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Abstract 

This study is about different methods for reading acquisition and the purpose of my essay is to 

gain a deeper understanding of what, according to educators is important with pupils’ early 

reading acquisition and which of these methods for reading acquisition are primarily used by 

educators in schools. I also want to find out if the choice of methods for reading acquisition is 

different when teachers meet pupils with reading difficulties. The thesis is based on the 

following issues: What is according to educators important with early reading acquisition? 

Which methods for reading acquisition are used by educators in today´s schools? Is there any 

different in the pedagogue working with pupils with reading difficulties? 

In order to answers my questions, I have done qualitative interviews with five teachers who 

are all active at the same school. Although LTG and Tragton method predominates among the 

interviewed teachers the results show that none of the educators working with a pure method, 

but it works by picking parts from different methods. 

The conclusions that I have found in my study are that educators are working with several 

different ways to adapt the teaching needs of children. All teachers who were participating in 

this study agreed that teachers should always have to be deleted from the child´s experiences 

and opportunities and stimulate the children in different ways. Most important with reading 

acquisition is motivation, interest and encouragement. 

  



 
 

Sammandrag 

Detta examensarbete handlar om läsinlärningsmetoder och syftet med min uppsats är att få en 

djupare kunskap om vad som enligt pedagoger är viktigt vid läsinlärning och vilka 

läsinlärningsmetoder som främst används bland pedagoger i skolan. Dessutom vill jag ta reda 

på om val av läsinlärningsmetod skiljer sig åt när det rör sig om lässvaga elever. Arbetet utgår 

ifrån följande frågeställningar: Vad är enligt pedagogerna viktigt vid läsinlärning? Vilka 

läsinlärningsmetoder använder pedagoger i dagens skolor? Finns det någon skillnad när det 

gäller pedagogens arbetsmetoder med lässvaga elever? 

För att få svar på mina frågor har jag gjort kvalitativa intervjuer med fem pedagoger som alla 

är verksamma på samma skola. Även om LTG-och Tragton-metoden dominerar bland de 

intervjuade pedagogerna visar resultatet att ingen av pedagogerna arbetar med en renodlad 

metod, utan man arbetar genom att plocka delar från olika metoder.  

Slutsatserna som jag har kommit fram till i min undersökning är att pedagogerna arbetar med 

flera olika metoder för att anpassa undervisningen efter barnens behov. Alla pedagoger som 

ingick i undersökningen var eniga om att man alltid måste utgå ifrån barnens erfarenheter och 

förutsättningar och stimulera barnen på olika sätt. Det viktigaste med läsinlärning är 

motivation, intresse och uppmuntran. 

 

Nyckelord: Läsinlärningsmetoder, analytiska och syntetiska metoden, LTG-metoden, 

Trageton-metoden, lässvaga läsare, högläsning, motivation. 
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1. Inledning 

Att kunna läsa och skriva är en viktig del i en människas liv, och i dagens samhälle förutsätter 

man att alla kan läsa och skriva och för många är detta en självklarhet. Att lära sig läsa är för 

en del barn lika naturligt som att lära sig prata och för dessa barn spelar det ingen roll vilken 

metod man använder vid läsinlärning. Men det finns också barn som läsinlärningen kan 

innebära en lång och svår process och de är beroende av att pedagoger använder sig av en 

metod som underlättar läsningen för barn som har svårigheter.  

 

1.1 Bakgrund 

Att jag har valt att skriva om olika läsinlärningsmetoder beror på att jag ville skriva om 

någonting som jag kan ha användning av som lärare i grundskolan och eftersom svenska är ett 

av de ämnen jag kommer att undervisa i ansåg jag att det är ett bra val.   

