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Abstract 

 
I vårt examensarbete har vi koncentrerat oss på läsinlärning och vilka metoder som används 

av pedagogerna, men även på vilken betydelse pedagogen har för elevens inlärning. I arbetet 

har vi även valt att ta upp hur läsprocessen fungerar, de olika teoretiska bakgrunderna till 

metoderna och det viktiga förberedande arbetet inför läsinlärningen.  Vi har också satt fokus 

på pedagogernas möjlighet till fortbildning inom området läsinlärning. För att få reda på 

detta har vi tittat på vilka teorier och metoder som finns för att sedan gå ut med enkäter till 14 

verksamma pedagoger som fått svara på bland annat vilka metoder som just de använder och 

hur de arbetar med läsinlärning. Undersökningen visar att de vanligast förekommande 

metoderna bland pedagogerna var ljudnings metoden, helordsmetoden, ordbilder och LTG. 

Pedagogerna blandar metoder i sin undervisning. Alla pedagoger vill på något sätt vara goda 

förebilder och föredömen på olika sätt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ämnesord: Grundskolans läroplan, kursplan för svenska, lärandeteorier, läsprocessen, 

läsinlärningsmetod, arbetssätt, fortbildning.   
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1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 
Vi har under vår lärarutbildning blivit mer och mer intresserade av läsinlärning samt vilka 

metoder lärarna använder sig av i undervisningen. Då vi båda arbetar i en skola med de yngre 

barnen stöter vi dagligen på barns olika behov i sin läsutveckling.  

 

Lärarnas tidning nr. 21 från år 2004 hade en framsida med huvudrubriken ”Läsning en 

bristvara”. I artikeln framgick att Skolverket har gjort en utvärdering år 2003, denna 

sammanfattades: ”Lärare har svårt att utveckla elevernas läsförmåga” (s.15). Antalet 

svagpresterande elever har ökat från sex till åtta procent 2003 jämfört med 1992 när 

utvärderingen gjordes senast. Elisabeth Elmeroth som är lektor på Högskolan i Kalmar och 

ansvarig för svenskdelen i Skolverkets utvärdering menar att orsaken till detta måste sökas i 

de första skolårens undervisning. Skolverket påpekar också att lärare är bra på 

skrivutveckling, men sämre på uppföljning av läsförmågan.  

 

Utvärderingen från Skolverket visade också att skönlitteraturen dominerar i undervisningen. 

Faktatexter och tidningsläsning är en bristvara i dagens undervisning och detta har delvis sin 

grund i att kursplanemålen prioriterar skönlitteraturen. I artikeln framgår också att endast 60 

% av dem som undervisar i svenska har både lärarutbildning och lämpliga minst 40 poäng i 

ämnet (Lärarnas tidning nr 21, 2004). Denna artikel fick oss att undra över hur läsinlärningen 

i skolan bedrivs, samt lärarnas utbildning. I kursplanen för ämnet svenska står följande: 

 
 ”Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 

tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken skapar 

möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla”. (Skolverket 2000 

s.96 ).  

 

Skolan ska också verka för att elevernas identitet och förståelse för människor med olika 

kulturell bakgrund stärks. Skönlitteratur, film och teater används i svenskämnet för att olika 

värderingar, åsikter och upplevelser ska mötas. I mål att sträva mot läser vi följande: 
 

”Skolan skall i sin undervisning i svenska sträva efter att eleven utvecklar sin fantasi och lust att lära 

genom att läsa litteratur samt gärna läser på egen hand och av eget intresse,… (Skolverket 2000, s. 96). 
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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, s. 97). 
 

Vi undrade över hur stor kunskap lärare har om läsutveckling, samt hur de bedriver sin 

undervisning. Vi började fundera över hur vi pedagoger tillgodoser individernas olika behov 

när det gäller läsinlärning då vi upplever att olika metoder behöver kombineras. Detta intresse 

gjorde att vi gick en extra kurs för att fördjupa våra kunskaper. Kursen hette ”Lärarens roll i 

barns tal- läs och skrivutveckling”. Här fick vi bl.a. insikt i olika metoder för läsutveckling 

samt vikten av lärarens kunskap om och intresse för läsinlärning. Under våra praktikperioder, 

och senare också vår egen undervisning har vi sett lärare undervisa på olika sätt. Olika 

metoder har används på ett både positivt och negativt sätt menar vi. Vi tycker att det har varit 

positivt när läraren har utgått från en metod och skapat en variationsrik undervisning, men 

också genom att ta in olika metoder anpassat dessa till elevernas olika behov. Dock har vi 

också tyvärr upplevt viss undervisning negativ. Då har läraren inte kunnat skapa den 

variationsrika undervisning som krävs för att kunna bemöta elevernas olika behov. I LPO 94 

poängteras att  

 
         ”Läraren skall 

Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande”(LPO 94 s.12). 

 

Läroplanen betonar att läraren har ett ansvar för den enskilda elevens utveckling och ska 

skapa bästa möjliga förutsättningar för denne. Rektorn har i sin tur ett ansvar att se till att 

lärarna har den kompetens som krävs för att undervisningen ska ge resultat. 
               

”Rektorns ansvar 
Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

- Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina 
uppgifter” (LPO 94 s. 16- 17).                    

 

I vår egen undervisning har vi provat på olika metoder för läsinlärning och kommit fram till 

att det oftast krävs att läraren kombinerar olika metoder då behoven oftast är väldigt olika. Då 

vi har ett stort intresse för läsinlärning och vi haft möjlighet att fördjupa oss i ämnet genom 

fortbildning, känner vi att vi har möjlighet att skapa bra inlärningstillfällen. När vi möter 

andra lärare kan vi ibland höra dem beklaga sig över saknaden av användbara verktyg för 

läsundervisning så som brist på kunskap om olika metoder samt hur dessa används i 

läsundervisningen. 

 



 7

Eftersom det finns väldigt mycket litteratur som innehåller information om läsinlärning och 

metoder för denna, så finns en möjlighet att fortbilda sig på egen hand. Dock krävs ett djupt 

intresse från lärarens sida. Det är lätt för arbetslaget att skapa tillfällen för fördjupning och 

diskussion i ämnet. I LPO 94 står skrivet: 

 
”Mål att uppnå i grundskolan: 
Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola  
Behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift” 
(LPO 94 s.10). 
 

 

1.2 Syfte 
Syftet med vårt arbete är att undersöka hur lärare arbetar med läsinlärning, hur de använder 

olika metoder samt hur lärarnas kunskaper och kompetensutveckling kommer eleverna 

tillgodo i undervisningen. Då den grundläggande läsutvecklingen och läsundervisningen sker 

i skolår F-3 har vi valt at koncentrera undersökningen till detta område 

 

1.3 Problemformulering 
Med utgångspunkt i uppsatsens övergripande syfte har vi formulerat följande frågor: 

• Vilka metoder känner lärarna till, samt vilka metoder används i undervisningen? 

• Hur arbetar läraren med läsinlärning? 

• Hur ser lärarna på sin roll i läsundervisningen? 
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2. Litteraturgenomgång 

 
I litteraturgenomgången börjar vi med synen på barns språkutveckling och lärande, sedan 

följer läsningens grunder och ögonens rörelser. Efter detta har vi skrivit om meningsfulla 

sammanhang och lekens betydelse. Följande förklarar vi läsprocessen. Denna uppfattas på 

olika sätt av olika forskare och företrädare för olika läsmetoder. Här följer olika tolkningar av 

Söderberg, Johannesson Vasberg, LUS (Allard, m.fl.) samt Larson. Det viktiga förberedande 

arbetet inför läsinlärningen behandlas sedan. Nästa rubrik är En väg in i skriftspråket, samt 

Bornholmsmetoden som är en förberedande metod för läsinlärning. Vi skriver också om 

läsmetoder. Syntetisk och analytisk metod förklaras samt en diskussion med fördelar och 

nackdelar. Sedan följer metoder för läsinlärning, så som Wittings metod, LTG-metoden och 

Hagnäs metod. Sedan skriver vi om lärandeteorier som stödjer olika metoder för läsinlärning. 

De teoretiker vi tagit upp är Skinner, Bruner, Piaget, och Vygotskij. Efter det tar vi upp 

lärarens roll, hur pedagoger kan hjälpa barn att lära sig läsa och skriva. Vi beskriver sedan 

följande diagnosmaterial: LUS, Språket Lyfter och God Läsutveckling.  

 
2.1 Synen på barns språkutveckling och lärande 

Om vi tittar tillbaka till 1842 när folkskolestadgan infördes i Sverige stod det i stadgan att det 

var skolan som skulle lära barnen läsa och skriva. När man var sju år började man skolan och 

det var då man började lära sig läsa. Så fortsatte det länge och förskolan såg till att inte gå in 

på skolans område när det gällde bokstavsinlärning. I dag ser det lite annorlunda ut och 

barnen kommer i kontakt med både bokstäver och texter långt innan de börjar skolan. Som en 

viktig effekt av denna utveckling kan problem med läs- och skrivsvårigheter lösas. Det 

påvisas i forskningsresultat att det är i startprocessen som det avgörs hur utvecklingen ska bli 

sedan under inlärningen. Söderbergh är en av dem som forskat mycket om barns tidiga 

språkutveckling och hon menar att när barnen är i två- till femårsåldern är det naturligt för 

dem att lära sig läsa och skriva (Åge, 1995). Lindö skriver: 

 
 Kunskap kan definieras som ett redskap som är beroende av sitt sammanhang för att bli begripligt. 

Kunskap kan också ses i relation mellan människan och världen. Kunskapsbegreppen skiljer sig från 

informationsbegreppet genom att kunskapen är bearbetad och integrerad med tidigare erfarenheter. 

Forskning om lärande betonar alltmer lärandet i sitt sociala sammanhang, där språket har en central 

betydelse (Lindö, 2002 s. 62). 
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Språket är en viktig del i skolans arbete och läraren ska ge eleven möjlighet att utvecklas på 

ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket, 2000). Stadler menar att alla lär sig tala men att läsa 

och skriva kräver att man måste lära sig hur man gör. Det krävs en vilja att vilja lära sig men 

också en språklig medvetenhet. Det krävs en god läs- och skrivförmåga för att man ska få bra 

förutsättningar och klara sig i ett samhälle som idag har ganska höga krav på kunskaper inom 

olika områden. Stadler menar att skolan måste prioritera läs- och skrivundervisningen de 

första skolåren (Stadler, 1998). 

 

2.2 Läsningens grunder 
Läsning består av två delar. Avkodning är den första och denna färdighet har eleven när hon 

kan identifiera eller känna igen skrivna ord. Vid avkodningen identifierar vi det skriftliga 

ordet, ordets generella betydelse, uttal och den grammatiska formen. Språkförståelsen är den 

andra och har också stor betydelse. Läsarens tidigare kunskap, förförståelse, och medvetna 

tolkningar av text och bild spelar en aktiv roll. Förståelsen är resultatet av tolkningen (Elbro, 

2004). 

 

För att vara en god läsare ska både avkodning och förståelse fungera väl. Att kunna läsa 

innebär produkten av avkodning och språkförståelse av ordens och textens innebörd. 

Läsningen får ingen full funktion förrän dessa två fungerar tillsammans (Elbro, 2004). 

