonar förståelsen och helheten menar hon att kopplingen 
mellan ljud och bokstav liksom sammanljudningen av dessa är viktigt i den första 
läs- och skrivinlärningen. Av den anledningen har metoden kompletterats med 
analyserande moment på fonemnivå, det vill säga, eleverna får koppla bokstav till 
ljud. Detta var inte med i Leimars första utprovning av metoden (Leimar, 1974). Av 
den anledningen innebär metoden en förening av top-down- och bottom-up-
perspektivet där bottom-up i motsats till top-down innebär att eleven får gå från del 
till helhet (Taube, 2007a). Frost (2002) skriver att en förening av dessa perspektiv är 
av vikt för att nå en så god läsundervisning som möjligt.  
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Elbro (2004) skriver att lärare som föredrar indirekta metoder kan grunda sitt 
ställningstagande på en önskan om att eleverna själva ska få styra sin inlärning. Det 
ska i sin tur gynna elevernas intresse för läsningen. En annan grund kan vara att 
eleverna anses känna sig själva bäst och därmed kan hitta sin egen väg till att lära sig 
läsa. Som motvikt nämner dock Elbro också att det kan vara en svår uppgift för 
eleverna att själva hitta nyckeln till att knäcka koden. Det är svårt och av den 
anledningen skulle direkt undervisning i alfabetets system vara att föredra. Likaså 
kan vägen mot en automatiserad avkodning förväntas gå långsammare med indirekta 
metoder. Eleverna kan dessutom ställa felaktiga hypoteser som inte håller i längden. 
Förespråkare för direkta metoder menar alltså att eleverna behöver hjälp med att 
uppmärksamma det viktiga i skriftspråket (a.a.) 
 
 
2.2.2 Phonics och ljudmetoden 
Phonics-traditionen förespråkar en läsundervisning som går ut på att lära sig tolka 
alfabetet (Frost, 2002). Det skrivna språket är en konstruktion av människan och 
måste därför läras in. Fokus läggs på inlärning av korrelationen mellan ljud och 
bokstav liksom sammanljudning av dessa för att avkodningen så småningom ska 
automatiseras. Först då anses eleverna kunna läsa och tillgodogöra sig innehållet 
(a.a.). Traditionen innebär således att anhängare av detta perspektiv använder sig av 
direkt undervisning i skriftspråkets ljudsystem och att eleverna får anpassade texter 
(Frost, 2002; Elbro, 2004). 
 
Lärare som lägger upp sin undervisning utefter phonics-traditionen anlägger ett 
syntetiskt perspektiv på den tidiga läs- och skrivinlärningen (Taube, 2007a). Här blir 
fokus på att lära grafem för grafem, koppla grafemet till ett fonem och sedan 
sammanljuda dem. Avkodningen ses som det primära och eleverna får arbeta sig 
fram från del till helhet, varför systemet kallas bottom-up. Taube redogör för hur 
ljudmetoden traditionellt bärs upp av läsläror som idag kompletteras med diverse 
övningsböcker. Hon skriver vidare att med tanke på hur många läseböcker det finns 
ute på den svenska marknaden, torde efterfrågan och behovet finnas (a.a.). 
 
Längsjö och Nilsson (2005) hänvisar till Byttner, Edfeldt, Naeslund & Romare 
(1968) som anser att ljudmetoden är den bästa undervisningsmetoden till en god 
läsutveckling eftersom vårt svenska språk i hög grad är ljudenligt stavat. Elbro 
(2004) skriver att ljudmetoden dominerar i språk där relationen mellan bokstav och 
ljud är relativt okomplicerad. Om den första undervisningen till stor del innehåller 
ljudmetod blir eleverna fort självständiga läsare (a.a.). En nackdel som har 
framkommit med metoden är dock att den upplevs som tråkig eftersom fokus är på 
ren ljudinlärning och avkodning (Byttner, Edfeldt, Naeslund & Romare, 1968). 
Borstrøm, Petersen & Elbro (1999) skriver dock att det inte finns underlag för att 
metoden skulle vara tråkig eftersom elevernas motivation till att läsa kommer av att 
de snabbt blir självständiga läsare.  
 
Med fokus på ordavkodningen får läsförståelsen stå tillbaka (Längsjö & Nilsson, 
2005). För att häva detta bör metoden kompletteras med övningar som mer inriktat 
tränar och hjälper eleverna till en god läsförståelse (a.a.). Elbro (2004) nämner dock 
hur elevernas förståelse av texterna blir bättre i och med undervisning i ljudmetoden. 
Eleverna får det lättare i mötet med nya ord och även elevernas stavning blir bättre 
(a.a.). Bokstavkunskap och kännedom om språkljuden ses som två mycket viktiga 
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faktorer för en god läsutveckling (Taube, 2007a). Genom ett medvetet arbete med 
bokstäver och ljud kan därför risken för framtida stora lässvårigheter undvikas (a.a.).  
 
 
2.2.3 Whole Language och LTG kontra phonics och ljudmetoden 
Frost (2002) skriver att lärare kan föredra det ena eller det andra perspektivet men 
skriver också att han anser att båda traditionerna tillför läsundervisningen viktiga 
delar:  
 

[G]år man närmre in på de olika teoretikerna inom respektive perspektiv, kan 
man se att det finns stora möjligheter att slå en bro mellan de båda riktningarna. 
Tar man hänsyn till de mer nyanserade synpunkterna som då framkommer, blir 
det lättare att nå fram till vissa gemensamma synpunkter på vad som utmärker 
god läsundervisning genom att bygga på de bästa elementen från båda 
traditionerna. (Frost, 2002:13). 

 

Nyström (2002) fann i sin studie om elevers läs- och skrivinlärning sakförhållanden 
som visade att det inte fanns ett tydligt mönster mellan de inlärningsmetoder lärarna 
valde och elevernas läsutveckling. Vissa elever var positiva och gick en god 
läsutveckling till mötes medan andra mötte det motsatta, oavsett aktiviteter (a.a.). 
Detta mönster fann även Taube (2007a). Hon gjorde en studie där hon undersökte om 
det fanns skillnader i elevernas läsprestationer beroende på om de använt LTG, 
läsinlärning med traditionella läsläror eller en kombination av de båda. Det visade 
sig att det inte gick att finna något samband mellan metod och resultat. Detta till 
skillnad från internationella studier som påvisat att svaga läsare oftare finns att hitta i 
klasser där läraren använt traditionella metoder (a.a.).  
 
Nyström (2002) skriver liksom Frost (2002) att elever är olika och därmed behöver 
få tillgång till olika läsinlärningsmetoder. Frost (2002) skriver även att det först och 
främst handlar om lärarens sätt att använda metoden i klassen som är avgörande för 
hur framgångsrikt arbetet blir, snarare än vilka moment metoden innehåller. Nyström 
(2002) å sin sida framhåller att undervisningen som elever möter måste upplevas som 
lustfylld och meningsfull och att lärarna av den anledningen behöver besitta en bred 
repertoar av metoder och tekniker.  
 
Hagtvet (2007) menar att läsningen och skrivningen behöver tas in i meningsfulla 
sammanhang - aktiviteterna ska upplevas som meningsfull kommunikation. Hon 
påpekar dock att det behövs en vuxen som uppmärksammar barnet på det viktiga i 
språkets konstruktion (a.a.). Nyström (2002) fann i sin studie att oavsett val av metod 
och intresse behövde alla elever handledning för att nå sin proximala utvecklingszon. 
Trageton (2005) skriver att det finns omfattande läs- och skrivforskning från flertalet 
olika kulturer som entydigt bekräftar att elever lär sig läsa så länge de är trygga, 
befinner sig i skriftspråksstimulerande miljöer tillsammans med goda förebilder och 
upplever läsandet engagerande och meningsfullt. Trageton menar därför att lärarna 
behöver förse eleverna med meningsfullt läsmaterial som de har förförståelse inför 
(a.a.).  
 
Längsjö och Nilsson (2005) har genom samtal med lärare kommit fram till att lärare 
av idag har uppfattningen att man antingen ska arbeta med formen eller funktionen 
av skriftspråket. Författarna hävdar dock att det inte handlar om antingen eller utan 
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om både och. Frågan säger de är istället ”när och hur det formella skall 
uppmärksammas så att det blir en hjälp i utvecklingen och inte ett hinder för 
skrivandet” (Längsjö & Nilsson, 2005:106). 
 
 
2.2.4 Att skriva sig till läsning 
Hagtvet (2007) beskriver hur traditionen genom tiderna visar att elever får börja med 
läsning och ta vid skrivandet först när de har arbetat upp en relativt stabil analys- och 
syntesförmåga. Hon skriver dock att åtskilliga lärare idag tidigt låter sina elever 
skriva kreativt, även om det är ett relativt nytt fenomen (a.a.). Trageton (2005) 
skriver att forskning som gjorts de senaste trettio åren visar på en teori som motsätter 
sig traditionen, nämligen att tyngdpunkten med fördel kan läggas på skrivandet. 
Läsandet finns självfallet med som en aktivitet jämte skrivandet och Trageton (2005) 
skriver liksom Hagtvet (2007) att man bör se de olika momenten som 
kompletterande, men ändock med utgångspunkten i skrivandet. Hagtvet menar att 
”skriva innebär att kunna läsa” (Hagtvet, 2007:113). 

 
Björneloo (1991) fann att elever som redan kunde läsa när de kom till hennes klass 
hade använt skrivandet och lade därför upp en undervisningsmiljö som främjade 
elevernas lust och skrivning. Det hela resulterade i att merparten av hennes elever 
efter 8-10 veckor behärskade läsningens konst. Så snart de nått denna nivå blev det 
viktigt att plocka fram böcker att läsa (a.a.). Trageton (2005) hänvisar till Christie 
(2003) som har genomgång forskning kring lek och tidiga skriftspråkande aktiviteter 
från 1985-2002. Christie fann att barns tidiga skriftspråkande till största del utgörs av 
skrivande tillsammans med läsning och lekläsning av text som barnen själva 
producerat. Dessutom kunde barns fonemiska medvetenhet med fördel kopplas till 
barn som hade vistas i miljöer där det tidiga skriftspråkandet var informellt och 
därmed upplevdes som roligt. Detta till skillnad från barn som vistats i miljöer där de 
vuxna hade tränat förhållandet mellan ljud och bokstav (a.a.).  
 