När barn börjar i skolan är de oftast väldigt motiverade men lusten att lära sig något tappar de 

flesta barn redan efter en kort tid och något som jag upptäckte under mina tidigare vfu-

perioder var att det finns en hel del barn som har läs- och skrivsvårigheter. Jag tror inte att 

detta enbart beror på eleven själv, utan också till stor del på pedagogernas undervisningssätt. I 

mitt kommande yrke kommer jag att träffa olika slags barn, som alla har olika erfarenheter 

och är olika när det handlar om inlärning. I Lgr11står det bland annat att läraren ska: 

- Ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 

- Stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter. (Skolverket, 

2011:14). 

I kursplanen för svenska står det bland annat under kunskapskrav för godtagbara kunskaper i 

slutet av årskurs tre:  

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak 

fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett 

enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse (Skolverket, 2011:227). 
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Det finns idag olika metoder för barn att lära sig läsa och det är inget lätt uppdrag för 

pedagoger i skolan att välja rätt metod för rätt situation. Men det är pedagogens uppdrag att 

kunna anpassa läsinlärningsmetoder utifrån barnens olika behov och se till att skaffa sig bättre 

kunskap om vad det finns för olika metoder, hur man använder dem och om undervisningen 

verkligen är anpassad efter alla barns behov. Dessa frågor ligger till grund för min uppsats. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med detta arbete är att få kunskap om vilka läsinlärningsmetoder som används bland 

pedagoger i dagens grundskolor. Dessutom vill jag undersöka om undervisningen är anpassad 

efter barnens behov och, - om man använder sig av en annan metod när man har lässvaga 

elever i sin klass. I min undersökning utgår jag ifrån följande frågor:  

- Vad är enligt pedagogerna viktigt vid läsinlärning? 

- Vilka läsinlärningsmetoder använder pedagoger i dagens skolor? 

- Finns det någon skillnad i pedagogens arbetsmetoder när det gäller lässvaga elever? 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

Min uppsats handlar om läsinlärningsmetoder och är indelad i 5 kapitel. I 

litteraturgenomgången redogör jag för några teorier om läsning i allmänhet, samt introducerar 

några av de läsinlärningsmetoder som finns att tillgå. Anledningen till detta är att jag vill ge 

en inblick i vad det kan betyda för barn att lära sig läsa och vad de olika 

läsinlärningsmetoderna jag skriver om i uppsatsen innebär. Efter den teoretiska referensramen 

beskriver jag i kapitel 3 den metod som jag har använt i undersökningen, urvalet av personer, 

genomförandet av min undersökning, de etiska forskningsprinciperna samt metodkritiken. 

Därefter följer resultatdelen där jag sammanfattar intervjuernas svar och avslutningsvis 

diskuterar jag mitt resultat.   
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2. Teoretisk bakgrund 

Att kunna läsa är idag av stor betydelse och arbetet med läsinlärning kan, beroende på 

pedagogens val av metoder, se olika ut. Inte bara forskningen kring barns läsinlärning är 

omfattande utan det finns även ett flertal läsinlärningsmetoder som är uppbyggda på olika 

sätt. För att kunna diskutera de olika läsinlärningsmetoderna är det därför viktigt att veta vad 

de olika metoderna innebär. Här i det teoretiska bakgrundskapitlet kommer jag att presentera 

de metoder som jag har utgått ifrån i mitt arbete.  

 

2.1 Vad är läsning 

Enligt Åkerblom (1988:19) är läsning en aktiv process under vilken läsaren med hjälp av sitt 

språk, sina kunskaper och erfarenheter försöka förstå tankeinnehållet i en text. Det är en 

kunskapsinriktad process där man försöker förstå vad författaren till texten säger och enbart 

översättning av bokstäver till ljud är inte läsning utan det krävs också en förståelse av 

textinnehållet. Enligt Taube (2007a:58 f.) kan läsning uttryckas på följande sätt: 

Läsning = avkodning x förståelse 

Det är alltså två komponenter som ingår i läsprocessen: avkodning som är identifiering av ord 

och förståelse som står för tolkning. Vidare skriver Taube att om det fattas en av 

komponenterna så kommer ingen läsning till stånd. Både avkodning och förståelse är absolut 

nödvändiga för läsning (Taube, 2007a:58 f.).  