 

En annan definition av läsning är att kunna omvandla skrivna ord till ljud. I dagens 

svenskämne på lärarutbildningen är det mycket viktigare med kunskap om läsprocessen än 

tidigare. Att känna till läsprocessen är just kunskap för läsundervisning. Genom att känna till 

läsprocessen, det vill säga hur barn lär sig läsa är det möjligt för en lärare att anpassa 

undervisningen till varje individs nivå och intressen. Efter hand automatiseras fler och fler 

ord, det vill säga att läsaren övar sig i att läsa och de små ofta återkommande orden är de som 

först blir automatiserade. Det innebär att läsaren känner igen dem och identifierar dem på ett 

säkert sätt, och behöver inte ljuda ut dem. Automatisering beskrivs så som att bokstäverna 

känns igen med minimal uppmärksamhet från läsaren (Elbro, 2004). 
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2.2.1 Ögonens rörelser 

Om vi tittar mycket noga på en person som läser, så ser vi att ögonen rör sig i små ryck. Dessa 

kallas sackader. Mellan rycken (sackaderna) står ögonen stilla i något som kallas fixering. Det 

är under en fixering som läsaren uppfattar texten. Dessa fixeringar varar olika länge beroende 

på hur mycket läsaren måste bearbeta texten (Elbro, 2004). 

 
2.2.2 Högläsningens betydelse 

Vi vet att högläsning för barn är viktigt för deras läs- och skrivinlärning, detta är inte alltid en 

naturlig sak i dagens sätt att leva. Dagens samhälle är så stressigt och ofta är det så att 

föräldrarna arbetar båda två eller är ensamstående, då räcker inte tiden till att läsa högt för 

barnen. Det är viktigt att barnen får höra det skriftliga språket innan de själva ska lära sig 

tolka text. De barn som inte får detta hemma måste få den i förskolan för att i skolan hänga 

med de elever som fått det hemifrån. I skolan måste vi erbjuda barnen olika arbetssätt och 

former att uttrycka sig, mycket högläsning och olika läs- och skrivövningar som anknyter till 

barnens erfarenheter. Att samtala med barnen om textinnehållet är viktigt, samt att skriva 

gemensamt och låta barnen skriva egna texter. Det är viktigt att laborera med språket. Här kan 

man använda både drama och rörelse, bild och formskapande och musik till sin hjälp. Det är 

viktigt att barnen får arbeta tillsammans med andra, i denna gemenskap utvecklas deras 

grunder för en helhetsuppfattning om vad läsning innebär. Vygotskij som var en rysk 

psykolog menar att genom att låta barnen jobba tillsammans med andra kan de lära sig att 

göra de saker som de har svårt för själv så småningom. Detta arbetssätt ger barnen en trygghet 

(Björk, Liberg 1996). 

 

2.2.3 Meningsfulla sammanhang 

Barns läs- och skrivinlärning sker lättast i sammanhang som är meningsfulla och där barnen 

har en förförståelse för innehållet. Att hänga upp innehållet på något som barnen känner igen 

kan underlätta för barnens inlärning. Barnens första steg i läs- och skrivinlärning sker oftast 

tillsammans med andra. Att få dela sina läs- och skrivupplevelser med någon stärker dem i 

den fortsatta utvecklingen. Barnen utvecklas hela tiden när de lär sig fler sätt att läsa och 

skriva (Björk, Liberg 1996). 
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2.2.4 Lekens betydelse 

I leken får barnen utforska språket och när de skriver sina egna texter utvecklas den 

grammatiska och fonologiska medvetenheten vilket innebär att barnen kan urskilja 

språkljuden.  Det är viktigt att uppmuntra låtsas-läsning och låtsas-skrivning. Det innebär att 

barnen tittar i böckerna och berättar med egna ord om boken. När de skriver så berättar de 

hela meningar fast det bara står enstaka ord på pappret. Barnen behöver den vuxnes stöd i sin 

utveckling. Förmågan att tala, lyssna, skriva respektive läsa sker i samspel hela tiden. Man 

kan lära sig läsa genom att skriva och tvärtom (Björk, Liberg 1996). Lindö skriver om hur 

forskare faktiskt är överens om att leken är förskolebarnens viktigaste kunskapsform. I och 

med sexåringarnas inträde i grundskolan så är det viktigt att leken får bli ett pedagogiskt 

inslag under barnens första skolår. Det är i leken som barnen lär sig olika begrepp och 

upplevelser som påverkar deras språkliga inlärning (Lindö, 2002). Pramling skriver att leken 

är en viktig process i barnens inlärning, den innehåller både en social och en kognitiv aspekt. 

Barnen lär sig att samspela med andra och utvecklar sin förståelse och kunskap tillsammans 

med andra. Hon menar att leken oftast är lustbetonad och frivillig, den har inga skrivna mål 

och den är engagerande (Pramling, 1986). Åge beskriver hur man kan använda sig av lek för 

barnens inlärning. Hon menar att leken hjälper barnen att utvecklas och de tränar sin 

koncentration och kompetens i leken som de sen har nytta av i sin inlärning (Åge, 1995). 

Enligt Kullberg kan lekens betydelse beskrivas som följer: Alla lekar som leks handlar om 

någon form av lärande, man imiterar och repeterar. Barnens ordförråd ökas och deras förmåga 

att berätta ökar. Hon menar att både undervisningsbaserat lärande och det lekbaserade 

lärandet har betydelse för det språkliga lärandet (Kullberg, 2006). 

 

2.3 Läsprocessen 
Läsprocessen är det barnen går igenom när de lär sig läsa. Det finns olika sätt som detta kan 

ske på beroende på barnens bakgrund, förförståelse samt vilken uppfattning läraren har samt 

valet av metod som läraren gör. Vi beskriver läsprocessen enligt Söderberg, Johannesson 

Vasberg, Larson m.fl. samt LUS som är skriven av Allard m.fl. Alla benämner processerna 

olika och de har inte samma antal processer eller stadier som barnen går igenom. Tankarna 

som genomsyrar de olika processerna är att barnen ska bygga upp sin förförståelse. Dessa 

erfarenheter och kunskaper behöver de för att komma vidare i sin läsprocess. Vi vill ge några 

exempel som visar hur läsprocessen kan skilja sig utifrån vem som tolkar den. 
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2.3.1 Läsprocessen enligt Söderbergh 

Söderbergh är professor i barnspråk och hon har framför allt i sin forskning studerat små 

barns vägar till det skrivna språket. Som språkforskare har Söderbergh varit väldigt 

intresserad av barns språkliga utveckling och när hennes egen dotter var två år fick hon vara 

med i hennes undersökning om barns tidiga språkinlärning. Enligt Söderbergh måste barnen 

ha stöd runt omkring sig av förstående och uppmuntrande medmänniskor när de ska lära sig 

läsa. Söderberghs definition av hur barn utvecklar sin läsning är att de går igenom fyra olika 

processer. Den första processen som kallas för deletion där barnet utgår från ett ord som de 

hört tidigare och kan på så vis ändra på ordet. Sen går de över till adjunktion där barnen sätter 

samman ord som de känner till och bildar ett nytt ord till exempel säng och lampa som blir 

sänglampa. Efter det kommer substitution där barnen ändrar ändelserna på ordet och utgår 

från ett mönster som de byggt upp till exempel leka blir leker. Den sista processen enligt 

Söderbergh är felidentifikation där barnet förväxlar ett nytt ord med ett redan känt ord som till 

exempel ordet gröt blir grönt som barnet redan kan (Söderbergh 1995). 

 

2.3.2 Läsprocessen enligt Johannesson Vasberg 

Johannesson Vasberg har skrivit boken Lyckas med läsning, som är en svensk utgåva av 

boken Reading for Life. I boken tar hon upp hur Whole Language-metoden fungerar och hur 

läsprocessen är uppbyggd enligt denna metod (Johannesson Vasberg, 1997). Det är professor 

Marie Clay från Nya Zeeland som från början utvecklat denna metod (Alleklev & Lindvall, 

2000). Enligt Johannesson Vasberg är läsprocessen indelad i tre stadier, det första stadiet 

kallas för det förberedande stadiet. Här startar själva läsutvecklingen. Läsaren har blivit 

medveten om att texterna ger information och hur de är uppbyggda. De förbereds på hur 

läsaren ska få ut information ur texterna. Det andra stadiet kallas för nybörjarstadiet. Här lär 

sig läsaren mer om lässtrategier. Läsarna förväntas se en innebörd i texten. Läsaren utvecklar 

sin förmåga att använda visuell och fonologisk information. Det sista stadiet kallas för 

fortsättningsstadiet. Nu läser eleven flytande och känner omedelbart igen obekanta ord. De 

kan lätt bedöma vilket syfte texten har (Johannesson Vasberg 1997). 

 

2.3.3 Läsprocessen enligt LUS 

LUS betyder Läsutvecklingsschema och är utvecklat av Allard, Rudqvist och Sundblad. 

Genom kunskaper och erfarenheter bildar vi vår uppfattning om verkligheten och vår 

föreställning om skilda fenomen. Vårt tänkande, handlande och känslor styrs av vad vi lärt 

och vad vi varit med om. Att inneha förförståelse innebär att kunna koppla det lästa ordet till 
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något för läsaren bekant och detta är förutsättningen för att förstå på omedveten och medveten 

nivå. Det finns yttre och inre förutsättningar. Yttre förutsättningar är det sammanhang ett 

språkligt budskap ges i, det vill säga situationen. Språkvetenskaplig term för detta är kontext 

(sammanhang) – kroppssignaler, känslor. De yttre förutsättningarna tolkar vi utifrån våra inre 

förutsättningar – våra kunskaper och erfarenheter. Detta är en omedveten process. 

Förförståelsen styr avläsningen och ger en innehållslig struktur åt den tankemässiga 

bearbetningen. Före avläsningen, innan nervsignalen från ögat når hjärnan har denna process 

börjat. Avläsningen styrs av förförståelsen. Det är vanligt i läromedel att man ersätter text 

med bilder och samtidigt kortar ner själva texten, vilket leder till högre abstraktion då texten 

blir svårare att tolka. Detta skapar onödiga läsproblem för eleverna. I den tankemässiga 

bearbetningen ordnas förförståelsens aspekter så att de tillsammans med resultatet av 

avläsningen blir en hållbar struktur för förförståelse – läsförståelse. Tankeinnehållet övergår 

från den omedvetna förförståelsestrukturen till en mera medveten förståelse. Avläsning och 

tankebearbetning är samtida och parallella och har en central roll i läsprocessen. Avläsning 

och den tankemässiga bearbetningen ger tillsammans läsförståelse. När läsningen inte ger 

någon förståelse har man hamnat i en mekanisk avläsning utan förståelse. Man läser utan att 

ha en aning om vad det står. Efter att ha läst några rader, stycken eller sidor har vi en 

uppfattning eller bild av innehållet i texten. Innehållsuppfattning är alltid en 

helhetsuppfattning. Vi skapar en helhetsuppfattning redan från början. Under läsningen ändras 

strukturen, kvalitet och omfattning till en tydligare bild av vad texten handlar om. Redan efter 

att läst början på en mening ger läsförståelsen ytterligare material åt förförståelsen. I början är 

det som en tung uppförsbacke men väl över krönet är det ”bara att stå på” i utförsbacken 

(Allard m.fl. 2001).  

 
2.3.4 Läsprocessen enligt Larson 

Larson som är lågstadielärare och högskoleadjunkt vid lärarhögskolan i Malmö har 

tillsammans med Nauclér, logoped och högskolelektor i fonetik vid Lunds universitet samt 

Rudberg, lågstadielärare och tal- och hörselpedagog skrivit boken Läsning och läsinlärning. 

De beskriver i boken två tolkningsstrategier som kallas top-down och bottom-up dessa två hör 

ihop och det finns således inte bara en enda läsprocess. Med top-down menas att läsaren kan 

bearbeta innehållet utöver vad som framgår från texten. Man använder sig av sina tidigare 

erfarenheter och de förkunskaper man har inom ämnet och kan bygga vidare på detta. Med 

bottom-up menas att läsaren endast bearbetar given information.  Här är ämnet nytt och man 
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har inga förkunskaper och då används det som framkommer i texten. Här sker också en 

noggrann avkodning och man tar bokstav för bokstav och ljudar ihop till ett ord. Den vane 

läsaren lär sig att kombinera dessa två strategier. Vilken metod som används av läsaren beror 

till stor del på vad texten ska användas till och hur långt läsaren har kommit i sin 

läsutveckling. Den vane läsaren kan avkoda och har hunnit bygga upp en god förförståelse 

och har lättare för att tolka texterna (Larson m.fl., 1992). 