Trageton (2005) skriver att det processorienterade skrivandet med sitt arbetssätt 
”idéfas – första utkast – respons – omarbetning – språklig förbättring – slutprodukt – 
eventuell publicering” (Trageton, 2005:141) har stora likheter med whole-language-
perspektivet och LTG. Han skriver vidare att datorn är ett effektivt hjälpmedel vid 
detta skrivande men också för ett läsande där meningsfullheten är i fokus. Tragetons 
forskning som gick ut på att låta elever möta en läs- och skrivinlärning med fokus på 
skrivning genom datorn och producerande av eget material i form av bokstavsböcker 
och egna berättelser, visade på positiva effekter. Klassrummet utformades så att det 
blev olika grupputrymmen som möjliggjorde samspel inom olika moment. Det fanns 
också fyra datorer som var stationerade så att eleverna kunde arbeta två och två, 
därmed kan åtta elever arbeta vid datorerna samtidigt. Eleverna fick rotera runt 
mellan de olika stationerna under dagen eller veckan. Lärare fann att dessa elever 
hade en högre kvalitet på sitt skrivande än ”handskrivarklasser” och skrev bättre 
handstil, trots att de fick vänta med detta moment till skolår två. Gällande läsningen 
fann man ingen skillnad i nivå mellan de olika klasserna men detta förklarar 
Trageton med att testerna nästintill uteslutande testar avkodning och väldigt lite 
läsförståelse. Han skriver vidare att tester av den här sorten därför är gynnsammare 
för klasser som lärt sig läsa med metoder som bygger på ljudmetoden (Trageton, 
2005). 
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2.3 Hjälpmedel för lärandet 
I följande kapitel redogörs för olika hjälpmedel i läs- och skrivundervisningen såsom 
läromedel, elevproducerat material, skön- och facklitteratur, medier, populärkultur 
och IKT. 
 

2.3.1 Läromedel 
Utvecklingslinjen i de traditionella läseböckerna går från lätt till svår gällande kravet 
på lästeknisk färdighet (Taube, 2007a). De finns i olika svårighetsgrader för att 
kunna tillgodose de skiftande behoven bland eleverna (a.a.). Kritik har dock 
framförts vad det gäller elevernas möte med texterna (Elbro, 2004). Texternas 
innehåll berör inte elevernas intresse- och erfarenhetsvärld och anses även ligga 
utanför gränsen för vad som anses vara god kommunikation. På grund av fokus på 
det lästekniska istället för meningsfullhet i textinnehållet får eleverna inte 
möjligheten att avkoda med hjälp av kontexten och mister därmed också 
läsupplevelsen. Det läspedagogiska arbetet har därför delvis handlat om att ta fram 
texter som ska ligga närmre eleverna (a.a.).  
 
Borstrøm, Petersen och Elbro (1999) har gjort en omfattande undersökning på 3000 
elever där de undersökte skillnaden i läskunnighet mellan elever som undervisats 
med traditionella läseböcker och elever som mött mer moderna texter och 
läseböcker. De fann att innehållet inte var mer fängslande i de nyare böckerna, elever 
som undervisats med de äldre böckerna hade lika stort intresse för läsningen och 
lässvårigheterna i dessa klasser var dessutom mindre förekommande (a.a.). Att 
använda sig av traditionella läseböcker har visat sig vara positivt för elever som har 
oerfarna och yngre lärare (Elbro, 2004). Använde dessa lärare läseböcker minskade 
risken för lässvårigheter. Däremot fanns ingen skillnad mellan olika 
läsinlärningssystem om lärarna var mer erfarna. Elbro (2004) skriver att när eleverna 
väl knäckt koden så bör texterna ha ett meningsfullt och intresseväckande innehåll 
eftersom det då handlar om att eleverna ska vilja fortsätta med sitt läsande (a.a.). 

 

2.3.2 Elevproducerat material 
Skolverket (2000) utförde en kvalitetsgranskning av de svenska skolorna i syftet att 
se hur eleverna gavs bästa möjlighet att utveckla sina läs- och skrivkunskaper. De 
fann att den miljö som var mest gynnsam var ett klassrum där eleverna bland annat 
var producenter och fick reflektera över sina egna produkter. De använder 
skriftspråket tillsammans med många olika framställningsformer och kommunikation 
och samspel stödde elevernas läsande och skrivande. Läsandet och skrivandet skedde 
aktivt och integrerat i många ämnen. Liberg (2003) skriver att barn tar olika vägar in 
i skriftspråket och att det väsentligaste är att de har goda förebilder med sig på vägen 
som fungerar som stödstrukturer genom samtal och gemensamt skrivande och 
läsande. 
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2.3.3 Skön- och facklitteratur 
Alleklev och Lindvall (2000) genomförde ett läs- och skrivprojekt på sin skola där de 
använde skön- och facklitteratur som bas och utgångspunkt i sin undervisning redan 
från årskurs ett. Metoden byggde på whole-language-idén där eleverna fick arbeta i 
teman och använda riktiga böcker lånade från biblioteket istället för läseböcker. 
Eleverna fick upptäcka vad de olika böckerna och genrerna kunde ge och fann därför 
meningen med att läsa. Läsandet och skrivandet fanns med i alla arbetsmoment där 
syftet var meningsfull kommunikation, man hade således mottagare för allt man 
gjorde. Eleverna fick producera, visa upp och ställa ut. De blev också lästa och 
skrivna för, de fick läsa och skriva tillsammans liksom själva för att på så sätt närma 
sig skriftspråket. Projektet ledde till stort läsintresse, där läsförmågan, ordförrådet, 
språket och uttrycksförmågan i både tal och skrift ökade. Elevernas självkänsla och 
skapande tog en positiv riktning, mobbning och skoltrötthet minskade och eleverna 
visade även goda resultat inom andra ämnen enligt lärarnas observationer. Samtliga 
elever i projektet hade invandrarbakgrund men visade tack vare 
undervisningsmetoden bäst resultat i de matematik- och svensktester, som gjordes 
efter forskningsprojektet, när de jämfördes med de andra skolorna i länet (a.a.). 
Axelsson (2000) har sammanfattat nio studier gällande språkinlärning gjorda på flera 
håll i världen. Hon fann att en snabb utveckling i andraspråket blev möjlig då 
eleverna fick möta mängder av litteratur som var intressant och meningsfull för 
eleverna till skillnad från elever där språkundervisningen skedde genom traditionella 
metoder. Eleverna fattade tycke för böcker och lärde sig därmed utan att tänka på det 
(a.a.).  
 
 
2.3.4 Medier och populärkultur 
Liberg (2003) skriver att barnen bör få använda sig av olika medier såsom dator, TV, 
video, och mobiltelefon som utgångspunkt och hjälpmedel i sina läs- och 
skrivaktiviteter. Barnen i Fasts (2007) studie hade stora erfarenheter av 
skriftspråkande moment genom filmer, data- och videospel och TV-program. 
Leksaker och kataloger, film och TV fungerade som material till barnens skrivande, 
läsande, berättande och argumenterande. De utövade alltså skrivning och läsning i 
hög grad i samband med dessa medel. Barnen visade stor glädje oavsett ekonomisk, 
kulturell och social bakgrund i samband med texterna och det ledde också till 
samarbete och utbyte genom läsande, skrivandet och berättande. Ett problem som 
Fast visar på är att det bara är vissa erfarenheter som premieras och tas tillvara i 
skolan, och populärkultur är inte en av dem. Barnen får således lämna sina 
skriftspråkande erfarenheter hemma och möta skolans tradition (a.a.). Fast (2007) 
hänvisar till Sparrman (2002) som skriver om skillnaden mellan barns kultur och 
barnkultur och menar att barns kultur uppstår och skapas i mötet mellan barn liksom 
barn och produkter. Barnkultur å sin sida är den kultur vi vuxna skapar för barn 
(Sparrman, 2002). Får barn utöva läs- och skrivaktiviteter i anslutning till sina 
intressen blir det för dem meningsfullt och utvecklande. ”Det tycks inte finnas några 
gränser för vad barnen kan lära sig i samband med sina leksaker” (Fast, 2007:126). 
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2.3.5 IKT i undervisningen 
Enochsson (2007) beskriver i sitt forskningsprojekt hur hon upptäckte att elever blir 
motiverade och lär sig läsa genom att använda Internet. En av frågorna hon ställde 
till eleverna var vad de behövde kunna för att söka och använda information på 
Internet, svaret var klart och tydligt läsa och skriva. Med fokus på att söka 
information på Internet lärde sig eleverna att läsa. I undersökningen arbetade 
eleverna åldersintegrerat och hjälpte på så sätt varandra vidare. Likaså lärde sig vissa 
elever att läsa och skriva genom möjligheten att använda olika chattprogram. 
Eleverna sökte svar på frågor, fick mejla forskare, något de ansåg som väldigt roligt 
då deras frågor besvarades. Arbetssättet verkade alltså motiverande till att läsa och 
skriva. Lästester visade också att eleverna efter projektet hade ökat sin läsförmåga 
och uppnådde en tillfredsställande nivå i sin läsning (Enochsson, 2007).  
 
Fast (2007) studerade hur sju barn lärde sig läsa och skriva och upptäckte att datorn 
hade en stor betydelse. Genom att använda olika program och spela spel som 
anknyter till deras intresse lärde sig barnen bland annat alfabetet (a.a.). Ett EU-
projekt visar även att barn fick en vana i att samarbeta när de fick samsas vid en 
dator där de skulle rita bilder och skriva texter tillsammans. Barnen resonerade 
tillsammans om bilder och text och skapade på så sätt gemensamma sagor (Fast & 
Kjell, 2000; Fast & Durin, 2002). Många lärare är avigt inställda till att använda 
datorn då de anser att eleverna använder datorn mycket hemma. Men då eleverna 
använder datorn mycket hemma och på så sätt lär sig genom detta medel blir det en 
dissonans i deras lärande då skolan istället premierar böcker (Fast, 2007).  
 
Folkesson (2004) menar att datorn är ett bra hjälpmedel i syfte att åstadkomma 
funktionell läsning och skrivning som anses fördelaktigt i elevernas språkutveckling. 
I Folkessons projektklass introducerades datorn i en skolmiljö där samtalet hade en 
given och framträdande form tillsammans med lyssnandet och funktionellt skrivande 
och läsande. Hon fann då att eleverna inte upplevde användandet av datorn som 
träning i läsning. En elev uttrycker på frågan vad de läser: ”Läsa, vi läser nästan 
aldrig. […] Ibland gör vi det på måndagar” (Folkesson, 2004:67). Folkesson skriver 
vidare hur eleverna lättare kunde samarbeta och ge respons på varandras bilder och 
texter när de var dataskrivna till skillnad från när de var handskrivna. Genom datorn 
får alltså läsandet och skrivandet samexistera och samverka och eleverna upplever 
det dessutom inte som arbetsamt. Eleverna i Folkesson undersökning nämner dock 
svårigheter i att hitta på tangentbordet liksom att vissa program bli tjatiga och tråkiga 
med tiden (a.a.).  
 