 

2.2 Att knäcka den alfabetiska koden 

När man har ”knäckt” den alfabetiska koden har man förstått principen för hur skriften 

representerar språket. Man har förstått att ord kan delas upp i beståndsdelar, fonem, att dessa 

enheter symboliserar bokstavstecken och att man genom att smälta samman enheterna 

kommer fram till ordet. Knäckandet av koden innehåller alltså två viktiga moment: analys och 

syntes. För att bli en väl fungerande läsare och skrivare måste man ha förstått den alfabetiska 

principen (Hoien & Lundberg, 1990:28 f.).  
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2.3 Högläsning 

Många barn kommer redan i spädbarnsåldern i kontakt med böcker när de sitter i föräldrarnas 

knä och tittar i bilderböcker. Barnen lär sig att böcker innehåller en värld som är utanför den 

omedelbart närvarande, de ser den text som föräldrarna läser, kommenterar bilder och lär sig 

att allt sker i en viss ordningsföljd. Högläsning både hemma och i skolan ger rikliga 

möjligheter för barn att utveckla ordförrådet eftersom i böckerna finns det ord som barn i 

vanliga samtal aldrig skulle möta (Hoien & Lundberg, 1990:19 f.). Enligt Taube gör 

högläsningen också att barn så småningom lär sig hur berättelser är uppbyggda och 

tillgodogör sig därmed mönster som de senare kan känna igen i nya berättelser. Det kanske 

allra viktigaste med högläsningen är att barnen blir medvetna om att böckerna har mycket att 

erbjuda i form av spänning, glädje och lusten att själv lära sig läsa stimuleras (Taube, 

2007b:23 f.). 

 

2.4 Lässvaga elever 

De elever som tidigt knäcker koden upplever oftast läsningen positivt och de läser ofta och 

gärna, men elever som har stora svårigheter med att knäcka koden exponeras för mindre 

mängder med text än sina kamrater. När det går för långsamt med avkodningen och 

knäckning av koden leder läsningen inte till positiva läsupplevelser och som följd av 

svårigheterna minskar engagemanget i lässituationerna (Taube, 2007a:81 ff.). Elever som har 

lässvårigheter undviker oftast läsning vilket försenar utvecklingen av en automatiserat ord- 

igenkänningsförmåga, vilket medför att läsförståelsen hindras och det kan leda till att eleven 

börjar betrakta sig själv som en dålig läsare (Taube, 2007a:89 ff.).  

Elever som har haft svårt för att läsa under en längre tid riskerar att utveckla en passiv, 

oengagerad och kanske en undvikande attityd till läsningen (Taube 2007b:91; Hoien & 

Lundberg, 1990:46 f.). Enligt Taube är det viktigt att man som pedagog inte bara hjälper 

lässvaga barn med tillräcklig kunskap som rör läsandet, utan det är lika viktigt att hjälpa dessa 

barn med att stärka sin självkänsla: de måste börja tro på sig själva för att inte misslyckas med 

läsningen. Lässvaga barn har oftast tappat motivationen till läsningen och först när de är 

medvetna om att det finns en nytta med läsningen kan de åter finna motivation till att läsa 

(Taube 2007a:89 f.). 
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2.5 Läsinlärningsmetoder 

Det finns en mängd olika läsinlärningsmetoder som pedagoger kan arbeta med och i detta 

avsnitt kommer jag att presentera de mest förekommande läsinlärningsmetoder som beskrevs i 

litteraturen och används ute i verksamheterna. Eftersom läsinlärningsmetoder bygger oftast  

på en syntetisk eller analytisk metod börjar jag med att förklara de två metoderna.   

 

2.5.1 Syntetisk metod 

Den syntetiska metoden innebär att läsningen går från delarna till helhet där man börjar med 

att ljuda samman bokstavsljuden till ord och därefter successivt till meningar och texter. 