 

 2.4 Det viktiga förberedande arbetet för läsinlärningen.  
Redan när barnen är små och inte börjat skolan läggs grunderna för det som ska hjälpa dem i 

deras läsinlärning. Detta sker oftast i förskolan. Föräldrarna har en mycket viktig roll i 

barnens utveckling och de barn som inte börjar på förskolan behöver få detta stöd. Vi tar upp 

några områden där föräldrar, pedagoger och vuxna kan skapa goda inlärningsmöjligheter för 

barnen på ett tidigt stadium. När barnen är små är det viktigt att vuxna, pedagoger och 

föräldrar pratar med dem, till exempel benämner vad saker heter som de tittar på, har en god 

kommunikation med barnen, tar sig tid att lyssna och prata och läser sagor för barnen. På 

detta sätt blir läsning ett naturligt inslag i barnens vardag. Som föräldrar kan man göra 

ordkort, skriva små ord med små (gemena) bokstäver utom namn som skrivs med stor (versal) 

bokstav i början. Enligt Söderbergh (1995) är detta ett bra sätt för föräldrarna att väcka 

läslusten hos barnen och läsningen blir då något naturligt, roligt och kravlöst. Ord som är bra 

att börja med är mamma och pappa, sen kan man utöka med namnen familjen och på vänner 

och kroppens delar. Det är viktigt att man inte glömmer att knyta an ord och verklighet. Man 

fortsätter med ord som finns runt omkring en i vardagen. Ett bra sätt är att lägga dem i en fin 

låda som man gjort tillsammans med barnen. När man samlat många ord kan man bygga korta 

meningar med dem. Det är viktigt att det ska vara roligt och aldrig ett tvång. Låt barnen vara 

med när inköpslistan veckohandlingen av mat skrivs. De kan skriva sin egen lista. Ha små 

böcker med korta meningar på varje sida. Skriv orden från boken på små lappar. Gå igenom 

orden, lägg sen meningar med dem. Gör en egen handskriven bok utan bilder och låt barnen 

läsa för den vuxne. Låt barnen läsa boken många gånger. När barnen knäckt koden kommer 

de att kunna läsa böckerna utan att det görs de ord kort som beskrivs på sidan 15. Visa barnen 

vilken läsriktningen är, att vi läser från vänster till höger. Det är också viktigt att prata om vad 

orden betyder, detta för att stärka barnens språkförståelse (Söderbergh 1995).  
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På Öjaby förskola arbetar man mycket med barns tidiga språkutveckling, barnen introduceras 

tidigt till det skrivna språkets värld. Detta är ett projekt i samarbete med Söderbergh. Hon i 

sin tur grundar sina kunskaper i Vygotskij och egna observationer av den egna dottern. 

Personalen på Öjaby förskola anser att det är pedagogens uppdrag att se och utveckla barnets 

förmågor och kompetenser på alla områden inklusive läs- och skrivglädje. De får en glasslåda 

att samla alla sina ord i. Ordkort skrivs som sedan används flitigt vid till exempel blöjbyten. 

Även vid matbordet pratas om ord som skrivs ner på kort till barnen. Vid samlingar får barnen 

jämföra bokstäver och tala om var det mer finns den bokstaven. Bokstäver och ord finns med 

barnen hela dagen även i leken. För barnen blir det helt naturligt att använda bokstäver och 

bilda ord. När barnen sen lär sig läsa lär de sig hela ordbilden istället för att ljuda ihop orden 

(Einarsson 2004).  

 

På Öjaby förskola är det viktigt att inte stänga ute barnen från tillfällen där de kan lära sig det 

skrivna språket. Det talade språket används i den dagliga direkta kommunikationen medan det 

skrivna språket används för indirekt kommunikation. Barn lär sig läsa och skriva på olika sätt. 

Det är viktigt att barnen tycker det är roligt att läsa och skriva. Tycker de att det är roligt 

utvecklas deras språk och de kan ta till sig de olika texternas syfte för läsningen (Einarsson 

2004).  

 

2.4.1 En väg in i skriftspråket 

Enligt Björk & Lidberg går barnen igenom olika faser när de lär sig läsa och skriva. I 

upptäckarfasen läser barnen texten tillsammans med läraren. En förförståelse byggs då upp. I 

det som Björk & Liberg benämner utforskarfasen analyserar barnen texten tillsammans med 

läraren. Vi hjälper barnen att skapa insikt mellan bokstavstecken och ljud. Sen har vi den 

självständiga fasen där barnen läser själva eller i mindre grupp. De tar hjälp av bilderna och 

vissa ord som de lärt som ordbilder. Under det begynnande läsutvecklingsstadiet använder sig 

barnet av att imitera ett läsbeteende. Med hjälp av minnet och bilder kan de återberätta en 

text. De bygger upp ett förråd av ord som de känner igen som ordbilder. Under det tidiga 

läsutvecklingsstadiet använder barnen sig av texten och försöker med hjälp av bokstäverna 

och delar av ord knäcka den alfabetiska koden. Stadiet för avancerade tidiga läsare 

kännetecknas av att barnen har knäckt koden, läser flytande och är på väg mot ett effektivare 

läsande (Björk, Liberg 1996). 
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2.4.2 Bornholmsmetoden, en förberedande metod för läsinlärning. 

Denna metod har från början utarbetats av professor Lundberg och hans medarbetare i Umeå. 

Sedan det översatts till danska har materialet utökats och det har även ingått i en vetenskaplig 

undersökning under fyra år på Bornholm och Jylland. Efter undersökningen har det 

återkommit till Umeå och allt det danska materialet har översatts till svenska (Lundberg, 

Häggström, 1994). Metoden bygger på att man leker med språket varje dag. Det är ett 

systematiskt program med språklekar för 6- åringar som sträcker sig under 8 månader. Dessa 

språklekar arbetar man sedan vidare med i årskurs 1. Svårighetsgraden ökas successivt i 

övningarna. Eleverna ska känna det lustfyllt och roligt att leka med språket. Genom att till 

exempel använda rim och ramsor lär sig barnen på ett roligt sätt att höra ljudstrukturen i 

språket (Lundberg, Häggström, 1994).  

 

2.5 Lärandeteorier som stödjer olika metoder för läsinlärning 
I vårt arbete och undersökning tar vi upp olika metoder för läsinlärning och vill därför ge en 

kort beskrivning av några teorier och dess upphovsmän som ligger till grund för en del 

metoder.  

 

2.5.1 Skinner 

Skinner, var en amerikansk psykolog och författare. Han levde från 1904 till 1990. Han är 

känd för att ha förespråkat den behavioristiska teorin. Den gjorde sitt intåg i USA under tidigt 

1900-tal och den var som störst här i Sverige från 1940 och fram till 1970. År 1969 

konstruerade Skinner olika undervisningsmaskiner och självinstruerande läromedel. Dessa 

hjälpmedel användes i det som kallades för programmerad undervisning. Under 1960 och 

1970 var detta undervisningssätt mycket populärt i Sverige (Maltén, 1997). Enligt 

behaviorismen ses eleven som en passiv mottagare av kunskap. Kunskapen ses som något 

fast, något som är absolut och oberoende av den som lär sig. Undervisningen handlar om att 

läraren ger kunskap till eleven och att eleven passivt tar emot det som läraren har valt att lära 

ut. Eleven ses som ett objekt, mottagare av kunskap Det finns en sanning, ett rätt svar. Att 

kunna innebär att komma ihåg. Man lägger fokus på elevernas yttre beteende, de inre 

processerna är inte intressanta. Belöningen anses som den viktigaste drivkraften för att lära 

sig saker. Kunskapssynen är atomistisk, vilket innebär att man lär delarna först och går sen 

över till helheten. Eleven anses lära sig bäst om läraren förmedlar en bit i taget (Avrin, 2003). 

Denna kunskapssyn kan man bland annat koppla till läsinlärning med läseböcker som utgår 
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från ett grammatiskt läsande det vill säga en bestämd ordning följs och man lär sig bokstaven 

först sen ljud, stavelser och ord och meningar (Åkerblom, 1988). Vi kan se en likhet med 

Hagnäs material, Anna böckerna, då läraren använder sig av en lärobok och denna är 

uppbyggd på samma sätt.  

 

2.5.2 Bruner 

Bruner var en amerikansk psykolog och pedagog. Han var professor vid Harvard University 

1952-1972 (Nationalencyklopedin 1989, nr 4). Han har en kognitiv syn på lärandet. Han är en 

av dem vars tankar som ligger tillgrund för LTG-metoden. Här är det de inre processerna som 

är intressanta. Det som händer i hjärnan då man lär sig är en central fråga. En aktiv 

bearbetning är en förutsättning för att ett lärande ska ske. Det är betydelsefullt att den som lär 

ser mening med aktiviteterna och att eleven upplever att det finns en röd tråd i 

undervisningen. Den främsta drivkraften för lärandet är elevens intresse för ämnet (Avrin 

2003). Bruner menar att inlärningen sker genom att nya kunskaper läggs till det som redan 

finns. Enligt Bruner är kunskapen en process som man går igenom, inte en produkt. Läraren 

ska skapa en god inlärningsmiljö för barnen (Maltén, 1997). 

 

2.5.3  Piaget 

Piaget föddes 1896 i Schweiz. Han tog doktorsexamen i biologi, efter det arbetade han med 

ett intelligenstest på en psykologisk institution i Paris. Där blev han intresserad av barns 

tankeverksamhet. Sedan blev han professor i filosofi. Han skrev böcker om barns språk- och 

tankeutveckling. Piaget anser att tänkandet hos barn utvecklas språngvis och har därför 

utarbetat olika stadier varefter barnen utvecklas. Han är en av dem som framhållit hur viktigt 

det är att förstå barns sätt att tänka. Utan den förståelsen är det nästintill omöjligt att förstå 

vad barnen säger till oss. Det kan då bli på det viset att vi avvisar eller tar barnens påståenden 

som dumma och felaktiga. Alla studier ska anpassas till elevens ålder och vi ska låta dem 

börja där de befinner sig i utvecklingen (Egidius 1999). Varje människa konstruerar sin egen 

bild av verkligheten, varje människa har sin egen sanning. Var och en konstruerar sin egen 

bild, det gör det intressant att ta reda på hur den enskilde eleven tänker för att kunna utmana 

denna tanke och därmed skapa lärande. Konstruktivismen flyttade fokus till elevens lärande. 

Varje elev anses bygga sin egen kunskap och nya tankemönster föds av gamla. ”Fästa ny 

kunskap på befintliga krokar”. Lärandet är en aktiv process. Eleven ska producera kunskap i 

stället för att reproducera, återge befintlig kunskap. Läraren ska skapa en miljö där eleven kan 

experimentera själv. Läraren ska uppmuntra till att eleven tar egna initiativ. Eleven ska kunna 
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relatera och tillämpa kunskapen i nya situationer (Avrin 2003). Vi kan se en likhet med LTG-

metoden då den nya kunskapen ska befästas på den redan befintliga. 