2.4 Sammanfattning 
I bakgrundskapitlet har vi redogjort för vad det innebär att kunna läsa och skriva. Vi 
har även redogjort för de två olika läs- och skrivtraditionerna whole-language och 
phonics med tillhörande metoder LTG och ljudmetoden, samt metoden att skriva sig 
till läsning. Var och en av metoderna tar sin utgångspunkt i det moment 
förespråkarna för metoden anser vara viktigast för en positiv läs- och skrivinlärning. 
Vi har även berört de olika hjälpmedlen som finns för lärandet, såsom läromedel, 
elevproducerat material, skön- och facklitteratur, medier och populärkultur samt 
IKT. Var och en av dessa hjälpmedel kan vara betydelsefulla på olika sätt i läs- och 
skrivundervisningen.  
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3 PROBLEM 

Det finns mycket forskning kring elevers tidiga läs- och skrivinlärning. Det går att 
urskilja olika perspektiv, metoder och modeller och detta är något som lärare måste 
ta ställning till när de ska lägga upp sin undervisning för sina elever. Syftet med vår 
studie är därför att ta reda på verksamma lärares upplevelse av och inställning till de 
metoder och hjälpmedel som finns att använda sig av i läs- och skrivinlärningen. 
 
Vi vill söka svar på följande problem: 
 

• Vilka upplevelser har lärarna av arbetet med LTG-metoden, ljudmetoden 
samt metoden att skriva sig till läsning? 
 

• Vilken inställning har lärarna till de olika hjälpmedlen för läs- och 
skrivinlärningen såsom läromedel, elevproducerat material, skön- och 
facklitteratur, medier, populärkultur och IKT? 
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4 METOD 
I följande kapitel redogörs det för metodval, utformningen av intervjuguiden, val av 
undersökningsgrupp, hur undersökningen genomfördes, bearbetning av material och 
undersökningens tillförlitlighet samt etiska överväganden. Kapitlet avslutas med en 
metoddiskussion. 
 

4.1 Metodval 
Syftet med studien är att undersöka lärares upplevelse av och inställning till de 
metoder och hjälpmedel som finns att använda sig av i läs- och skrivinlärningen. Det 
handlar således om att undersöka människors uppfattningar om ett visst fenomen. 
För att kunna göra detta samlas först material genom att de berörda får berätta om 
sina tankar och idéer kring fenomenet. Uppfattningarna i personernas utsagor 
begrundas och sorteras utifrån likheter och skillnader vartefter de kategoriseras och 
struktureras för att tydliggöra mönster. Detta är den fenomenografiska forskarens 
arbetsgång och studien tar således sin utgångspunkt i fenomenografins 
forskningsansats (Patel och Davidson, 2003). För att samla relevant material till en 
fenomenografisk studie görs öppna, kvalitativa intervjuer (a.a.) varför också detta 
blev sättet att samla in data på till studien. Eftersom undersökningen syftar till att 
undersöka lärares upplevelser och inställningar på ett kvalitativt sätt är 
fenomenografin passande. Dess ändamål är nämligen inte att finna slutgiltiga 
förklaringar och teorier till ett fenomen eftersom människors uppfattningar är utsatta 
för ständig påverkan och därmed skiftar (a.a.). 
 

4.2 Utformningen av intervjuguiden 
Intervjufrågorna var sexton stycken och till huvudfrågorna av dessa fanns följdfrågor 
(se bilaga 1). Frågorna arbetades fram under vägledning av handledare och 
examinator utefter frågeställningen och bakgrunden för att få fram material som var 
relevant för studien. De strukturerades och kategoriserades också utefter lämpliga 
delområden, något som är viktigt att tänka på för att få med all nödvändig 
information så att det går att svara på frågeställningen (Patel & Davidson, 2003). 
Intervjuerna var i hög grad standardiserade och strukturerade. Standardiserade 
intervjuer innebär att intervjuaren ställer samma frågor i samma ordning, och 
strukturerade intervjuer innebär att det nästan går att förutsäga möjliga 
svarsalternativ. Den intervjuade ges ett begränsat utrymme att uttala sig inom ämnet 
(a.a.). Intervjufrågorna var öppna på så sätt att det gick att fånga varje deltagares 
uppfattning av fenomenet, och följdfrågor förekom, men de var ändock formulerade 
på så sätt att de intervjuade höll sig inom ämnet. Intervjuerna inleddes med några 
allmänna frågor som sedan övergick till frågor som var inriktade på frågeställningen. 
De avslutades därefter med en neutral fråga där de intervjuade fick möjlighet att 
tillägga information som de fann relevant men som inte kommit fram under 
intervjun. Att ha en inledning följt av huvudfrågor och därefter en avslutning är ett 
vanligt förfaringssätt vid intervjuer (a.a.). 
 

4.3 Urval 
Intervjuer genomfördes med sex lärare som arbetar i årskurs 1-3 då läsning och 
skrivning utgör en stor del av undervisningen under dessa årskurser. Lärarna har allt 
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från elva till fyrtiotre års erfarenhet och samtliga lärare har haft både ettor, tvåor och 
treor, något som kan ses som en fördel för intervjuerna då lärarna därmed har ett 
helhetsperspektiv på den tidiga läs- och skrivundervisningen. Vid intervjutillfället 
var fyra lärare verksamma i år ett, en verksam i år tre och en som speciallärare i år ett 
och två. För att få ett tillräckligt stort undersökningsmaterial intervjuades sex lärare. 
Urvalet av lärarna kunde inte ske på så sätt att två lärare respresenterade vardera 
årskursen, eftersom flertalet lärare som kontaktades inte ansåg sig ha tid att ställa upp 
på intervjuer. Detta begränsade således urvalet.  
 

4.4 Genomförande 
Kontakt togs med lärarna på skolorna där de informerades om undersökningen och 
tillfrågades om de kunde tänka sig att ställa upp på intervjuerna. De blev också 
informerade om hur lång tid det skulle ta, att de skulle vara anonyma, att de kunde 
dra sig ur närhelst de ville, liksom att deras utsagor endast skulle användas till 
studien. Intervjufrågorna skickades ut några dagar i förväg för att lärarna skulle 
kunna bekanta sig med frågorna och tänka igenom dem samt för att återigen kunna få 
möjligheten att avböja sitt deltagande. Intervjuerna genomfördes på respektive 
lärares skola och intervjuerna följde intervjuguiden. Innan intervjuerna påbörjades 
informerades de tillfrågade återigen om informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vi var två intervjuare vid samtliga 
intervjutillfällen och lärarna bestämde själva intervjuställe på sin arbetsplats. Det 
gjorde att intervjuerna skedde i tysta arbetsrum som lärarna kände till. En av oss 
hade ansvaret för intervjuerna och den andra skötte tekniken och lyssnade för att se 
till att allt som behövdes för intervjufrågornas relevans kom med. Intervjuerna tog 
cirka en timme per lärare vilket gav cirka sex timmars arbetsmaterial. Alla intervjuer 
spelades in på diktafon för att på så sätt få med all information i utsagorna. Dessa 
transkriberades sedan av oss på varsitt håll så fort som möjligt efter genomförandet. 
 

4.5 Analys/Bearbetning 
Det transkriberade materialet läste vi igenom flera gånger tillsammans.  Under tiden 
gjordes datoranteckningar över de olika utsagorna. Dessa sorterades sedan i likheter 
och skillnader, vartefter svaren kategoriserades under olika rubriker i resultatet för att 
tydliggöra mönster i lärarnas intervjusvar. Under varje rubrik kunde lärarnas 
upplevelser och inställningar kategoriseras i för- och nackdelar. 
 

4.6 Tillförlitlighet 
Vi har båda genomfört intervjuer innan men det är inget vi kan påstå oss särskilt 
kunniga inom, således kan det vara en felfaktor. Patel och Davidson (2003) skriver 
att tillförlitligheten i en undersökning påverkas av en rad faktorer. Dessa faktorer går 
inte alltid att styra över men forskaren kan eliminera vissa av dessa genom att 
exempelvis vara tränad för sin uppgift (a.a.). I detta fall handlar det om erfarenheter 
av att genomföra intervjuer. Den bristande intervjuerfarenheten försökte 
kompenseras genom att vara två intervjuare och använda diktafon så att en 
registrering kunde göras under tiden, vilket ökar reliabiliteten enligt Patel och 
Davidson. Genom att använda diktafon kommer allt som sägs under intervjuerna 
med och möjligheten att hela tiden gå tillbaka och kolla informationen finns också 
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(a.a.). Intervjufrågorna är i hög grad strukturerade och standardiserande. En hög grad 
av standardisering och strukturering på intervjuerna är faktorer som stärker 
reliabiliteten (Patel & Davidson, 2003). Genom att följa intervjufrågorna till punkt 
och pricka säkerställs att samtliga lärare svarar på alla frågor. 
 

4.7 Forskningsetiska ställningstaganden 
Vid den första kontakten med lärarna informerades de om undersökningens ändamål 
och tillfrågades om de ville delta men också att de kunde avbryta sin medverkan 
närsomhelst. Förfrågan skedde alltså enligt de forskningsetiska föreskrifterna som 
bland annat är till för att normera villkoren mellan forskaren och den/det som det ska 
forskas på (Björkdahl Ordell, 2007). Ett av kraven är informationskravet som innebär 
att forskaren har delgett den deltagande undersökningens syfte. Det andra är 
samtyckeskravet som innebär att forskaren har informerat om att deltagaren 
närsomhelst kan dra sig ur (a.a.). Innan intervjuernas början fick deltagarna även 
information om att de skulle förbli anonyma genom arbetet enligt 
konfidentialitetskravet, då detta försäkrar den deltagande att inga uppgifter lämnas ut 
till obehöriga (a.a.). Lärarna delgavs också nyttjandekravet som innebär att alla 
insamlade uppgifter endast nyttjas till forskningen (Björkdahl Ordell, 2007). 
 

4.8 Metoddiskussion 
Att göra ett utskick av frågorna innan intervjuerna kan vara både positivt och 
negativt. Som fördel kan nämnas att intervjupersonen får tillfälle att titta igenom 
frågorna innan intervjun. Personen ifråga har därmed möjligheten att dra sig ur innan 
intervjutillfället om denna inte känner sig bekväm med dem. Ytterligare en fördel är 
att den som ska intervjuas har möjligheten att tänka igenom frågorna i lugn och ro. 
Personen får tid till att eventuellt göra några små anteckningar som kan vara ett stöd 
vid intervjun. Det sistnämnda kan också vara en nackdel. Genom att ha gott om tid 
innan intervjun kan den som ska intervjuas tänka ut svar som den tror att intervjuaren 
vill ha. Den intervjuade försöker nämligen ofta ge de svar den tror är mest passande 
(Kihlström, 2009). Många av de tillfrågade tackade nej och tre stycken som angivit 
sitt deltagande drog sig ur efter utskicket av intervjufrågorna. Huruvida det berodde 
på tidsbrist eller på utskicket av frågorna är omöjligt att säga, men de som ställde upp 
påpekade däremot alla omfånget av frågorna. De intervjuade verkade dock aldrig 
trötta och därför görs antagandet att det inte har påverkat intervjusvaren. Intervjuerna 
tog cirka en timme, vilket är den högst rekommenderade tiden på en intervju, men 
fortfarande acceptabel (a.a.).  
 