 

2.5.4  Vygotskij 

Vygotskij var en rysk psykolog som hade stor betydelse för den moderna 

utvecklingspsykologin (Nationalencyklopedin 1989, nr. 20). Vygotskij har en sociokulturell 

syn på kognitiv utveckling, det vill säga barn utvecklar sina grundläggande färdigheter i 

samspel med andra. Vygotskij menar att mänsklig kognition är kulturellt förmedlat. Kulturen 

är avgörande för hur de mentala grundläggande funktionerna kommer att utnyttjas. De 

grundläggande mentala funktionerna är uppmärksamhet, varseblivning och minne. Till 

exempel här i västvärlden använder vi oss av skriftspråk för att minnas. I andra delar av 

världen används andra strategier (Evenshaug & Hallen, 1981). Han tillhör en av dem som 

påverkat utvecklandet av LTG- metoden, men även Söderberg och Witting har tagit till sig 

Vygotskijs tankar, se avsnitten om Öjaby förskola och Wittingmetoden. Språket är en bärande 

del och därför betonas dialogens betydelse. De som lär sig odlar kunskap tillsammans och 

man ser eleverna som viktiga för varandras lärande, elever lär varandra. Lärandet sker när 

eleven befinner sig i en lärande miljö. Den sociala miljön är i fokus (Avrin 2003). Här betonas 

dialogen till skillnad från Piaget som inte fäster någon vikt av det sociala samspelet. 

 

2.6 Läsmetoder  
Vi tar i följande två stycken upp syntetiska och analytiska metoder. Läsinlärningsmetoder är 

uppbyggda på syntetiskt vis eller analytiskt vis. En kombination av båda är också möjlig, till 

exempel LTG. Metoden bygger faktiskt på både syntetisk metod och analytisk metod.  

 

2.6.1 Syntetisk metod 

För att identifiera ordet ljudas bokstäverna ihop med varje ljud till ett ord och senare till en hel 

mening. Denna metod kallas också för ljudmetod (Larson, m.fl. 1992). Den här metoden har 

sitt ursprung i den behavioristiska teorin. Den kallas även för den traditionella 

läsinlärningsmetoden (Åkerblom, 1988). I den här metoden lägger man tyngdpunkten på att 

eleverna ska bli tekniskt duktiga istället för att lägga fokus på läsförståelsen (Larson, m.fl. 

1992). Vi har i vårt arbete tagit upp en läsinlärningsmetod som bygger på den syntetiska 

metoden och det är Wittingmetoden. 
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2.6.2 Analytisk metod 

Denna metod går från helhet till delar, det vill säga orden listas ut med hjälp av ledtrådar 

(Larson, m.fl. 1992). Den analytiska metoden har sitt ursprung i den kognitiva teorin. 

Metoden är kunskapsinriktad och fokuserar på läsförståelsen och inlärningsprocessen 

(Åkerblom, 1988).  Här lägger man mindre vikt på det tekniska och koncentrerar sig mer på 

att eleverna ska bygga upp sin förförståelse (Larson, m.fl. 1992). Eleverna är delaktiga och är 

med och konstruerar sina meningar (Åkerblom, 1988). Vi har tagit upp följande analytiska 

metoder för att de är de som vi stött på: LTG som dock är både analytisk och syntetisk men 

övervägande analytisk,  Hagnäs´ Läsning med språket som bas. 

 

2.6.3 Fördelar och nackdelar med syntetisk och analytisk metod. 

Det är viktigt att som pedagog vara medveten om att olika tekniker stödjer varandra som t.ex. 

att ljudtekniken utvecklas genom helhetsläsande och tvärtom. Att lära sig vissa ord genom 

ordbilder underlättar för de barn som måste koncentrera sig mycket på varje ord. Ett 

helhetsläsande inbjuder till effektivt läsande då läsaren inte behöver uppmärksamma alla 

bokstäver. När läsaren lärt sig några ordbilder utantill känner denne självförtroende och hopp 

om att lyckas i läsningen. Ljudtekniken inbjuder till noggrann läsning bokstav för bokstav. 

Mycket koncentration läggs på denna avkodning, läsförståelsen åsidosätts. Barn som har svårt 

att ljuda kan ha hjälp av att man lägger stora bilder på golvet och går på dessa när man ljudar 

ihop ordet. Människor arbetar och lär sig på olika sätt. Vissa använder sig hellre av 

helordsmetoden än ljudmetoden (Björk, Liberg 1996). Det finns givetvis kritik mot både den 

syntetiska och den analytiska metoden. Vi har tittat på vad olika författare har för kritiska 

synpunkter på de olika metoderna. Vi tittade på den syntetiska metoden först och Allard m.fl. 

anser att fokus ligger på att eleverna ska bli tekniskt duktiga i sin läsning och det blir därför 

en långsam och ineffektiv läsning (Allard m.fl. 2001). Taube menar att eleverna känner av 

tvånget att bli tekniskt duktiga och deras självförtroende rubbas (Taube, 2002). Åkerblom 

anser att det ställs krav på att eleverna ska läsa rätt istället för att förstå innehållet och 

elevernas tidigare kunskaper tas inte tillvara (Åkerblom, 1988). När det gäller den analytiska 

metoden ger författarna sin kritik på följande vis. Witting tycker att eleverna lär sig att gissa 

vad det står och bryr sig inte om att läsa ut det. De utvecklar inte någon teknik för att läsa ut 

svåra ord (Witting 1993). Lundberg menar att eleverna inte automatiserar sin avkodning och 

blir därför inga säkra läsare (Lundberg, 1984). Vi kan inte ta ställning till om deras åsikter har 

någon vetenskaplig grund eller om det bara är deras egna åsikter. Detta kan vara deras egna 

hypoteser då vi inte kan se några hänvisningar till andra.  
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2.6.4 Wittings Metod för läs- och skrivinlärning 

Wittingmetoden är en syntetisk metod och den har sitt ursprung från Skinner. Den här 

metoden kan också kallas för den traditionella läsinlärningsmetoden. Eleverna lär sig en 

bokstav i taget grundligt. Undervisningen handlar om att läraren ger kunskap till eleven och 

att eleven passivt tar emot det som läraren har valt att lära ut. Eleven ses som ett objekt, 

mottagare av kunskap (Larson 1992). Metoden utgår från enskilda språkljud till 

sammanljudning av stavelser. Eleven får söka efter ord eller delar av ord i de stavelser som är 

givna vid tillfället. I det dagliga livet ingår läsning och skrivning som integrerade delar och 

det är av största vikt att lära sig läsa och skriva. Det präglar hela tillvaron att inte kunna läsa 

och skriva. Därför har Witting utvecklat denna metod som ett resultat av praktiskt arbete i 

sampel med teoretisk analys. Witting har under sina år som lärare i arbetet på särskola och 

med elever med lässvårigheter analyserat läsmetoder och kommit fram till att brister i dessa 

påverkar läsförståelse och avläsning. Hon såg en förändring som nödvändig. Enligt Witting 

skulle materialet vara anpassat så att eleven ges möjlighet att förstå efter egen förmåga och 

systematisk träning för avläsning (Larson m.fl. 1992). Witting utgår från två olika 

metoder/böcker. Läseboken som heter ”Nu ska vi läsa”, samt ett material som heter 

”Läsläran”. När Witting arbetade med dessa metoder upptäckte hon svårigheter hos eleverna 

i läsförståelsen. De båda böckerna innehöll bland annat ord som eleverna inte fått erfara ännu 

och kunde därför inte relatera till något. Hon fann därefter ytterliggare brister. För att alla 

elever ska få arbeta på sin egen nivå, krävs ett samarbete mellan pedagoger samt mellan 

pedagoger och barn. Det är viktigt att nå fram till alla elever. Witting har delat in sitt eget 

arbete med barn i olika övningsgrupper. Hon beskriver bland annat arbetet med 

självständighetsövningar, begreppsutvecklande övningar och övningar i att uppfatta språkljud 

och skriftspråkig särart, samt fri läsning. Hon beskriver också hur viktigt det är att informera 

föräldrar och barn om den metod som är vald, samt motivet till detta val.  

 

Witting börjar sin egen metod för läs- och skrivinlärning med vokalerna. Denna start sker i 

bestämd ordning med de långa vokalerna först. Sedan introduceras konsonanterna i viss 

ordningsföljd. Efter detta fortsätter språkstrukturer bildade av de introducerade konsonanterna 

och vokalerna. Innan eleverna introduceras för tecken görs en språk-ljudanalys. Det är viktigt 

att det i början är språkljuden och inte tecknen som framhävs för eleverna. Detta arbete görs 

med hjälp av en ljudsaga där det önskade språkljudet framgår tydligt. När vokalerna, samt 

konsonanten l blivit introducerade för eleverna fortsätter arbetet med sammanljudning. 

Witting arbetar också med avlyssningsskrivning (Witting, 1985). 
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2.6.5 Läsning på talets grund, LTG 

Leimar som var lågstadielärare utarbetade under 1960-70talet LTG-metoden. Hon influerades 

av språkforskare och pedagoger som Vygotskij och Bruner, som tillika anser att barnets språk 

och egna erfarenheter ska ligga till grund som byggnadsmaterial för läsinlärningen. LTG- 

metoden utgår från elevens språk och deras egna erfarenheter. Detta är en metod som 

innehåller både analytiska och syntetiska moment men de analytiska momenten överväger. 

Med den här metoden kan man integrera andra ämnen som orienteringsämnena och 

matematik. Eleverna producerar själv sitt material och läraren hjälper eleverna att utveckla 

sina idéer. Med denna metod tar man tillvara på elevernas erfarenheter och läraren hjälper till 

och stimulerar till utveckling (Larson  m.fl. 1992). 

 

LTG-metodens läsinlärning är indelad i olika faser. I samtalsfasen samtalar lärare och elever 

om gemensamma upplevelser och erfarenheter (Larson m.fl. 1992). Genom dessa 

gruppövningar byggs enligt Leimar (1974) ordmaterialet upp. I dikteringsfasen kommer 

gruppen tillsammans överens om vilka meningar som ska bilda dess text (Larson m.fl. 1992). 

I laborationsfasen ska den nedskrivna texten bearbetas och detta sker i regel dagen efter 

dikteringen (Larson m.fl. 1992).  Återläsningsfasen är en individuell övning. Texten skrivs 

ner på ett A4-papper och eleven läser tillsammans med läraren den nedskrivna texten. De ord 

som eleven kan läsa stryks under. Det kan ju också vara så att eleven kan många ord eller rent 

av alla orden i texten, då stryker läraren under de ord som är ljudstridigt stavade eller olika 

böjningsformer av ett och samma ord (Larson m.fl. 1992). I efterbehandlingsfasen arbetar 

eleverna med de understrukna orden från texten (Larson m.fl. 1992).  

 

Eleverna läser andra texter parallellt med arbetet med den gemensamma texten. Då läser de 

främst texter från barnböcker (Larson m.fl. 1994). Eleverna arbetar individuellt med 

bokstavsinlärning. Detta sker parallellt med läsinlärningen och läraren kontrollerar elevens 

kunskaper ungefär en gång i månaden. Eleverna får själva välja vilken bokstav de vill arbeta 

med. De tränar på bokstavens namn, ljud och form (Larson m.fl. 1994). 

 

2.6.6 Hagnäs´ Läsning med språket som bas 

Metoden bygger på Vygotskijs teorier om att barn behöver ha konkreta upplevelser som 

språklig grund innan de kan börja lära sig läsa. Tal- och språkutveckling är viktiga faktorer 

för den enskilda elevens läsutveckling (Hagnäs, 1989). 
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Metoden bygger på rön från den lingvistiska forskningen som Vogel och Lefevre gjort. De 

menar att vissa barn saknar en språklig förmåga för intonation, rytm och betoning. Hagnäs 

som har utarbetat denna metod har arbetat som lågstadielärare och talpedagog i grundskolan. I 

sitt möte med elever som hade svårt för att bland annat lära sig läsa väcktes intresset för att 

utveckla ett nytt material för läsinlärning. Detta arbetssätt utgår från att eleverna ges möjlighet 

att spontant få utveckla sin läsning. Det är ett analytiskt arbetssätt där man utgår från hela 

talade uttryck (Larson m.fl. 1994). 

 

Anna-materialet är ett läromedel som används för ett arbetssätt som Läsning med språket som 

bas. Materialet består av två läseböcker Nu ska vi läsa om Anna Del 1 och Del 2 (1984).  

Texterna i Anna-böckerna är uppbyggda med utgångspunkt från intonation, rytm och 

betoning. Härigenom utvecklas meningsbyggnad, ordkunskap och uttal. Till detta finns det 

arbetsböcker som har samma texter och bilder som själva läsböckerna har. Skillnaden är att i 

arbetsböckerna har man utelämnat de ord som ska bearbetas. De ord som ska användas finns 

på medföljande ark till böckerna. Eleverna tränar sig på att skriva bokstäverna och när de är 

nöjda med sitt arbete skriver de in det i boken Min alfabetsbok. Det finns ett analysschema där 

dolda svårigheter kan synliggöras. Till materialet hör också Anna-spelen del 1-3 och en 

lärarhandledning (Larson m.fl. 1994). Innan man börjar med själva läsinlärningen använder 

man sig av Anna-spelen. Detta för att stimulera och utveckla talet först. Man kan göra enkla 

sorteringsövningar men även svårare meningsbyggnader. Genom samtal kring bilderna utökas 

elevernas ordförråd och bokstävernas ljud införs efterhand. Genom språklekar utvecklas talet 

så att läsning och skrivning blir en naturlig del i den språkliga utvecklingen (Larson m.fl. 

1994). Arbetsgången för själva läsinlärningen sker efter en bestämd ordning. Den omfattar 

sex punkter men man behöver inte gå igenom alla punkterna. Man måste dock alltid ha med 

punkterna med språklekar och checklistor. I den första punkten bearbetas bilden för att få en 

gemensam utgångspunkt. Sen kommer checklistor som punkt två. De innehåller olika 

övningar som ska genomföras, en lista till läseboken och en till arbetsboken. Man arbetar 

vidare med punkterna som består av sång, språklekar, drama och extra uppgifter. I den är 

arbetsformen förekommer ingen ljudning då man tycker att fonemen i sig själva inte betyder 

något. Man menar att eleverna själva ska bli medvetna om fonemen när de är språkligt mogna 

för det annars kan den språkliga utvecklingen bromsas (Larson m.fl. 1994). 
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2.7 Lärarens roll. 
För att undervisningen i svenska ska bli en integrerad helhet av mål, innehåll och metod (vad, 

varför och hur) i en skola för alla, innebär att läraren måste välja och tillämpa en 

undervisningsstrategi som svarar mot de olika behov och förutsättningar som finns hos 

eleverna i en klass. Detta kräver väl underbyggda och definierade mål för undervisningen och 

samvaron i klassen, vilket i sin tur är beroende av lärarens kunskapssyn och människosyn och 

baserat på dennes medvetna eller omedvetna antaganden om hur barn tillägnar sig kunskaper, 

färdigheter, attityder och värderingar (Larson m.fl. 1992). Även vid val av läsinlärningsmetod 

är således ett noggrant övervägande nödvändigt. Läraren måste vara medveten om de faktiska 

förutsättningarna som ligger till grund för undervisningen och behöver bearbeta 

frågeställningar. Larson m.fl. skriver att vi lärare bör ställa oss ett flertal frågor så som: Vilket 

är syftet för övningen och för skolan? Vad önskar vi för utveckling? Hur kan vi väcka 

läsglädje och skapa en positiv känsla för läsning som förhoppningsvis varar livet ut? Hur kan 

detta mål uppnås? Vilken typ av genrer ska texterna vi arbetar med vara? För att läraren ska 

kunna bedriva en professionell undervisning är denna typ av analys nödvändig (Larson m.fl. 

1992). 

 

Läraren ska undervisa och tillgodose alla barns läsinlärning. Klassrummet ska utgöra grunden 

för de meningsfulla och användbara läsaktiviteter som genomförs. Barnen får inte uppleva 

bedömningar eller tvång. Läraren måste göra läsningen lätt. Eleverna ska alltid kunna få hjälp. 

För att barnen ska behärska läsningen bättre är det viktigt att vi inte kräver att de ska behärska 

skrivreglerna. Vi ska inte kräva ordagrann läsning, så som exakt korrekt avlästa ord. Det 

räcker med att innehållet i texten tolkas rätt. Ett sätt att göra barn ängsliga kan vara att rätta 

dem direkt. Detta bör vi därför undvika. Läsningen ska göras meningsfull, behaglig, 

användbar och en ofta förekommande aktivitet för barnen. För att kunna komma fram till ett 

beslut om när och hur vissa metoder ska användas krävs en förståelse för läsningens natur 

(Smith, 2002). 

 

2.7.1 Hur pedagoger kan hjälpa barn att lära sig läsa och skriva. 

En pedagog måste ha en bred kunskap om den tidiga läs- och skrivutvecklingen hos barn. 

Man måste vara medveten om att det finns många sätt att lära sig läsa och skriva. Pedagogen 

måste också kunna skapa meningsfulla situationer i barns möte med skriftspråket. Att kunna 

möta barnen på deras nivå och individanpassa övningar så att man fångar även de svaga eller 
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sena barnen. Att låta barnen skapa egna texter. Pedagogen har som uppgift att visa barnen hur 

skriftspråket förhåller sig till det talade språket. Pedagogen ska ta tillvara barnens tidiga 

erfarenhet av lekskrivandet och utveckla detta vidare. Man kan använda sig av tankeböcker 

där barnen skriver en liten text som de sen ritar en bild till. Att låta barnen berätta för varandra 

innan de börjar skriva gör att barnen förbereder sig för sitt skrivande och andra får förslag på 

vad de kan skriva om. Pedagogen bör bemöta det skrivna med någon kommentar för att visa 

på att innehållet i texten är viktigt (Björk, Liberg 1996). 

 

2.8 Diagnoser 
Det finns olika diagnoser som gör det möjligt att följa varje elevs utveckling inom läsning. Vi 

har tittat på diagnosmaterialen LUS, Språket lyfter och God läsutveckling, detta ur lärarens 

perspektiv. Dessa diagnoser används ofta av läraren själv som får en god uppfattning om hur 

eleven ligger till i sin läsutveckling. Dessa diagnoser kan vara till god hjälp vid t.ex. 

föräldrasamtal för att åskådliggöra barnets läsutveckling. Skolverket menar att syftet med 

diagnoser är att läraren skall använda observationsschemat för att systematisera sina 

observationer och på så sätt få kunskap och information om hur inlärningsprocessen går 

framåt, elevernas styrka, vilka strategier de använder sig av, var svårigheterna ligger samt 

metakognition för eleven. För lärarens del är det viktigt att en utvärdering av det egna arbetet 

sker, att vi tittar på om de använda metoderna fungerar, vi bör fundera över om materialet 

varit väl valt, detta kan även vara underlag för föräldrasamtal.  

 

 2.8.1 Diagnosmaterialet LUS  

Rudqvist har tillsammans med Allard och Sundblad utarbetat Nya Lusboken. Rudqvist har 

hämtat kunskaper om läsning från Söderberg, Smith, Liberg. LUS är ett nytt 

Läsutvecklingsschema som ska visa barnens läsutveckling och visa om den bedrivna 

läsundervisningen är tillräcklig för individen. LUS testar avkodning och språkförståelse. Här 

testas läsförmåga i både sammanhang och isolerat, samt hastighet i läsningen. Till exempel  

testas tidigt om enskilda bokstäver skapar problem för läsaren, senare i testet undersöks om 

barnet klarar sökläsning så som att hitta det man söker i en text utan att läsa texten noggrant 

samt om tv-texter hinns med osv. Detta diagnosmaterial visar tydligt var barnet befinner sig i 

sin läsutveckling, men inte något om skrivutvecklingen. Den är mycket enkel att fylla i. Den 

del som fylls i tillsammans med barnen heter ”Min läsutveckling” och ger barnen en 

möjlighet att själva reflektera över sin inlärning samt var de befinner sig i sin utveckling. 
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Diagnosen visar hur inlärningsprocessen går framåt och vilka strategier som används. Att 

barnen får ett eget protokoll som de kan fylla i gör att de blir medvetna om sitt lärande. Som 

lärare kan jag utvärdera mitt arbete och se vilka saker jag måste låta mina elever träna mer på. 

Ett fungerande material som kan användas som underlag vid föräldrasamtal.  

 

LUS är indelat i tre olika faser. I den första, utforskande fasen håller barnet successivt på att 

tillägna sig läsförmågan i texter med få ord på varje sida, oftast med innehållsbaserade bilder. 

I sökandet efter innehållet/budskapet kräver den förståelsebaserade avläsningen stor energi 

och uppmärksamhet. I den andra, expanderande fasen har barnet nu en grund av fungerande 

lässtrategier och vidgar sin inlärning till böcker med allt större omfång, där endast texten för 

berättelsen framåt. Vid tre tillfällen under denna fas uppträder, efter uppnådd kvalitet i den 

löpande läsningen, nya läsfunktioner, nämligen att söka, att utföra och att överblicka. Den 

tredje fasen känns igen av litterat läsande och då avses ett läsande som förutsätter abstrakt och 

hypotetiskt tänkande. Det innebär att läsaren kan förstå principer som inte motsvaras av en 

ordagrann formulering i texten och även förstå hypotetiska resonemang, dvs. kunna dra 

slutsatser om företeelser utanför den konkreta erfarenhetssfären. Det litterata läsandet öppnar 

för att självständigt tränga in i och igenom sakprosa och skönlitterära texter inom olika genrer 

och successivt förstå innebörden av metaforer, och nya dimensioner på olika nivåer (Allard 

m.fl. 2002). 

 

2.8.2 Diagnosmaterialet Språket lyfter 

Skolverket hade år 2003 fått i uppdrag av regeringen att utveckla ett nationellt provsystem 

(Skolverket 2003). Syftet är att kunna analysera det kunskaperna i svenska språket som eleven 

visar i olika situationer. Skolverkets förhoppning är att materialet ska användas för att stödja 

elevernas kunskapsutveckling i svenska. 

 

Språket lyfter är ett diagnosmaterial som har en annan struktur än LUS. Här följer man 

barnens språkliga aktivitet, hur samarbetet fungerar och uttryckssätt och förmåga att lyssna på 

andra. Man får också en bra bild av barnens skrivutveckling. Eftersom det är mer att fylla i tar 

den längre tid men i gengäld får pedagogen en bredare syn på sin elevs kunskaper. Pedagogen 

kan på ett bra och tydligt sätt se om eleven utvecklas i sin sociala process också. Med detta 

material kan läraren följa eleven från f-klass och upp i skolår fem. Pedagogen kan se hur 

inlärningsprocessen går framåt och vilka strategier eleven använder. Det är lätt att se elevens 

styrka men också var svårigheterna ligger. Om man diskuterar punkterna med eleven kan de 
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göras medvetna om hur de lär sig och vad de lär sig. Pedagogen kan utifrån materialet lätt 

utvärdera sitt arbete och planera fortsatt arbete med eleverna. Detta material kan också 

användas som underlag för föräldrasamtal. 

 

Språket lyfter är indelat i tre olika delar. Den första delen är kommunikation – uttrycka sig 

själv – lyssna på andra. Här fokuserar man på språklig aktivitet, samarbetsförmåga, 

uttrycksförmåga. Andra delen är att utveckla förmågan att läsa och skriva. I förskoleklass till 

skolår 2 undersöks generellt intresse, hur barnet lokaliserar, skriver, läser. Tredje delen är att 

utveckla förmågan att läsa och skriva: Från skolår 2 till skolår 5 undersöks Läs- och 

skrivsituationer bland annat när barnen läser, skriver, samt skrivteknisk förmåga (Skolverket 

2003). 

 

2.8.3 Diagnosmaterialet God läsutveckling 

Professor och läsforskare Lundberg samt lågstadielärare och universitetsadjunkt Herrlin har 

tillsammans utarbetat detta diagnosmaterial för läsutveckling. De menar att skolans viktigaste 

uppgift är att alla elever lär sig läsa och har därför tillverkat ett material där elevernas 

läsutveckling kartläggs. Materialet är mycket överskådligt och enkelt att använda. Varje elev 

har ett individuellt schema där man markerar hur långt eleven kommit i sin läsutveckling. 