För att säkerställa att undersökningstekniken är passande för studien kan forskarna 
göra en pilotstudie (Patel & Davidson, 2003). Detta gjordes aldrig då det var 
tillräckligt svårt att samla lärare till de intervjuer som skulle ingå i studien. Samtliga 
frågor i intervjuguiden användes dock och kändes varken överflödiga eller 
undermåliga. Att vara två intervjuare vid ett intervjutillfälle kan göra att den 
intervjuade känner sig i underläge. Huruvida de intervjuade i studien upplevde detta 
är dock svårt att avgöra. Att döma av deras kroppsspråk och sätt att tala på och svara 
kändes de avslappnade och trygga i situationen, men det är inget som kan 
säkerställas.  
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5 RESULTAT 
I följande kapitel redogörs för de intervjuade lärarnas upplevelse av och inställning 
till LTG-metoden, ljudmetoden, att skriva sig till läsning och de olika hjälpmedlen 
som finns att använda i läs- och skrivinlärningen. Avslutningsvis kommer en kort 
sammanfattning. 
 

5.1 Whole Language och Phonics 
I detta avsnitt redogörs det för för- och nackdelar med LTG-metoden, ljudmetoden 
och metoden att skriva sig till läsning enligt lärarna. Det resoneras även om lärarnas 
val av att blanda metoder.  

 

5.1.1 LTG – läsning på talets grund 
I följande avsnitt framkommer hur lärarna ser på LTG-metoden. Fördelar som 
framkommer är elevnära texter som ger glädje och självförtroende, träning av 
språkets form i meningsfulla sammanhang liksom gemenskap och delaktighet. 
Nackdelar som lärarna ser med metoden är luckor i den språkliga medvetenheten, att 
eleverna läser utantill, att eleverna inte kommer ihåg, att de behöver vänta samt att de 
inte kan komma på vad de ska säga. 
 

Fördelar 

• Elevnära texter ger glädje och självförtroende 

En fördel som samtliga lärare ser med LTG-metoden är att det är elevnära texter. De 
nämner framförallt glädjen i att eleverna känner igen texterna och att de ”kan läsa” 
ord som de egentligen inte skulle kunna läsa annars. Detta menar lärarna ger eleverna 
det självförtroende de behöver i den tidiga läsningen. 
 

… de blir jättelyckliga när de ser sin mening komma. 

… man utgår ju från dem, och även om man inte kan läsa så kan man ju läsa 
något… då får de ju ett självförtroende, för även om de inte kan läsa så tror de ju 
det.  

 

• Träning av språkets form i meningsfulla sammanhang 

En lärare nämner hur eleverna tränar formen på språket genom LTG- texterna såsom 
hur bokstäverna formas, läsriktning, begrepp som ord, mening, långt ord, kort ord i 
ett meningsfullt sammanhang.  
 

LTG är kanonbra […] man får in så mycket gratis här, man tränar 
läsriktningen… så man lär sig hur mycket som helst […] vad är ett ord, var är en 
mening […] vilket är kortast, vilket är längst… 
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Läraren nämner också att man kan arbeta med texterna på detta sätt ända upp i tvåan 
men att man där istället kan leta ordklasser. En lärare menar att man kan plocka ut 
och arbeta med det som är av vikt just för tillfället. 

 
… och så denna aktivitet att vi letar sa-ord och vi letar efter vi-ord och att man 
väljer ut hela tiden liksom… det som pågår just då […] jag tycker det är jättebra 
att jobba så. 

 

 En annan lärare nämner hur bearbetningen av texterna leder fram till träning i syntes 
och avkodning i meningsfulla sammanhang för eleverna. 

 
… å så jobbar man med småord och så får de i läxa kanske ”sa” och så kan de 
det. Och så har de ju ändå hela texten och förståelsen från början. 

 

• Gemenskap och delaktighet 
Samtliga lärare beskriver att mycket av den tidiga undervisningen bedrivs gruppvis 
och att det därför är viktigt att ha något gemensamt att samlas kring. LTG, berättade 
lärarna, var en aktivitet som möjliggjorde detta i stor mån. Så fort man gjort en 
utflykt eller haft en idrottsdag dikterar de tillsammans. 
 

Vi jobbar jättemycket med det på hösten… vi gör texter utifrån utflykter som vi 
gör och det kan vara jättesimpla grejer som vi gjort som vi väljer att göra en 
diktering av […]. Vi läser tillsammans och så läser alla utantill i stort sätt för att 
de har varit delaktiga. 

… här får man ju det här med intresset för läsning och skrivning… att det är 
meningsfullt, att här har vi gjort en text tillsammans och den blir bra… 

 
Nackdelar 

• Luckor i den språkliga medvetenheten  

Flera lärare nämner att LTG kan ge luckor i elevernas språkliga medvetenhet och att 
metoden ger för lite träning för de elever som behöver extra övning i språkets 
ljudsystem. 

 
… om man bara gör denna metoden, då kan man inte vara säker på att barnen 
egentligen förstår språkets uppbyggnad ordentligt utan de sitter bara och lär sig 
en massa helord […]. Jag tycker att den i inledningsfasen, när man ska börja lära 
sig läsa, att det passar alla barn faktiskt, men sedan får man ju som sagt plocka ut 
de barn som man ser har vissa språkliga luckor och ge dem lite annan träning vid 
sidan om också… 

… för de barnen som kanske behöver jobba mycket med ljud och syntes då… de 
kanske inte når dit då… på mycket lång tid. 
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• Att läsa utantill 

Lärarna menar att det gäller att vara observant på de elever som inte verkar hänga 
med i arbetet och med läsningen av LTG-texterna eftersom man i sådana fall riskerar 
att tappa vissa elever.  
 

… en del som har dyslektiska tendenser kanske börjar läsa för mycket utantill… 
och då upptäcker man det försent... 

 

• Att inte komma ihåg  

En lärare nämner hur LTG-texterna kan leda till stress för elever med dålig 
minnesfunktion. Läraren menar att man får stödläsa med dessa barn men att det 
upplevs som stressande för dem.  

 
… alla har gjort texten, de laborerar, de spårar och arbetar med den, men de 
barnen då som inte alls minns […] då är det ju jättejobbigt när alla andra kan 
läsa, för de själva kommer ihåg då […]. Men jag, jag kommer ju inte ihåg alls! 
[…]. Det blir som en stressfaktor för de som behöver mycket hjälp. 

 

• Att behöva vänta 
På samma sätt som det kan vara frustrerande för de elever som behöver extra mycket 
hjälp, kan det vara frustrerande för de elever som har lätt för läsningen eller för de 
som har svårt att sitta still och vänta.  

 
… vissa har ju svårt att vänta på sin tur, och de kan tycka det är jobbigt och är 
det då någon elev som har det i sig (läsningen, vår anm.) blir det ju jättedrygt 
medan de som inte har så lätt för sig ska få till det där som står på tavlan eller det 
man har skrivit.  

 

• Att inte kunna hitta på 
Likaså kan det vara svårt att komma på vad man ska säga. 

 
… en del har svårt att hitta på vad man ska säga. Man sitter och tänker på det. 

 

5.1.2 Ljudmetoden 
I följande avsnitt framkommer hur lärarna ser på ljudmetoden. Fördelar som 
framkommer är den språkliga medvetenheten som metoden medför, att metoden är 
viktig för elever med språkliga svårigheter liksom med svagt fotografiskt minne och 
att eleverna lyckas knäcka koden. Nackdelar som lärarna ser med metoden är att den 
kan bli långtråkig för de elever som redan knäckt koden, att den är tidskrävande och 
att ord som eleverna ska läsa ljudenligt inte alltid stämmer. Ytterligare en nackdel 
enligt lärarna är att läraren kan använda metoden på ett tråkigt sätt.  
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Fördelar 

• Den språkliga medvetenheten 
Samtliga lärare nämner hur viktigt det är att förstå språkets uppbyggnad och att 
ljudmetoden är en mycket bra metod för detta ändamål. De menar att de flesta elever 
behöver ljudmetoden och att det är en fas som alla går igenom, i skolan eller på egen 
hand innan de börjar den.  
 

… att höra ljud i ord och så, det är ändå en förutsättning för att knäcka koden. 
[…] Alla går igenom den språkliga fasen med att de ljudar ihop orden, bokstav 
för bokstav. 

Fördelen är att man måste bryta ner språket i sina minsta beståndsdelar ändå för 
att begripa sig på hur det är uppbyggt. 

 
Ytterligare en fördel som nämns är att det hjälper eleverna att komma ifrån att enbart 
känna till bokstävernas namn vilket de ofta har nött in i förskola och förskoleklass. 
Läraren menar att eleverna kan rabbla alfabetet men inte använda sig av det.  

 
… när man tar emot på hösten så arbetar man ju mycket runt ljuden och runt 
bokstäverna… och att man på något sätt måste få barnet att gå ifrån att det heter 
A, B, C, D… att man har bokstävernas namn och att de får till sig att det istället 
är bokstavens ljud.  

 

• Viktigt för elever med språkliga svårigheter 

Samtliga lärare menar att elever som har språkliga svårigheter är i stort behov av 
ljudmetoden. Ljudmetoden är den metod som allra bäst kan täppa igen de språkliga 
luckor som finns hos eleverna. 
 

De barn som är språkligt svaga […] de behöver nöta detta ännu mer.  

Det var en tjej som kom hit som hade ett väldigt dåligt språk, hon hade inte R 
och några andra bokstäver, och när hon hade hållit på att låta ”ris”, ”ros” så 
plötsligt så fanns ljuden bara där. 

 
Det är också vid arbetet med ljudmetoden som dessa språkliga svårigheter upptäcks 
vilket i sin tur leder till att eleverna kan få rätt hjälp i tid. 

 
Jag märker… man jobbar ju mycket med barnen i gruppen och lyssnar och ja, 
när vi har haft bokstaven S tillsammans och kommer ut i klassrummet […] då ser 
man ju verkligen vilka ungar det är som är med på att höra ljuden ju och vissa de 
bara gissar. […] Man uppfattar vilka som verkligen är här och lyssnar och hör 
och vilka som man då behöver plocka ut och ha en språkgrupp med extra.  
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• För elever med svagt fotografiskt minne 

En lärare nämner också att ljudmetoden i allra högsta grad är av vikt för de eleverna 
med svagt fotografiskt minne.  

 
De som behöver ljudmetoden… ja särskilt de barnen som har svårt med sitt 
fotografiska minne. De måste ljuda sig till… ta successivt L-E-K-A.   