Genom att regelbundet dokumentera hur elevens läsning utvecklas skapar man en läsprofil för 

varje elev. Materialet är uppbyggt på sådant sätt att förutom läsutvecklingsschema finns det 

metodiska övningar till de grundläggande faserna i läsutvecklingen. Med hjälp av dessa 

övningar kan man stimulera utvecklingen och förhindra att eleven kör fast. God läsutveckling 

är indelat i fem dimensioner: fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 

läsförståelse och läsintresse. Inom varje dimension finns flera steg. Det finns ett schema som 

lärare och elev fyller i tillsammans, som är enklare formulerat, samt ett schema som läraren 

själv fyller i. Eleven behöver inte nödvändigtvis följa faserna i ordning utan det kan mycket 

väl bli hopp mellan dem. Varje dimension är noga beskriven i boken. Denna kartläggning ger 

en tydlig bild av hur elevens läsutveckling utvecklas. I boken ges även exempel på olika tester 

som för det mesta genomförs av specialpedagog. Testerna är följande: Lyssna på ord, IL 

BASIS, UMESOL och ordkedjor (Lundberg, 2003). Vi har valt att inte gå in på dessa djupare 

då det tillhör specialpedagogens arbetsuppgifter. 
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3. Empirisk del 

 
När vi nu har läst litteratur om hur läsning fungerar, olika metoder samt lärarens roll i 

läsundervisningen vill vi även undersöka hur det förhåller sig i verkligheten. 

 

3.1 Metodbeskrivning  
Vi valde att göra vår undersökning bland lärare som arbetar med barn i skolår F-3. Vi är 

intresserade av vilka metoder som används för läsinlärning, hur lärarrollen upplevs, 

fortbildning, samverkan, uppföljning av elevernas utveckling. Även lärarens egen utveckling 

är intressant. Vi valde att genomföra undersökningen med hjälp av enkäter. Eftersom vi vet att 

det kan bli ett stort bortfall med denna metod har vi valt att vänta på plats medan deltagaren 

fyller i enkätformuläret. 

 

3.2 Urval 
Strategiskt urval betyder att man väljer ut informanter utifrån en redan känd egenskap, vilket i 

vårt fall innebär lärare i skolår F-3. Ett subjektivt urval innebär enligt Denscombe (2000) att 

forskaren har viss kännedom om det som ska undersökas och därför medvetet väljer personer 

som kan ge mest värdefull information, vilket i vårt fall innebär lärare som har inriktning 

förskollärare eller lärare för de yngre skolåren, så som lågstadielärare, småskollärare eller 1-7 

lärare. De lärare vi valt att ha med i undersökningen har utbildningarna förskollärare, 

småskollärare, lågstadielärare, lärare för de yngre skolåren (1-7) med inriktning svenska-

samhällsorienterande ämnen eller matematik och naturvetenskapliga ämnen. Respondenterna 

har stor spridning åldersmässigt. 13 respondenter är kvinnor och en är man.  

 

3.3 Genomförande 
Vi valde att genomföra enkätundersökningen efter vi hade påbörjat vår litteraturgenomgång, 

detta eftersom vi först ville läsa in oss och uppdatera oss på området läsinlärning. Vi ville 

även förbereda oss på utformningen av vår enkät som vi formulerat utefter det vi läst i 

Enkätboken av Trost (2001). Vi bestämde oss för att utföra hälften av enkätundersökningen 

var. Deltagarna kommer från två olika kommuner och fyra olika skolor. Kontakten med 

personerna var redan etablerad, då vi på förhand tillfrågat och förberett de deltagande på att 

vara med i undersökningen. Vi vet att bortfall är vanligt vid enkätundersökningar (Trost 2001) 
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och försökte undvika det genom att åka till den aktuella skolan och stanna kvar medan 

respondenterna fyllde i formuläret. Det visade sig fungera bra då det inte blev något bortfall. 

Samtliga tillfrågade var positiva till att delta i undersökningen. Stämningen var god vid dessa 

tillfällen och vi kände oss välkomna. Vi valde att skriva ut svaren ordagrant, fråga för fråga, 

alla respondenters svar samlat. Det var ganska tidskrävande, men det blev lättare att 

strukturera materialet på detta sätt.  Vi försökte se likheter, skillnader och gemensamma 

beröringspunkter. Vi har valt att redovisa resultatet i löpande text med en del citat för att visa 

respondenternas svar. Citaten är exakta avskrivningar från enkätsvaren.  

 

3.4 Etiska överväganden, trovärdighet och tillförlitlighet 
När en vetenskaplig undersökning görs är det viktigt att tänka på de etiska riktlinjerna som 

finns angivna i forskningsetiska principer som antogs av Humanistisk-Samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet i mars 1990 (HSFR, 1991). För att skydda de deltagande i undersökningen är 

det viktigt att behandla alla uppgifter om deltagarna på ett sätt som utesluter att dessa kan få 

obehag eller ta skada. De fyra forskningsetiska huvudkraven, informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet var vi noga med att följa (HSFR 

1991). Informationskravet uppfyllde vi genom att berätta i vilket syfte vi utförde 

undersökningen samt att det var frivilligt att delta i undersökningen. Samtyckeskravet 

uppfylldes då deltagarna själva bestämde sig för att delta i undersökningen. 

Konfidentialitetskravet uppfylldes eftersom inga personuppgifter som kan identifiera enskilda 

personer uppgavs av deltagarna. Nyttjandekravet uppfylldes eftersom vi informerade 

deltagarna om att enkätsvaren skulle behandlas konfidentiellt. Det gick heller inte att urskilja 

identiteten på den som svarat på vilken enkät, då det inte fanns någon fråga om 

personuppgifter på enkätformulären. Vi kommer endast att använda uppgifterna i enkäterna 

till denna rapport.  

 

Tillförlitlighet handlar om hur trovärdig den aktuella undersökningsmetoden är.  Vi har 

använt oss av enkäter i vår undersökning och anser att den information vi fått är trovärdig och 

denna metod uppfyller syftet i detta arbete.  Vi anser att informationen är högst tillförlitlig då 

deltagarna har fått ta god tid på sig att fylla i enkäten och även utnyttjat denna.   
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3.5 Resultatbeskrivning 
 

14 pedagoger har svarat på enkäten vi utformat, se bilaga ett och två. Vi inriktade oss på 

lärare som verkar i de yngre åldrarna det vill säga lärare som har utbildning för de yngre 

åldrarna, skolår F-7. Deltagarna har olika inriktningar i sin utbildning, det vill säga 

förskollärare, småskollärare, lågstadielärare, svenska-so lärare, matematik-no lärare. Lärare 

med dessa inriktningar är de som har behörighet att arbeta med de skolåren, där den 

grundläggande läsundervisningen till större delen sker. Med den grundläggande 

läsundervisningen menar vi när eleven arbetar med förberedande övningar för läsning, arbetar 

med avkodning och läsförståelse på grundnivå, det vill säga. knäcker läskoden samt utvecklar 

sin läsning till att kunna orientera sig hjälpligt.  För att det ska bli lättare att följa med i texten 

har vi valt att benämna lärarna med bokstäver, se bilaga två. Vi har valt ut en del citat ur 

enkätsvaren för att åskådliggöra vissa svar.  

 

Vi kommer att använda följande rubriker i resultatbeskrivningen. 

Dessa metoder känner lärarna till. 

Dessa metoder använder sig lärarna sig främst av och varför. 

Så här arbetar lärarna med läsinlärning. 

Så här ser lärarna sin lärarroll i läsundervisningen. 

Dessa diagnoser använder lärarna för att följa elevernas läsutveckling.  

Så här mycket kompetensutveckling får lärarna inom området. 

Såhär samarbetar förskollärarna verksamma i förskoleklass med lärarna i skolan när det gäller 

läsinlärning. 

 

3.5.1 Dessa metoder känner lärarna till. 
Vi började med att fråga vilka metoder lärarna känner till. Förskollärarna känner inte till så 

många olika metoder, endast en känner till ljudning. ”Ljudning” (Lärare A). Lågstadielärarna 

känner främst till Wittingmetoden, LTG, ordbildsmetoden samt läsning genom skrivning. 

Dessa lärare har varit verksamma en lägre tid och känner till välbeprövade metoder.  Sv-so-

lärarna 1-7 känner till Witting, LTG, Bornholmsmodellen, ordbilder, ljudning och 

helordsmetoder. Dessa lärare känner till lite fler metoder. Ma-no lärarna känner till fem olika 

metoder, men det är endast ljudmetoden alla känner till. De övriga metoderna är LTG, 

Witting, Anna-metoden och helords metoden. 
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Sammanfattning: 

Åtta av fjorton lärare känner till LTG metoden. Sju känner till ljudningsmetoden. Sex känner 

till Wittingmetoden. Fem känner till helordsmetoden. Två känner till ordbildsmetoden. En 

känner till Anna- metoden. En känner till Bornholmsmetoden. Sammanfattningsvis har 

lågstadielärarna och 1-7 lärarna samma kännedom om de olika metoderna för läsinlärning.  

 

3.5.2 Dessa metoder använder sig lärarna främst av samt varför. 

Förskollärarna beskriver ett arbete med ett begränsat antal metoder. Lärare B har inte 

preciserat vad hon menar med den skolförberedande biten. ”Eftersom det är i en förskoleklass 

jag arbetar så fokuserar vi oss mer på den sociala och skolförberedande biten” (Lärare B). 

 

 Lågstadielärarna har många års erfarenhet och de blandar metoder och varierar sig i arbetet 

med läsinlärning. Sv-so lärarna blandar olika metoder och sätter barnets förutsättningar i 

fokus. För övrigt använder de mycket ljudning och helordsmetod. Matematiklärarna blandar 

också olika metoder. ”Ljuda ihop, bokstävers ljud, från konkret till abstrakt. Jag fortsätter så 

klart på det sätt ´min´ skola börjat” (Lärare M). 

 

Sammanfattning: 

Elva av fjorton lärare använder sig av ljudmetoden i sitt arbete med läsinlärning. Sex 

använder sig av helordsmetoden. Fyra använder sig av ordbilder. Två använder sig av LTG. 

Undersökningen visar att lågstadielärarna och 1-7 lärarna använder sig av en kombination av 

ljudning och helordsmetod. Förskollärarna däremot, använder sig av förberedande aktiviteter, 

samt att känna igen hela ord.  
 

3.5.3 Så här arbetar lärarna med läsinlärning. 

Förskollärarna fortsätter att beskriva sin förberedande verksamhet, med inslag av läsläxa 

tillsammans med föräldrarna, bokstavslådor, leka med ord, bilder och bokstäver. 

Lågstadielärarna arbetar mycket individuellt och arbetar bland annat med en bokstav i veckan, 

lyssnar efter ljud, ljudar ihop ord, rim, ramsor och ordlekar samt läser böcker. De anpassar 

läsläxan till individen. Högläsning förekommer.  
 

”Introducerar en ny bokstav i veckan. Både ljud och form. Lyssnar efter ljudet i ord. Ljudar ihop. 

Parallellt med detta jobbar vi med rim och ramsor och ordlekar. Läser böcker gemensamt – lär utantill 
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efter hand läser de sedan själv. Introducerar vanliga ordbilder efter hand. Daglig högläsning. Läsläxa 

ges”(Lärare F). 

 

 Sv-so lärarna arbetar också med en bokstav i veckan, individuell läsläxa och har även 

gemensam läsning. De tränar på bokstävernas ljud och form och använder många olika sätt att 

träna dessa på. Matematik och naturvetenskapslärarna har individuell läsläxa, använder sig av 

låtsasläsning, ordbilder, bokstavsinlärning, bokstavsljud. De använder sig också mycket av 

dikteringsövningar, samtal om böcker och har högläsning. Annat kreativt arbete förekommer 

också så som t.ex. klippa ord i tidningar.  

 

Sammanfattning: 

Förskollärarna försöker väcka ett intresse hos eleverna. Lågstadielärarna gör ett grundligt 

arbete, och använder sig av mycket varierande arbetssätt. Sv-so lärarna arbetar till lika med 

lågstadielärarna med bokstävers ljud och form och som vi nämnt tidigare varierar de sitt sätt 

att lära ut. Ma-no lärarna använder sig av ett antal olika metoder, samt kreativa övningar.  

 

3.5.4 Så här beskriver lärarna sin roll i läsundervisningen. 

Förskollärarna vill vara bra förebilder. För lågstadielärarna gäller följande nyckelord: 

Handledare, inspiratör, stimulera, göra det roligt, individualisera, uppmuntra, sporra, ge 

eleverna självförtroende. Sv-so lärarna vill höja ribban, vara stödjande och uppmuntrande, 

ledsaga, undervisa och handleda. Matematiklärarna vill inspirera, stötta och puffa på, 

tillhandahålla relevanta och en mångfald texter, stimulera och vill lyssna in barnen för att 

bygga undervisningen kring detta. ”Min uppgift är att inspirera och stötta, puffa på och 

tillhandahålla relevanta texter” (Lärare K). 

 

Sammanfattning: 

 Alla lärarna vill på något sätt vara goda föredömen och en förebild. Undersökningen visar att 

sv-so och ma-no lärarna vill driva eleverna vidare i sin läsutveckling, det vill säga lärarna 

betonar att de inte vill att eleverna ska stanna upp i sin läsutveckling.  
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3.5.5 Dessa diagnoser använder lärarna för att följa elevernas läsinlärning. 
Den ena förskolläraren utgår från tester kring det material hon använder, men betonar att det 

inte finns något krav på att kunna läsa i förskoleklass. Den andra förskolläraren berättar att 

specialpedagogen kom in i klassen och testade eleverna inför skolstarten.  
 

”Under fjoråret kom specialpedagogen och använde sig av: ”Läsberedskap, språkanalys inför skolstart.” 

av Inger Ulin och Gunhild Westerstrandh.” (Lärare B) 

 

Lågstadielärarna använder sig av lite olika material så som God Läsutveckling, ett kommunalt 

material med ordkedjor och bokstavskedjor, några nämner också att de använder sig av det 

testmaterial som tillhör de olika läromedel som används vid det aktuella tillfäller. Svenska-so 

lärarna har använt sig av God läsutveckling, några ord- och meningskedjor som inte nämns 

namnet på samt LUS. 

 
 ”Jag har använt LUS, ord och meningskedjor. Vi har hittat ett nytt protokoll som verkar bra i en bok som 

heter God Läsutveckling” (Lärare I). 

  

Ma-no lärarna använder sig av ordförståelse, diktamen, läsförståelsetester. Det nämns att en 

specialpedagog går in vid behov och gör UMESOL, ITPA, Olaf, Vilken bild är rätt? Även av 

ma-no lärarna nämns att ord- och meningskedjor utförs av lärarna, genom kommunen. 
 

Sammanfattning: 

 Många av testerna görs av spec. pedagogen på skolan, med undantag för diagnoserna God 

Läsutveckling, LUS och som klassläraren själv kan utföra. Fyra av fjorton lärare använder 

God läsutveckling och en lärare använder LUS. Några av lärarna nämner  att de använder ord- 

och meningskedjor.   

 

3.5.6 Så här tycker lärarna om tillräckligheten i sina kunskaper om 

läsinlärning.  
Förskollärarna tycker att de har tillräckliga kunskaper om läsinlärning på den nivå de arbetar 

men inte i vidare i utvecklingen till exempel skolår 1 och så vidare. Lågstadielärarna tycker 

överlag att de har mycket kunskaper och erfarenheter om läsinlärning. Någon har gått en 

fortbildning i läs och skrivsvårigheter. En av dessa uttrycker att hon vill lära sig mer om läs- 

och skrivsvårigheter samt hur man utreder dessa. ”Ja, Jag har 35 års erfarenhet och har lärt 
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mig mycket under tiden” (Lärare E). Sv-so lärarna tycker att de inte fått så mycket kunskaper 

via sin utbildning, utan att de fått kunskaper genom erfarenhet antingen i yrkeslivet eller 

genom egna barn. Någon hävdar också att det är så många individer med så många olika 

behov och att en lärare aldrig kan bli fullärd. Hälften av ma-no lärarna tycker att de inte fick 

tillräckligt med kunskaper i utbildningen till lärare, detta på grund av inriktningen mot 

matematik och naturvetenskapliga ämnen, men att arbetslaget hjälper till och stöttar. Övriga 

två svarar på olika sätt. Det ena att hon har glömt kunskaperna eftersom hon arbetar med äldre 

elever för tillfället, den andra att hon nog har tillräckliga kunskaper för att hjälpa de barn som 

genomgår en normal läsutveckling. 

 
 ”Nej, eftersom jag är 1-7 ma/no lärare utan någon fördjupad kunskap om barns läs- och skrivinlärning. 

Jag lär mig efterhand. Arbetslaget stöttar bra” (Lärare K). 

 

Sammanfattning: 

 Förskollärarna och lågstadielärarna anser att de har tillräckligt med kunskaper för den ålder 

de undervisar. Svenska och matematiklärarna är av blandade åsikter, men de negativa 

uppfattningarna överväger. Sv-so lärarna upplever brister i lärarutbildningen då de har valt 

denna inriktning.  Sammanfattningsvis har 64 % uppfattningen att de har tillräckliga 

kunskaper i läsinlärning för att kunna utföra ett kvalitativt arbete. 

 

3.5.7 Så här mycket fortbildning får lärarna inom området. 
Förskollärarna tycker att de har stor möjlighet att själv välja kompetensutveckling, dock får de 

söka utbildningar själva. Ekonomin styr möjligheten hur mycket fortbildning som är möjligt 

att få. ”Inom ekonomins ramar. Om jag hittar någon fortbildning inom ämnet” (Lärare B). 

  

Lågstadielärarna har möjlighet till fortbildning om de visar intresse. De betonar att kurserna 

får sökas på egen hand. Det erbjuds inget från arbetsgivarens sida. En nämner kunskapslyftet 

som en nyhet och att det blir nyttigt. Två sv-so lärare svarar att de inte får någon fortbildning. 

De övriga två har gått på föreläsningar för några år sedan resp. svarat att hon får gå på kurser 

och föreläsningar, men finner ett problem i att hitta de rätta kurserna eller föreläsningarna.    

”Nej! Vi har diskuterat lite i arbetslaget, att börja använda ett nytt läsutvecklingsschema - God 

läsutveckling” (Lärare J). 

  



 34

Ma-no lärarna svarar lite olika på denna fråga. De flesta har möjlighet till fortbildning om 

initiativet tas på egen hand. Någon nämner Lärarlyftet med frågetecken efter. Alternativet till 

detta är kvällskurser. 

 

Sammanfattning: 

Elva av fjorton lärare ser positivt på möjlighet till fortbildning. Det är upp till var och en att 

söka efter passande kurser. Tre stycken anser att de inte får den fortbildning de önskar. 

Arbetsgivarna erbjuder inte någon fortbildning, det är upp till varje lärare att söka information 

om och söka till kurser.  

 

3.5.8 Så här samarbetar förskollärarna verksamma i förskoleklass med 

lärarna i skolan när det gäller läsinlärning.  
Förskollärarnas svar visar att det är elevernas intresse och mognad som styr, men om eleverna 

visar intresse och har kommit igång med sin läsinlärning får de vara med skolår ett och arbeta 

med läsinlärning när det passar.  De vuxna har gemensam planering och stödjer och ger råd 

till varandra. Lågstadielärarna nämner att skolklassen har olika teman tillsammans med 

förskoleklassen. De vuxna ingår i ett och samma arbetslag och planerar tillsammans. Då ges 

det tillfälle att prata om de förberedande aktiviteterna för läsinlärning. Lärare och 

förskollärare använder samma typ av material. Endast två av sv-so lärarna har en uppfattning 

om detta arbete, de övriga två svarar att de inte vet. Av de lärare som svarat upplever den ena 

att arbetet fortsätter i förskollärarens spår när eleven börjar skolan. Den andra nämner att det 

finns en kontakt med en specialpedagog som arbetar i förskoleklassen. Av ma-no lärarna 

svarar en vet ej och en annan att det inte finns någon kontakt. De övriga upplever att barnen 

får träffa personal som arbetar både i förskoleklass och i skola och att detta gör övergången 

enklare. De känner sig välbekanta med varandras arbetssätt och pedagogik.  

 
”Specialpedagogen som är verksam i barngruppen har tidigare varit och är fortfarande i förskoleklassen. 

Så de ´nya´ barnen i ettan och de som kommer från förskoleklassen har redan varit i kontakt med personal 

som arbetar både på förskolan och i skolan. Det har underlättat i och med att den personalen har kunnat 

lämna över och delge hur utvecklingen har varit. Samma pedagog är verksam som specialpedagog inom 

läs och skriv”  (Lärare L). 
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Sammanfattning: 

 Nio av fjorton lärare har någon form av samarbete mellan förskoleklass och skola. Fyra 

stycken vet inte eller preciserar inte något samarbete. Endast en säger att det inte finns något 

samarbete för närvarande, men har en önskan om detta. I något fall nämns att en special 

pedagog delas mellan förskoleklass och skola.  
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4. Diskussion 
Syftet med vår undersökning var att genom en kvalitativ undersökning baserad på enkäter 

undersöka vilka metoder lärarna känner till, vilka metoder de använder i läsundervisningen, 

hur lärarna arbetar med läsinlärning samt hur lärarna ser på sin roll i läsundervisningen.  Vi 

koncentrerade undersökningen till lärare som arbetar i skolår F-3 eftersom det mesta av den 

grundläggande läsundervisningen bedrivs i de yngre skolåren.  

 

Det har varit lätt att hitta litteratur i ämnet läsinlärning. Det har också skapat problem, då vi 

var tvungna att göra ett urval av denna i mängd. Vi har funnit det svårt att begränsa oss, då vi 

upplever området som stort och intressant. En annan aspekt är att läs- och skrivinlärning hör 

samman och det har därför också varit ett problem att avgränsa endast läsinlärning. Vi började 

vårt arbete med att fundera kring vilka metoder vi känner till och använder oss av i vår 

undervisning. Vidare läste vi in oss på ämnet för att sedan arbeta vidare med 

litteraturgenomgången. När vi påbörjat denna utförde vi enkätundersökningen.   

 

Våra litteraturstudier visar att läraren måste välja och tillämpa en undervisningsstrategi som 

svarar mot de olika behov och förutsättningar som finns hos eleverna. För att kunna tillgodose 

alla elevers olika behov bör läraren ha goda kunskaper om hur barn tillägnar sig kunskap och 

färdigheter, attityder och värderingar. Läraren måste ha kunskaper om de 

läsinlärningsmetoder som skall utövas, samt ha ett tydligt mål för undervisningen (Larson 

1992). I vår undersökning framkommer att de lärare som är verksamma i skolår 1-3 har god 

kännedom om olika metoder för läsinlärning. De kan med lätthet räkna upp de mest för oss 

kända metoderna; helordsmetoden, LTG, samt Witting-metoden.  Eftersom förskollärarna 

arbetar nästan uteslutande med förberedande övningar för läsinlärning ser vi det som 

självklarhet att de inte kunde redogöra för olika metoder för läsinlärning. Alla lärare som är 

verksamma i skolår 1-3 blandar metoder utefter elevernas behov. Vi uppfattar att de lärare 

som har lång erfarenhet har lättare att variera sig i arbetet. De kan med lätthet byta och variera 

metod. Vi kan med lätthet konstatera att lärarna har god kännedom om olika metoder och att 

de vågar blanda dem. De lärare som vi har stött på tidigare har uttryckt en brist på kännedom 

om olika metoder och tillvägagångssätt för dessa, vilket lärarna i vår undersökning inte visar. 