 

• Att knäcka koden 

Ytterligare en fördel som nämns är att genom ljudmetoden kopplar eleverna ljuden 
till bokstäverna som sedan blir ett ord, ord som i sin tur bildar en mening med en viss 
innebörd. Att kunna ljuda sig till ett ord leder alltså till att kunna skapa innebörd i de 
krumelurer som finns på ett papper, eleverna knäcker koden vilket är en källa till 
glädje. 
 

Det är väl en fördel att kunna ljuda. Plus att barnen blir så otroligt glada när de 
ljudar sig igenom ett ord, det här Aha! Men fröken, det står ju - isbjörn!  

Det är en bra metod att de lär sig småorden fort… 

 
Nackdelar 

• Långtråkigt för de elever som redan knäckt koden 
En nackdel med metoden som nämns är att det kan bli långtråkigt för de elever som 
redan knäckt koden innan de börjat skolan. Mycket av den gemensamma läs- och 
skrivundervisningen i början av ettan sker i hel- eller halvklass och består av 
ljudmetoden. Det blir svårt att tillgodose allas behov och individualisera vilket gör 
att vissa elever drabbas negativt. Detta försöker man dock väga upp på andra sätt vid 
andra tillfällen  

 
De barn som är färdiga med läsningen, som redan har kommit en bra bit med sin 
läsutveckling när de börjar ettan, för dem kan det ju kännas lite segt, lite trögt. 
[…] Med de barnen som är långt komna i sin läsutveckling gäller det att arbeta 
med på annat sätt också. 

 
 

• Tidskrävande  
En annan nackdel är att det kan bli arbetsamt och jobbigt om eleverna enbart nyttjar 
ljudmetoden och framför allt när de möter långa och svåra texter. 
 

... om man bara håller på att ljuda sig igenom, då skulle det ju vara en nackdel, 
då tror jag att det skulle ta mycket längre tid, om man har svårare texter och som 
inte barnen kan ha förförståelse till orden… då är väl inte ljudmetoden den bästa.  
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• När det inte stämmer 

Lärarna beskriver också hur det inte alltid går att ljuda sig till ett ord i svenskan då 
det finns många undantag. 

 
Nackdelen är ju när det inte stämmer, O-C-H, vad blir det? 

 

• Tråkiga lärare 

De intervjuade lärarna anser att en nackdel med ljudmetoden är om läraren gör det 
tråkigt, de ser alltså inte metoden i sig som tråkig.  

 
Jag ser ingen nackdel […]. Det skulle vara då att det skulle kunna bli tråkigt, om 
man gjorde detta på ett tråkigt sätt… om jag ställde mig en gång i veckan, idag 
ska vi prata om bokstaven A och så… och så sätter vi ihop och ljudar och läser 
”ros” i kör… ja, om man jobbar trist med det… 

 

5.1.3 Att skriva sig till läsning 
I följande avsnitt framkommer hur lärarna ser på metoden att skriva sig till läsning. 
Fördelar som framkommer är att metoden är ett bra komplement och att eleverna 
själva styr takten. Nackdelar som lärarna ser med metoden är att eleverna tappar 
motoriken och att det finns för få datorer. 

 
Fördel 

• Som komplement 
Flertalet lärare ser positivt på att använda skrivningen, de menar att en del elever 
faktiskt skriver sig till läsning genom de skrivaktiviteter de har. Lärarna ser dock 
skrivandet som komplement och vill inte övergå helt till att endast skriva sig till 
läsningen genom datorer.  
 

Det första barnet gör är ju att skriva och det är ju jätteviktigt att man gör det 
parallellt. […] Det är ju intressant att ha läsinlärningen så genom skriv, men… 
jag vet inte om man ska ha det enbart. 

 

• Eleven styr 

En lärare nämner hur fördelen med skrivandet jämfört med läsningen är att eleven 
själv styr takten och därmed har kontrollen.  
 

Man skriver ju redan första veckan, och skrivandet har ju jättestor betydelse för 
när jag läser så styr bokstäverna, men när jag däremot skriver, då skriver jag […] 
och då kan jag ta det i den takten jag behöver. 
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Nackdel 

• Tappar motoriken 
Några lärare ska testa metoden men kommer fortfarande nyttja de gamla metoderna 
och läromedlen och forma bokstäver på papper med penna. Lärarna menar att 
eleverna behöver denna träning för motoriken så de inte tappar skrivandet för hand 
helt.  
 

Vi ska börja med det nästa termin så det blir spännande. […] Men jag är inte 
villig att släppa allt det andra heller utan jag kommer säkert att ha LTG och 
någon diktering och lite sånt och de ska forma lite bokstäver också.  

 

• Kräver datorer 

Lärarna säger också att det saknas datorer och att det därför blir svårt att genomföra 
skrivandet på datorerna i den utsträckning som krävs enligt metoden.  
 

Det är ju ett väldigt bra hjälpmedel men man skulle ju vilja ha fler, man ser ju då 
som Trageton som vill att man ska ha en dator per elev… det skulle ju vara 
fantastiskt om det vore så, då kanske man skulle kunna använda den mycket mer, 
kanske som en skriv- och läshjälp. 

 

5.1.4 Att blanda metoder 
På frågan vilken metod de intervjuade lärarna föredrar svarar samtliga att de 
använder sig av alla metoder och inte kan förespråka en metod framför den andra. 
Lärarna menar att alla metoderna behövs i undervisningen, dels för att möta alla 
elevers behov, men också för att arbetet inte ska bli tråkigt.  
 

… nä, man måste blanda, dels för att barnen är olika men också för att ett barn 
behöver alla metoder.  

Både och! Jag kan inte förstå varför man inte skulle, så fruktansvärt tråkigt med 
bara en metod. 

 

5.2 Hjälpmedel för lärandet 
I följande kapitel framkommer hur lärarna ser på olika hjälpmedel i läs- och 
skrivundervisningen. Fördelar och nackdelar nämns om läromedel, elevproducerat 
material, skön- och facklitteratur, populärkultur, medier och datorn. 

 

5.2.1 Läromedel 
I avsnittet beskrivs hur lärarna ser på läromedel såsom läsebok och övningsböcker 
och dess fördelar respektive nackdelar.  
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Fördelar 

• Läseboken för gemensam läsupplevelse och diskussion  
Lärarna är positiva till att använda läseboken som utgångspunkt för det gemensamma 
läsarbetet. Böckerna finns i olika nivåer som gör att alla kan läsa efter sin förmåga 
men samtidigt delta i en gemensam diskussion.  

 
Vi har läseböcker på tre nivåer, så det är ju bra. Det blir ändå en gemensam 
läsupplevelse eller text och det tror jag är jätteviktigt. 

 

• Läsförståelse 

Man arbetar runt boken på olika sätt för att träna läsförståelse och utöka ordförrådet.  
 

… där är det ju bra, för de behöver träna på att komma in, de får en förberedelse 
för texten, man diskuterar vad som hända skall, och man har mycket ordkunskap, 
och man har en efterbearbetning.  

 

• Läseboken för glädje och spänning 

Några lärare nämner glädjen och spänningen eleverna kan känna inför att få en 
”egen” bok och att de nu ska lära sig. 

 
Det är roligt för barnen att få en läsebok, det är lite för deras skull också, att få 
känna att man får sin läsebok och det är det här vi ska jobba med.  

 

• Läseboken som morot 
Då boken finns i olika nivåer kan det även sporra eleverna att kämpa extra för att 
komma upp en nivå.  
 

Det är ju också en morot det här med läseboken som är på tre nivåer. Att man 
känner att man kanske vill ett snäpp till.  

 

• Övningsböcker som egenarbete och kompletteringsmaterial 

Flera lärare nämnde att de inte använde övningsböcker i stor utsträckning men 
menade samtidigt att de var värdefulla som komplement och för elevernas eget 
arbete. Lärarna uppfattade att eleverna tyckte om att arbeta i dessa böcker. 
 

Barnen älskar ju de här Äppel-, Päppelböckerna och så de tycker ju det är 
jättekul och så.  
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• Tidssparande 

Lärarna ansåg att det var värdefullt med en del övningsböcker på grund av att 
eleverna behöver vara självgående ibland. Det sparar mycket tid för lärarna då de 
inte hinner producera så mycket eget. 
 

Det är bra när en bok får in alla momenten så man slipper att springa runt och 
hitta eget. 

Det är alltså jättejobbigt att sitta och göra allt sitt material själv och de måste ju 
ha material att sitta och jobba med, de måste vara självgående ibland.  

 

• För nya lärare 

Någon lärare nämner att färdigproducerat läromedel är bra för nya lärare så att de 
inte går miste om några moment.  
 

Det finns ju faktiskt färdiga böcker att jobba med om man känner sig otrygg och 
inte vågar släppa fritt, då kan man ju ta den […] så de är inte dåliga de böckerna 
heller, och speciellt inte i början om man känner sig osäker och är ny, så man får 
in allting med ljudanalys och så.  

 
Nackdelar 

• Tävling 
På samma sätt som läseboken fungerade som en morot kunde risken vara att det blev 
en tävling och att det därmed skulle missgynna vissa elever. 
 

Jag kan känna att det blir lite väl mycket tävlingsinriktat ibland och att det blir en 
stress för de barn som kanske sitter med den här A-boken och verkligen kämpar 
jättehårt med läsningen.  

 

• Torftig text och tråkig 

Flera lärare nämnde att texterna var torftiga och att böckerna blir tråkiga och tjatiga 
framåt våren. Av den anledningen användes läseböckerna oftast endast i årskurs ett. 
En och annan lärare hade även läseboken i årskurs två men då med komplement från 
skönlitteratur. 

 
… men sedan är det kanske så att de är lite text kanske, så som i tvåan, då läser 
vi ju skönlitteratur och då får de ju välja själva… så läseböckerna är inte bra för 
alla, det är de egentligen inte… 

 

5.2.2 Elevproducerat material  
I följande avsnitt framkommer hur lärarna ser på elevproducerat material. Lärarna 
såg endast fördelar och inga nackdelar med detta hjälpmedel.  
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Fördelar 

• En stor källa till lärande 
Samtliga lärare är positiva till att eleverna ska producera eget. Alla de intervjuade 
lärarna låter eleverna skriva och producera eget redan första veckan i ettan. De börjar 
enkelt med små händelseböcker och får skriva om sina leksaker.  

 
Ja, även om dom inte kan skriva i början i ettan så får dom ju skriva av då… de 
får ju berätta så kan de själva skriva av, och de lär sig ju väldigt mycket på det.  

 

• Individualisering 

Flera lärare nämner hur just det egna producerandet är till stor hjälp vid 
individualiseringen hos eleverna. Eleverna kan ta vid där de befinner sig. 

 
… fördelar… att varje barn kan utvecklas i sin takt […] det finns naturligtvis en 
individualisering som är lättare att få till i det.  

 

• En del av läs- och skrivarbetet 
Samtliga lärare ser det egna skrivandet som en naturlig del i läs- och 
skrivundervisningen och menar att det är till stor hjälp för eleverna vid 
läsinlärningen. 

 
… första skolveckan skriver vi redan texter, och de skriver dagbok också en 
gång i veckan. Så det är absolut en del i att läsa och skriva. De skriver mycket på 
egen hand i början och som sagt, många skriver sig till läsning på det sättet 
automatiskt bara genom att man har sådana uppgifter. 

 

Nackdelar 
Inga lärare har något negativt att säga om elevproducerat material, utan att producera 
eget material är något lärarna låter sina elever göra mycket. Lärarna ser det som en 
positiv möjlighet i elevernas läs- och skrivutveckling.  

 

5.2.3 Skönlitteratur och facklitteratur 
I följande avsnitt framkommer hur lärarna ser på skönlitteratur och facklitteratur som 
hjälpmedel. Skönlitteraturen ansågs ge stora fördelar medan facklitteraturen ansågs 
vara för svår. 

 
Fördelar 

• Läsglädje med skönlitteratur och facklitteratur 

Samtliga av de intervjuade lärarna ser skönlitteraturen som en stor källa till läsglädje. 
Eleverna kan välja bok efter intresse och utvecklingsnivå och många använder 
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skönlitterära böcker till läsläxor från och med tvåan. En lärare använder det redan i 
årskurs ett.  
 

Mm-mm ja, skönlitteratur tycker jag är helt fantastiskt att använda sig av […] för 
att hitta intresse för böcker och det blir ett sådant otroligt uppsving i läsandet.  

 
Lärarna använder sig av facklitteratur till en viss del och menar att eleverna har en 
otrolig upptäckarglädje och vetgirighet. Lärarna har små faktaböcker i sina klassrum 
och lånar en del på biblioteket i samband med olika teman. 

 
Facklitteratur använder vi när vi jobbar med något tema och så... det tycker jag 
att det behövs också absolut, och barn är ju väldigt faktaintresserade och tycker 
det är jättekul.  

 

Nackdel 

• För svår facklitteratur 

Lärarna menar att facklitteraturen inte är nivåanpassad som skönlitteraturen och att 
det är ett hinder för dem. Många uttrycker en frustration över att de bara kan använda 
sig av bilderna eftersom texten är för svår.  
 

… facklitteratur är det som inte hänger med på samma sätt som skönlitteratur. 
[…] Facklitteraturen är svårare… om de kanske är intresserade av grodor så får 
man leta för att hitta riktigt bra så det blir istället bildmaterialet som betyder 
mycket för mig och barnen.  

 

5.2.4 Populärkultur 
Populärkulturen känns främmande för samtliga av de intervjuade lärarna och det 
förekommer inte i någon stor utsträckning. Det enda lärarinitiativet till att använda 
populärkulturen är att eleverna får ta med sig en leksak i början av ettan för att 
berätta och skriva om den.  

 
I ettan handlar det mycket om deras favoritleksaker, de får ta med sig något 
djur/sak och måla av det och så får de skriva om den, vem de har fått den av och 
så… och det tycker de är kul. 

 

När eleverna skriver själva kommer erfarenheter från populärkulturen in i hög grad. 
De skriver om det i sina måndagsböcker, vad de hade spelat för TV-spel med mera 
och när de får skriva fria texter handlar de ofta om figurer och händelser från 
populärkulturen. Även om initiativet att ta in populärkulturen i undervisningen från 
läraren enbart handlar om att få skriva om sina leksaker i början på ettan anser 
samtliga lärare att man kan använda sig av populärkulturen mer. 
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... jag kan inte säga att jag aktivt tar in det i min undervisning, att vi skriver kring 
det mera medvetet, men det skulle man ju faktiskt kunna göra.  

 

5.2.5 Medier 
Lärarna använder endast AV-medias filmer som man idag tar hem från nätet liksom 
Internet för faktasökande. I övrigt används inga medier såsom spelfilmer, 
mobiltelefon och leksakskataloger.   
 

Ja, internet går ju inte att komma ifrån, det måste man ju plocka in. Men TV… ja 
det har vi väl inte använt så mycket… Video… ja det är ju mer sådana här 
faktafilmer… mobiltelefon, nä det kan jag ju inte säga att jag har jobbat med 
någonting, och inte leksakskataloger heller. 

 

5.2.6 Datorn 
I följande avsnitt framkommer hur lärarna ser på datorn som hjälpmedel och dess 
fördelar respektive nackdelar.  

 
Fördelar 

• Ett hjälpmedel för effektivt skrivande  
De intervjuade lärarna uttrycker att datorn är ett bra hjälpmedel för eleverna att 
kunna skriva texter på ett effektivt sätt. 
 

Vi börjar redan på hösten att de får skriva lite texter och så på ordbehandling 
som vi skriver ut… 

 

• Att kunna söka fakta 

Datorn i samband med kanonen gör också att man kan plocka fram bilder, film och 
annat som är aktuellt för stunden inför alla i klassen. 

 
Det är ett fantastiskt hjälpmedel, bara det här att kunna sätta på datorn och visa 
en film på kanonen, eller pratar vi om ett djur så kan man ju se hur den ser ut, det 
är ju helt otroligt! 

 

• Samlärande 

Ytterligare en fördel är att samlärande blir möjligt mellan eleverna då 
arbetet vid datorerna enligt lärarna sker parvis. 
 

… de jobbat två och två. Det är bäst faktiskt att de sitter och hjälper varandra… 
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Nackdelar 

• För få datorer 
Samtliga lärare anser att de finns för få datorer och att det är en anledning till att de 
inte nyttjas i den mån man skulle kunna. Att genomföra en uppgift med 24 elever då 
det bara finns två datorer blir tidsödande.  

 
… det enda är att det finns för få datorer… 

 

• Tidsbrist  

En och annan lärare uttrycker att de gärna skulle vilja testa möjligheterna att använda 
program som Power Point och liknande program i sin läs- och skrivundervisning. De 
nämner dock tidsaspekten, att hinna göra det med alla eleverna, som en negativ 
faktor. 

 
Datorn har verkligen kommit in, men typ som Power Point och så, ja, vi skriver 
ju, vi skriver veckorapport varje veckan, men nej, jag tycker inte tiden räcker till.  

 

• Okunskap 
Lärarna nämner också sin egen osäkerhet inför programmen som en faktor som gör 
att de avstår datorn och dess möjligheter i viss mån. 
 

[…] Jag har ju gått den där PIM så jag har ju själv gjort en Power Point men har 
inte använt det sedan dess, så det är klart, man känner sig ju osäker… 

 

5.3 Sammanfattning 
Alla lärare använder samtliga läs- och skrivmetoder och tycker att de bör gå hand i 
hand för att eleverna ska får bästa möjliga förutsättningar att lära sig läsa och skriva 
och känna glädje inför skriftspråket. Som en röd tråd genom samtliga metoder nämns 
den glädje som vissa delmoment i metoderna ger inför skrivandet och läsandet. 
Gällande hjälpmedlen i lärandet används läseboken, skönlitteraturen och 
facklitteraturen och elevproducerat material i stor utsträckning. Datorn används 
delvis till eget skrivande och Internet för faktasökande men tyvärr finns det för få 
datorer för att kunna använda det i större utsträckning. Populärkulturen, medier 
såsom TV, spelfilm och mobiltelefon liksom leksakskataloger används nästintill inte 
alls.  
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6 DISKUSSION 
I följande kapitel diskuteras de viktigaste iakttagelserna i resultatet kopplat till 
bakgrunden. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning. 
  

6.1 Metoder för läs- och skrivinlärning 
Att blanda metoder 

På frågan vilken metod de intervjuade lärarna föredrog svarade samtliga att de 
använde sig av alla metoder och inte kunde förespråka en metod framför den andra. 
Lärarna menade att alla metoderna behövdes i undervisningen, dels för att möta alla 
elevers behov, men också för att arbetet inte skulle bli tråkigt. Var och en av 
metoderna har sina fördelar som man inte ville vara utan. Lärarnas upplevelser och 
erfarenheter stämmer således tydligt överens med Frosts (2002) tankar om att båda 
traditionerna tillför läsundervisningen viktiga delar. Likaså stämmer lärarnas utsagor 
överens med Frosts (2002) och Nyströms (2002) synpunkter om att elever är olika 
och därmed behöver få tillgång till olika läsinlärningsmetoder.  
 
Nyström (2002) framhåller att undervisningen som elever möter måste upplevas som 
lustfylld och meningsfull och att lärarna av den anledningen behöver besitta en bred 
repertoar av metoder och tekniker. Detta beskriver även lärarna i studien då de menar 
att de använder olika metoder för att arbetet inte ska bli tråkigt. Vidare skildrar 
lärarna just kring ljudmetoden att nackdelen med den skulle vara om läraren gör det 
tråkigt. Frost (2002) skriver att det först och främst handlar om lärarens sätt att 
använda metoden i klassen som är avgörande för hur framgångsrikt arbetet blir, 
snarare än vilka moment metoden innehåller. Eftersom de intervjuade lärarna inte 
nämner något om lärarens betydelse för lustfylldheten gällande LTG-metoden tolkar 
vi detta som att det lustfyllda och meningsfulla finns inbyggt i LTG. En annan 
tolkning är att metoden är omtyckt av lärarna och att de därmed lyfter metoden 
genom sitt sätt att arbeta med den omedvetet. Detta till skillnad från ljudmetoden 
som verkar upplevas som tråkig i sig, eftersom lärarna beskriver hur viktigt det är att 
läraren gör arbetet med metoden lustfyllt och meningsfullt.  
 
Varför något upplevs som lustfyllt och meningsfullt kan dock diskuteras. Längsjö 
och Nilsson (2005) skriver att funktion och motivation påverkar elevens lust att lära. 
Genom att starta i dessa två delar och lyfta fram språkets form därigenom lär sig 
eleven moment den behöver utveckla samtidigt som eleven kan känna sig upplyft 
och kunnig (a.a.). Vi kan dock se att lärarna upplever att eleverna inte tycker 
ljudmetoden är tråkig, eleverna blir överlyckliga när de lyckas ljuda sig till ett ord, 
trots att det inte sker i ett funktionellt sammanhang. Frågan är då om det snarare 
handlar om att hitta en metod för varje elev som gör att den lyckas? Lusten och 
motivationen verkar komma från denna sida av myntet, snarare än att det handlar om 
att använda språket i ett funktionellt sammanhang. För om man som elev lyckas, 
borde då inte känslan av meningsfullhet infinna sig? 
 