Detta är ett oväntat glädjande resultat.  
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Vår undersökning visar att alla lärarna använder olika metoder och arbetar både i grupp och 

enskilt med varje barn. Övningar som till exempel anpassad läsläxa förekommer oavsett 

lärare.  

 

Vygotskij har en socio-kulturell syn på tankeförmågans utveckling. Han sätter den sociala 

miljön i fokus. Vi kan se att Vygoskijs tankar präglar dagens läsundervisning, då det 

förekommer många inslag av socialt samspel. Vi ser också en likhet i Bruners tankar kring 

barnens inlärningsmiljö, då vi ser att lärarna i undersökningen individanpassar till exempel 

läsläxan. Bruner och Piagets teorier kring barns lärande innebär att den nya kunskapen 

utvecklas ur den redan befintliga. Vår undersökning visar att lärarna utgår från barnens 

förutsättningar och bygger upp undervisningen utifrån detta. Vi blev inte förvånade av att inte 

se Skinners tankar i lärarnas sätt att undervisa. Då Skinner har tanken att eleven är en passiv 

mottagare och att läraren är den som ger kunskapen till denne, tycker vi att detta är ett förlegat 

sätt som tillhörde skolan förr i tiden. Enligt oss är det optimala sättet att eleven är medveten 

och aktiv i sitt lärande.     

 

Lärarna ser sin roll i undervisningen som en aktiv inspirerande handledare. Vår undersökning 

visar att lärarna har ett positivt tänkande kring sin roll och uppmuntrar eleverna till att vilja 

lära sig mer. Vi tycker att lärarens roll är att i både motgång och medvind stödja eleverna på 

bästa sätt. Vi anser att det måste finnas ett förtroende mellan elev och lärare. Lärarna måste 

ständigt visa att läsning är något roligt och som man har nytta av i livet ute i samhället.   

Smith (2002) skriver att för att kunna avgöra när och hur en metod ska användas är det viktigt 

att läraren har förståelse för och kunskaper om läsningens grunder (Smith, 2002). Enligt den 

artikel i Lärartidningen som vi skriver om i bakgrunden i denna undersökning har endast 60 

% av dem som undervisar lämplig lärarutbildning och 40 poäng svenska. Dessa uppgifter 

baseras på en undersökning gjord av Skolverket (Lärarnas tidning nr. 21, 1994). I vår 

undersökning frågade vi om lärarna tyckte att de hade tillräckligt med kunskaper om 

läsinlärning. 64 % av lärarna upplever att de har tillräckliga kunskaper. Vi blev överraskade 

över att resultatet stämmer så väl med den gjorda undersökningen gjord av Skolverket. Detta 

tycker vi är beklämmande. Arbetsgivaren bör, anser vi, se mer till vilka kompetenser som 

finns hos den som anställs så att det stämmer överens med vilka arbetsuppgifter den aktuella 

tjänsten innefattas av. Det borde vara varje lärares skyldighet att se till att dessa kunskaper 

finns, för att kunna upprätthålla kvaliteten på undervisningen. Vi anser att varje lärare gör ett 

aktivt val redan i sin utbildning, de valda kurserna speglar det kommande arbetsområdet.  Vi 
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tycker att det är viktigt att alla lärare som undervisar i läsinlärning har goda kunskaper i 

området, samt att de får möjlighet till att fortbilda sig om de anser att de behöver fördjupa sina 

kunskaper. Enligt LPO 94 står följande:  

 
 ”Rektorns ansvar 

Rektorn har ansvar för skolans resultat och har därvid inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att 

- Personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt skall kunna utföra sina 

uppgifter” (LPO 94 s. 16- 17).                    
 

Vi var också mycket intresserade av hur mycket kompetensutveckling lärarna får. Lärarna i 

undersökningen får olika mängd fortbildning. Gemensamt för dem är att de inte erbjuds någon 

fortbildning från arbetsgivarens sida. Lärarna får själva söka kurser som passar och sedan 

tillfråga rektor. Detta tycker vi är bra, då kurser väljs som det finns intresse för. Detta kräver 

dock att lärarna är handlingskraftiga och aktivt söker fortbildning själv. Eftersom 

arbetsbelastningen ofta är ganska så stor är det inte alltid så att det finns ork att söka aktivt. Vi 

ser att inte rektorer tar något aktivt initiativ till att vilja driva lärarna till fortbildning. Vår egen 

erfarenhet säger oss dock att rektor under medarbetarsamtal som utförs årligen tar upp ämnet 

och frågar om intresse finns för att fördjupa sig i något område. Detta har personligen varit en 

chans att göra en inventering av den egna kunskapen och se eventuella brister som kan bli 

tillrättade genom fortbildning. 

 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur lärare arbetar med läsinlärning, hur de 

använder olika metoder, hur lärarna ser på sin roll i läsundervisningen. Ett intresse finns också 

för hur lärarna ser på sin kompetens samt om det ges möjlighet kompetensutveckling i ämnet. 

Vi tycker att syftet med undersökningen är uppnått, då vi fått fram svar som ger en klar bild 

över lärarnas kunskaper om läsinlärning. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla lärarna 

hade en stark vilja att genomföra sitt arbete med läsinlärning på bästa sätt. Knappt hälften av 

lärarna ansåg sig inte ha de kunskaper som krävs för att utföra ett kvalitativt arbete. En fråga 

vi såhär i efterhand hade velat ställa är om dessa lärare tänkt fördjupa sina kunskaper och så 

fall på vilket sätt. En fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur datorns intåg i 

skolan påverkar läs- och skrivundervisning.  
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5. Sammanfattning 
 
I detta avsnitt kommer vi att sammanfatta vår undersökning. Syftet var att undersöka hur 

lärare arbetar med läsinlärning, hur de använder olika metoder, samt hur lärarna ser på sin roll 

i läsundervisningen. Vi koncentrerade undersökningen till lärare som arbetar i skolår F-3. 

Frågorna vi har ställt oss har varit vilka metoder lärarna känner till samt hur de använder dem 

i undervisningen. Vidare sökte vi svar på hur lärarna arbetar med läsinlärning samt hur de ser 

på sin roll i läsundervisningen. 

 

Anledningen till att vi valde detta ämne är att vi har själva ett stort intresse för läsinlärning, 

samt att vi läst en artikel i Lärarnas tidning där det framgick att endast 60 % av dem som 

undervisar i svenska har lärarutbildning och 40 poäng i svenska (Lärarnas tidning nr 21, 

2004). Vi har också under praktikperioder och arbete mött lärare som beklagat sig över brister 

i deras kunskaper kring läsinlärning. De har uttryckt en saknad av verktyg för att kunna 

bedriva undervisningen på ett sådant sätt att den kommer alla elever tillgodo.  

 

Det finns mycket litteratur i ämnet och med hänvisning till vår problemformulering har vi läst 

mycket litteratur om läsningens grunder, språklig medvetenhet, lärandeteorier som ligger till 

grund för olika läsmetoder, samt olika metoder för läsinlärning.  

 

Vi har intervjuat 14 pedagoger som är har utbildning i skolår F-3. Vi valde att fokusera på 

dessa åldrar eftersom mestadels av den grundläggande undervisningen i läsinlärning bedrivs i 

de yngre skolåren, där dessa pedagoger verkar. Vi valde att göra en enkätundersökning, då vi 

bedömde att deltagarna lättast skulle kunna skriva ner de metoder och tekniker de använde sig 

av. Det var viktigt att säkerställa att deltagarna hade god tid på sig att fylla i formulären. 

 

Undersökningen har visat att lärarna inte alltid har den kompetens som behövs för att utföra 

sitt arbete. Det är upp till varje lärare att se till att kompetens finns eller inskaffas för att kunna 

utföra ett kvalitativt arbete. Alla lärare i undersökningen anser att de har en aktiv roll i 

läsundervisningen. Som lärare ska man kunna handleda och inspirera eleverna till att vilja lära 

sig läsa. Det är också viktigt att känna till och behärska olika metoder för läsinlärning, samt 

veta när och hur de ska användas. Arbetet ska utgå från varje enskild elevs förutsättningar och 

behov.  
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                                                                                                     Bilaga 1 

 Hej! Vi är två lärarstuderande som går sista terminen och skriver vårt 

examensarbete om läsinlärning. Vi skulle behöva din hjälp och vore tacksamma 

om du ville ta dig tid att besvara detta frågeformulär. Syftet med frågorna är att 

ta reda på hur man arbetar med läsinlärning i skolan. Det kommer inte att 

framgå i arbetet vilka skolor som besvarat enkäten. 

 
Grundutbildning/ inriktning:______________________________ 
 
Färdig år:___________ 
 
Fortbildning/ vidareutbildning:____________________________________ 
 
 

1. Vilken metod för läsinlärning använder du främst?   
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________                            
 

Varför just denna metod? 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 

 
Vilka andra metoder känner du till? 

          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
     
 

2. Hur arbetar du med läsinlärning? Berätta hur du gör: 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
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3. Beskriv din lärarroll i läsundervisningen. 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
          ________________________________________________________ 
 

4. Använder du några tester eller diagnoser för att följa elevernas 
läsinlärning? Vilka? 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

        
5. Tycker du att du har tillräckliga kunskaper om läsinlärning? 
     Varför? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
6. Får du möjlighet till kompetensutveckling inom området? 

I så fall hur? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
 
 
7. Samarbetar lärare med förskollärare i förskoleklassen när det gäller 

förberedande läsinlärning? På vilket sätt? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
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     Bilaga 2 

 

A) Förskollärare, tog examen 1982, har fortbildat sig i Läs- och skrivutveckling i ett 

helhetsperspektiv 0 – 16år.  

B) Förskollärare, tog examen 1994, ingen fortbildning. 

C) Lågstadielärare, tog examen 1986, har fortbildat sig till Montessorilärare och 

specialpedagog. 

D) Småskollärare, tog examen 1972, har läst 10p i Läsinlärning 2002. 

E) Lågstadielärare, tog examen 1972, har fortbildat sig till specialpedagog 20p 2004. 

F) Lågstadielärare, tog examen 1987, har fortbildat sig i Läs- och skrivsvårigheter: analys, 

utredning och åtgärder. 

G) Grundskollärare skolår 1-7 inriktning svenska och samhällsorienterade ämnen, engelska. 

Tog examen 1991. Ingen fortbildning. 

H) Grundskollärare skolår 1-7 inriktning svenska och samhällsorienterade ämnen med 

inriktning musik. Tog examen 2002. Ingen fortbildning. 

I) Grundskollärare skolår 1-7 inriktning svenska och samhällsorienterade ämnen med 

inriktning bild. Tog examen 1996. Ingen fortbildning.  

J) Grundskollärare skolår 1-7 inriktning svenska och samhällsorienterade ämnen, tog examen 

1992. Ingen fortbildning. 

K) Grund skollärare skolår 1-7 inriktning matematik och naturvetenskapliga ämnen, tog 

examen 1992. Fortbildning i matematik 10p. 

L) Grundskollärare skolår 1-7 inriktning matematik och naturvetenskapliga ämnen, tog 

examen 2007. Ingen fortbildning. 

M) Grundskollärare skolår 1-7 inriktning matematik och naturvetenskapliga ämnen, tog 

examen 2002. Ingen fortbildning. 

N) Grundskollärare skolår 1-7 inriktning matematik och naturvetenskapliga ämnen, tog 

examen 1991, har fortbildat sig till Montessorilärare för skolår F-3. 

 

 
 
 
 
 
 
 