Nyström (2002) fann i sin studie om elevers läs- och skrivinlärning sakförhållanden 
som visar att det inte fanns ett tydligt mönster mellan de inlärningsmetoder lärarna 
valde och elevernas läsutveckling. Vissa elever var positiva och gick en god 
läsutveckling till mötes medan andra mötte det motsatta, oavsett aktiviteter (a.a.). 
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Detta mönster fann även Taube (2007a). Vi tolkar det som att det helt enkelt handlar 
om att eleverna behöver komma in i en positiv spiral för att hämta kraft och lust att ta 
sig an läsande och skrivandet. För den sakens skull blir det viktigt att hitta varje elevs 
styrka och bygga vidare på den för att lyckanden ska bli möjliga. Detta leder i sin tur 
också till att läraren behöver besitta flertalet metoder för att kunna möta varje barn 
där det befinner sig och har sin styrka. Detta blev även tydligt i lärarna utsagor i 
resultatet. Lärarna menade på att alla metoderna behövdes i undervisningen för att 
kunna möta alla elever och deras behov.  
 
 
LTG-metoden och ljudmetoden 

LTG-metoden gav elevnära texter som gjorde att eleverna kände glädje och 
självförtroende då de kände igen texterna och kunde läsa ord, som de egentligen inte 
skulle kunna läsa. Detta framkom av lärarnas utsagor. Återigen kan vi se betydelsen 
av att lyckas. En god självbild och motivation är en viktig faktor i allt lärande, 
liksom läs- och skrivinlärningen. Har eleven en negativ självbild påverkar detta 
prestationen till det sämre och därför är det viktigt att skolan kan skapa en miljö där 
eleverna får lyckas (Taube, 2007b). LTG-metoden ger alltså eleverna möjligheten att 
lyckas enligt lärarna, men inte för alla. En lärare beskriver hur elever med svagt 
fotografiskt minne upplever frustration och besvikelse när de inte lyckas komma ihåg 
texter och ord i samma utsträckning som sina kamrater. Här behövs alltså LTG-
metoden kompletteras med ljudmetoden för dessa elevers skull. Återigen handlar det 
om behovet av att lyckas och att läraren behöver flera metoder i sin undervisning.  
 
Samtliga lärare betonar hur betydelsefullt det är att arbeta på fonemnivå och med 
språkets uppbyggnad. Lärarna menar att LTG-metoden ger för lite träning för de 
elever som behöver extra övning i ljudets språksystem. LTG-metodens skapare 
Leimar (1974) menar att kopplingen mellan ljud och bokstav är av stor vikt och har 
därför kompletterat sin metod med ljudanalys och ljudsyntes. Vi kan alltså se att 
även en förespråkare för whole-language-perspektivet påpekar vikten av ljudanalys, 
ljudsyntes och språklig medvetenhet. De intervjuade lärarna verkar dock föredra 
ljudmetoden i arbetet med den språkliga medvetenheten och för djupare träning i 
språkets ljudsystem. Huruvida detta beror på inneboende hinder för djupare 
ljudanalys och syntes genom LTG eller att lärarna helt enkelt tycker det blir enklare 
att träna detta moment genom ljudmetoden är svårt att tyda utav intervjuerna. Att 
Leimar (1974) har kompletterat sin metod med ljudanalys och ljudsyntes talar dock 
för att det är möjligt att träna en djupgående analys liksom en syntes genom LTG. 
Samtidigt kan metoden kräva mer tid från lärarens sida i form av att plocka ut det 
viktiga i texterna som eleven behöver träna, men också för att bygga upp en vettig 
progression. Lärarna beskrev hur det är tidskrävande att göra eget material. Med ren 
ljudmetod däremot finns det färdigt material att tillgå som är uppbyggt med en tydlig 
progression liksom med tillhörande bedömningsmatriser. Detta sparar lärarna tid och 
gör att man inte riskerar att missa viktiga delar.  
 
Lärarna berättar att alla elever mår bra av ljudmetoden och att alla elever går igenom 
denna fas, antingen i skolan eller på annat håll innan de börjar skolan. Lärarna 
betonar dock särskilt att elever med språkliga svårigheter är i stort behov av 
ljudmetoden. Detta skriver även Taube (2007a) att bokstavkunskap och kännedom 
om språkljuden ses som två mycket viktiga faktorer för en god läsutveckling. Genom 
ett medvetet arbete med bokstäver och ljud kan därför risken för framtida stora 
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lässvårigheter undvikas (a.a.). Lärarna nämner dock även att LTG blir viktigt för 
dessa elever just för glädjen och delaktigheten, men också då eleverna får 
självförtroende då de kommer ihåg ord och därmed ”kan läsa”. Återigen, ingen 
metod löser allt och eleverna måste få känna glädje och att de lyckas.   
 
Något som blev tydligt gällande både LTG och ljudmetoden i lärarnas utsagor är att 
det kan upplevas tråkigt för de elever som har kommit långt i sin läs- och 
skrivutveckling. Lärarna beskrev hur dessa elever kunde uppleva det jobbigt att sitta 
och vänta medan kompisar som inte hunnit lika långt skulle försöka få till LTG-
texterna som fanns på tavlan. Likaså kunde gemensamma läs- och skrivaktiviteter 
som ofta tog sin utgångspunkt i ljudmetoden uppfattas som tråkiga av de elever som 
redan knäckt koden. För dessa elever blir varken LTG-metoden eller ljudmetoden 
särskilt positiv och vi frågar oss hur deras läs- och skrivutveckling påverkas av detta? 
Trageton (2005) skriver nämligen att det finns omfattande läs- och skrivforskning 
från flertalet olika kulturer som entydigt bekräftar att elever lär sig läsa så länge de 
bland annat upplever läsandet engagerande och meningsfullt. Här ser vi således hur 
elever kan få stå tillbaka i sin utveckling för gemensamma aktiviteters skull. Den 
viktiga individualiseringen uteblir och eleverna kanske rentav tappar intresset för 
läsning och skrivning. Vi frågar oss också hur dessa gemensamma aktiviteter upplevs 
av elever med språkliga svårigheter? Utifrån intervjuerna verkar det som om de flesta 
av de gemensamma aktiviteterna passar de elever som befinner sig någonstans 
mittemellan.  
 
 
Att skriva sig till läsning 

Liksom lärarna inte väljer mellan LTG och ljudmetoden väljer de inte heller mellan 
att läsa sig till läsning eller skriva sig till läsning. De vill använda sig av båda 
delarna. Lärarna ser skrivningen som ett viktigt och positivt komplement till den 
övriga läs- och skrivinlärningen men ingen av lärarna vill använda skrivandet fullt ut 
såsom Tragetons (2005) metod förespråkar. Lärarna anser att eleverna självklart ska 
få möta och använda sig av datorerna, men menar att eleverna även behöver papper 
och penna för motorikens och lärandets skull. En av lärarna ska börja använda 
metoden till hösten men påtalar att hon inte tänker släppa de andra metoderna och 
hjälpmedlen. Vi tolkar det som att lärare idag inte söker en förlösande och 
allmängiltigt metod som man satsar helt fullt ut på. Man tror helt enkelt inte på några 
extremmetoder. Intressant är dock hur uppfattningen bland lärarna är att eleverna 
behöver möta papper och penna redan i första klass för motorikens och handskriftens 
skull. Tragetons (2005) forskning visade att elever hade en högre kvalitet på sitt 
skrivande än ”handskrivarklasser” och skrev bättre handstil, trots att de fick vänta 
med detta moment till skolår två.  
 
 

6.2 Hjälpmedel för lärandet 
Att ge alla elever en chans  

Gällande hjälpmedlen i lärandet används läseboken, skönlitteraturen och 
facklitteraturen och elevproducerat material i stor utsträckning. Datorn används 
delvis till eget skrivande och Internet för faktasökande. Liksom för val metoderna 
kan vi se att samtliga hjälpmedel har både för- och nackdelar och lärarna använder 
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sig därför av flera och varierar. Genomgående är återigen att kunna individualisera 
och finna glädje. Detta är viktigt då Liberg (2003) skriver att barn tar olika vägar in i 
skriftspråket. Vi kan dock se att lärarna använder hjälpmedel som funnits med länge i 
undervisningen och i skolan värld i större utsträckning än nyare hjälpmedel. Under 
våra intervjuer kunde vi se att lärarna vill uppdatera sig och inte fastna i gamla 
rutiner, men trots detta verkar det som om det är vad lärarna gör. Vi tror att det kan 
bero på att lärarna har hittat hjälpmedel och metoder under årens lopp som de känner 
sig säkra med. Lärarna har många att försvara sig mot om de skulle ta in ett nytt 
hjälpmedel där resultatet kanske blir att elever misslyckas. Utfallet av ett nytt 
hjälpmedel granskas hårdare än den undervisning som hela tiden bedrivs. Frågan är 
dock hur många elever som går en svårare läs- och skrivinlärningen till mötes i 
dagens skola än vad de behöver, på grund av att nya idéer och tankar inte vävs in i 
undervisningen? Ingen av de intervjuade lärarna använde sig till exempel av 
elevernas erfarenheter från populärkulturen och medier. Fast (2007) skriver dock att 
det inte finns någon gräns för vad eleverna kan lära sig i samband med detta.  
 
 
Skönlitteratur och läsebok 
Ingen av lärarna i studien har något negativt att säga om skönlitteraturen. En tolkning 
kan vara att inget negativt finns att säga om detta hjälpmedel då det enligt lärarnas 
utsagor i studien hela tiden går att individualisera efter intresse och nivåanpassa. 
Eleverna kan kanske hela tiden på så sätt befinna sig inom sin egen proximala 
utvecklingszon och kan därför gå en utveckling till mötes samtidigt som de får en 
positiv upplevelse av att lyckas. Med skönlitteraturen kan också eleverna hela tiden 
hitta något som intresserar dem enligt lärarna i studien. Lärarna säger att det är en 
stor källa till läsglädje. Detta är även tydligt i Alleklevs och Lindvalls (2000) läs- och 
skrivprojekt. Genom att använda bland annat skönlitteratur som bas och 
utgångspunkt i sin undervisning lyckades de skapa ett stort läsintresse hos sina 
elever. Detta genererade i sin tur i en god läsförmåga, ett större ordförråd, liksom att 
språket och uttrycksförmågan ökade i både tal och skrift (a.a.). Att lärarna i studien 
använder skönlitteratur redan i årskurs två kan därför ses som positivt. Den rikedom 
som finns att tillgå på biblioteken används flitigt av de lärare som ingår i studien och 
vi hoppas att det ser ut så på övriga skolor runtom i Sverige också.  
 
En lärare i studien använder skönlitteraturen flitigt redan i årskurs ett, vilket också 
Alleklev och Lindvall (2000) gjorde i sitt framgångsrika läs- och skrivprojekt. Det vi 
frågar oss är därför varför inte fler lärare i studien börjar med skönlitteraturen 
tidigare än i årskurs två? En tolkning kan vara de fördelar som lärarna ser med 
läseboken då de anser att den är en utgångspunkt för ett gemensamt läsarbete. 
Samtliga lärare nämner att mycket av den tidiga läsundervisningen sker i helklass. 
Då fyller självfallet en gemensam läsebok, där innehållet är detsamma men samtidigt 
nivåanpassat för samtliga elever, såsom Taube (2007a) beskriver, en stor funktion. 
En annan aspekt som kan påverka användandet av läseboken är också att lärarna i vår 
studie ser många positiva saker om läseboken. Den är betydelsefull och får därför en 
självklar plats och därmed konkurrerar den med skönlitteraturen.   
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Facklitteratur 

I intervjuerna med lärarna framkom det att de använder sig av facklitteratur i viss 
mån i sin undervisning. Lärarna berättar hur eleverna är vetgiriga och vill ta reda på 
saker. Dock anser lärarna att facklitteraturen inte är nivåanpassad på samma sätt som 
skönlitteraturen. Detta medför att de inte kan använda sig av facklitteraturen i samma 
utsträckning som skönlitteraturen. Alleklev och Lindvall (2000) använde dock utöver 
skönlitteratur även facklitteratur i sin läs- och skrivprojekt och inget negativt nämns 
om facklitteraturens svårighetsgrad i deras studie. Vi ställer oss därför frågan om 
svårigheten att hitta nivåanpassad facklitteratur därför handlar om det utbud som går 
att tillgå på respektive bibliotek eller om Alleklev och Lindvall (2000) lyckades 
komma runt detta ”problem” på något sätt? Frågan är då också hur? En möjlig 
tolkning är att Alleklev och Lindvall aldrig såg ett problem med en nivåanpassning i 
facklitteraturen och att det därför heller aldrig blev ett hinder. 
 
 
Elevproducerat material 
Liksom lärarna inte har något negativt att säga om skönlitteraturen har de heller inget 
negativt att säga om elevproducerat material. Här kan göras samma tolkning som 
under skönlitteraturen, nämligen den att inget negativt finns att säga om detta 
hjälpmedel då det enligt lärarnas utsagor i studien hela tiden går att individualisera 
efter intresse och nivåanpassa. Skolverket (2000) fann att den skolmiljö som var 
mest gynnsam var ett klassrum där eleverna bland annat var producenter och fick 
reflektera över sina egna produkter. Det verkar som om lärarna upplever samma sak 
då elevernas egenproducerande material som hjälpmedel förekommer i stor 
utsträckning. Liberg (2003) skriver att barn tar olika vägar in i skriftspråket och att 
det väsentligaste är att de har goda förebilder med sig på vägen som fungerar som 
stödstrukturer genom samtal och gemensamt skrivande och läsande. Genom elevens 
egenproducerade material kan det tänkas att dessa utvecklande samtal liksom 
skrivandet och läsandet blir aktuellt i hög grad.  

 
 
Populärkultur och medier lyser med sin frånvaro i skolan 
Resultatet visar hur populärkulturen och elevernas erfarenheter från bland annat 
spelfilmer, video- och dataspel och leksaker endast kommer med i det fria skrivandet 
när eleverna själva får välja innehåll. Fast (2007) skriver hur skrivandet och läsandet 
blir meningsfullt för eleverna om de får plocka in sina intressen i aktiviteterna och 
för elever idag utgör populärkulturen en stor del av deras fritid och därmed intresse. 
Fast skriver vidare hur det inte verkar ”finnas några gränser för vad barnen kan lära 
sig i samband med sina leksaker” (Fast, 2007:126). Att eleverna i vår studie hela 
tiden plockar in populärkulturen när de får skriva fritt visar att det kan vara en stor 
källa till lärande. Fast (a.a.) skriver också hur elever visade stor glädje oavsett 
ekonomisk, kulturell och social bakgrund i samband med de egenproducerade 
texterna som handlade om populärkultur. Det ledde till samarbete och utbyte mellan 
elever oavsett bakgrund genom läsande, skrivande och berättande. Därför kan det 
anses vara ett viktigt bidrag till en skola där alla elevers erfarenheter värderas lika. 
Populärkulturen kan därmed tänkas förtjäna en större uppmärksamhet i skolan. 
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Datorn 

Lärarna beskriver att avsaknaden av datorer och vuxna gör att de inte kan använda 
datorn i den utsträckning de skulle vilja. Vi undrar om det är ett sätt att försvara sig 
mot den nya tekniken. Samtliga lärare nämner en viss osäkerhet inför datorn. Tittar 
man på Tragetons (2005) undersökning och hur klassrumsmiljön var utformad fanns 
där bara fyra datorer och en lärare. Många datorer samt fler vuxna är alltså inte en 
förutsättning för att kunna använda datorn på ett ändamålsenligt sätt i 
undervisningen. De lärare vi intervjuade sa att om de exempelvis skulle använda 
Tragetons (2005) metod att skriva sig till läsning helt och hållet behövde de få så 
många datorer som en dator per elevpar. I en klass med tjugo elever skulle det 
innebära tio datorer. En lärare däremot uttrycker ett behov av en dator per elev.  
 
En annan intressant infallsvinkel är hur datorerna i de intervjuade lärarnas klassrum 
renodlat används för sökande av fakta och skrivande i ordbehandlingsprogram. 
Enochsson (2007) beskriver hur hon i sitt forskningsprojekt fann hur vissa elever 
lärde sig läsa och skriva genom att använda chattprogram. Bland annat fick eleverna 
mejla forskare för att få svar på sina frågor. En stor del av elevers vardag idag består 
av att chatta, sms:a och mejla och därför kan detta vara en lärandekälla som skolan 
förbiser. Det är som Fast (2007) skriver, att elever får lämna sina skriftspråkande 
erfarenheter hemma och möta skolans tradition.  
 
Som ovan nämnts beskriver samtliga lärare en viss osäkerhet inför datorerna och 
tekniken men menar samtidigt att det är ett bra hjälpmedel. Vi tolkar detta som att 
lärare vill använda tekniken men att de känner sig osäkra. Vi tänker därför att det 
behövs fortbildning inom data- och IKT-området. Den utbildning som blir för lärarna 
ute på skolorna verkar inte räcka till. Vi ställer oss därmed frågande till satsningar på 
att skolor ska få fler datorer om det nu är så att kunskapen inom området sviktar. Det 
kanske är att börja i fel ände?  
 
 

6.3 Fortsatt forskning 
Syftet med undersökningen var att kartlägga lärares upplevelse av och inställning till 
de olika metoderna och hjälpmedlen som finns att använda i läs- och 
skrivundervisningen. En alternativ infallsvinkel kan därför vara att studera elevers 
uppfattning och inställning istället och när de anser att de lär sig läsa och skriva som 
bäst och vad som motiverar dem. Ytterligare en intressant aspekt kan vara att 
intervjua lärare och elever och sedan göra observationer i klassrummet för att se om 
lärarnas och elevernas utsagor stämmer överens med det som verkligen sker.  
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BILAGA 1 
Intervjufrågor 
 
Allmänna frågor 
 

1. Hur länge har du varit verksam lärare?  
 

2. Vilket synsätt och arbetssätt fick du med dig från din utbildning gällande läs- 
och skrivinlärning? 

 
3. Har du ändrat din syn på läs- och skrivinlärningen under åren du varit 

verksam? Hur?  
 

4. Vad anser du är viktigast att tänka på vid den tidiga läs- och 
skrivinlärningen? 

 
Phonics 
 

5. Hur ser du på att använda ljudmetoden i läs- och skrivinlärningen?  
a. Kan du berätta lite om du ser några fördelar med att arbeta på det här 

sättet? 
b. Hur visar sig dessa fördelar? 
c. Varför menar du att metoden har dessa fördelar? Alltså vad är det i 

metoden som är fördelaktigt? 
d. Och finns det några nackdelar? 
e. Hur visar sig dessa? 
f. Varför menar du att metoden har dessa nackdelar? Alltså vad är det 

för något speciellt med den är metoden som kan vara till nackdel? 
g. Är det ett sätt som passar alla barn eller kan det finnas barn som 

metoden inte passar för? I så fall varför passar det alla eller varför 
passar den inte för alla.  

h. Kan du berätta om hur du märker att det fungerar väl eller inte 
fungerar alls? 

i. Vad är det, enligt din erfarenhet, som avgör om metoden fungerar 
eller inte fungerar? 

 

Whole Language 
 

6. Hur ser du på LTG-metoden? Samma följdfrågor som till Phonics, a-i. 
 
 
Att skriva sig till läsning 
 

7. Hur ser du på att låta elever skriva sig till läsning? Samma följdfrågor som till 
Phonics, a-i. 
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Phonics eller whole lanugage? 
 

8. Föredrar du Phonics eller Whole Language eller både ock? Förklara! 
a. Kan du berätta lite om du ser några fördelar med att arbeta på det här 

sättet? 
b. Hur visar sig dessa fördelar? 
c. Varför menar du att arbetssättet har dessa fördelar? Alltså vad är det 

med arbetssättet som är fördelaktigt? 

 
Hjälpmedel  
 

9. Vad är din upplevelse av att använda färdigproducerat material/läromedel i 
läs- och skrivundervisningen såsom läseböcker och övningsböcker?  

a. För-/nackdelar?  
b. På vilket sätt har du erfarenhet av att använda detta hjälpmedel?  

 
10. Vad är din upplevelse av att låta elever producera och använda egna texter för 

att lära sig läsa och skriva?  
a. För-/nackdelar?  
b. På vilket sätt har du erfarenhet av att använda detta hjälpmedel?  

 
11. Vad är din upplevelse av att använda skön- och facklitteratur i läs- och 

skrivundervisningen? 
a. För-/nackdelar?  
b. På vilket sätt har du erfarenhet av att använda detta hjälpmedel?  

 
12. Vad är din upplevelse av att använda populärkulturen, såsom barnens 

erfarenheter från TV-spel, filmer, musik och leksaker, i läs- och 
skrivundervisningen? 

a. För-/nackdelar?  
b. På vilket sätt har du erfarenhet av att använda detta hjälpmedel?  

 
13. Vad är din upplevelse av att använda datorn i läs- och skrivinlärningen? 

a. För-/nackdelar?  
b. På vilket sätt har du erfarenhet av att använda detta hjälpmedel?  

 
14. Vad är din upplevelse av att använda medier såsom Internet, TV, video, 

mobiltelefon och leksakskataloger?  
a. För-/nackdelar?  
b. På vilket sätt har du erfarenhet av att använda detta hjälpmedel?  

 
15. Vilka hjälpmedel föredrar du? Förklara! 

 
16. Finns det något du vill tillägga som inte kommit fram under intervjun? 
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