Förståelsen för texten kommer i denna metod sist och det är läraren som lär eleverna att läsa 

(Åkerblom, 1988:100 f.). Fördelen med den syntetiska metoden är att den är strukturerad, 

systematisk och i de flesta fall leder metoden till säkerhet i avkodning och rättstavning 

(Jönsson, 2005:7).    

 

2.5.2 Analytisk metod 

Den analytiska metoden innebär att läsningen går från helhet till delarna där läsningen inleds 

med förståelse av texterna och den slutar med att man känner igen bokstäverna. Texten 

analyseras och segmenteras i meningar, satser, ord, stavelser och bokstavljudning (Åkerblom, 

1988:103). Fördelen med den analytiska metoden är att den lärs ut på ett sätt som oftast också 

är ett sätt barn använder när de lär sig läsa (Jönsson, 2005:7). 

 

2.5.3 Wittingmetoden 

Metoden utvecklades under 1970 talet av Maja Witting och är en syntetisk 

läsinlärningsmetod. Man utgår ifrån enskilda språkljud till sammanljudning av stavelser och 

sökande efter ord eller olika orddelar i de givna stavelserna. Enligt Witting har metoden vuxit 

fram i direktkontakt med elever där hon förde anteckningar under tio år över elevreaktioner på 

olika metodgrepp (Längsjö & Nilsson, 2005:62). 

Enligt Witting (1985:53 f.) sker bokstavsinlärning efter en bestämd ordning där man först lär 

in alla vokaler och sedan konsonanterna och sammanljudning av vokaler och konsonanter 



6 
 

startar först när barnen behärskar alla vokaler. Symbolinlärning sker enligt henne utan någon 

anknytning till bilder eftersom det inte finns entydiga bilder som man kan använda vid själva 

läsinlärandet. Första sammanljudningen är ett utdraget ljudande och inte en rörelse från ett 

ljud till ett annat och när eleverna klarar sammanljudningen på det här avståndet skriver man 

tecknen något närmare varandra och övningen upprepas. Enligt Larson m.fl. fortsätter man 

med att placera vokaler och konsonanter allt närmare tills de till slut står alldeles intill 

varandra och syftet med detta är att eleverna ska få en vana att känna igen varje enskilt 

tecken. Dessutom lär man sig att ljuda samman från vänster till höger och man får tid på sig 

att ljuda i en sammanhängande följd (Larson, Naucler, & Rudberg, 1992:47).   

Efter att eleverna klarar sammanljudning av vokalerna och konsonanterna börjar 

förståelseträning som man kallar för det fria associerandet. Eleverna får lyssna på en 

kombination i taget och höra efter om de känner igen något ord i någon av kombinationerna 

(Witting, 1985:59 ff.). Läsning av olika texter introduceras först när eleverna behärskar 

samtliga symboler eftersom det är först då som texterna kan bli meningsfulla och ge en 

upplevelse. Eleverna får börja med små böcker eller häften som har ett välbekant innehåll och 

det ges inga kontrollfrågor till texten (Längsjö & Nilsson, 2005:62 f.). 

 

2.5.4 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är en läsinlärningsmetod som utvecklades av Ingvar Lundberg och har 

sitt ursprung i ett danskt vetenskapligt projekt. Modellen kom för första gången ut 1994 och är 

ett program för att utveckla och stimulera barns språkliga medvetenhet före läsundervisningen 

(Lundberg, 2007:6 ff.). Under forskningsprojektet har Lundberg och hans medarbetare visat 

att språklig medvetenhet är en viktig förutsättning för god läsinlärning och de barn som fick 

ägna en liten stund varje dag med olika språklekar klarade läs-och skrivinlärning bättre i 

skolan. Vidare menar Lundberg (2007:6 ff.) att de språklekar som ingår i Bornholmsmodellen 

är utformade så att de kan förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. Språkliga lekar i 

förskoleklass kan inte bara underlätta läsinlärningen, utan barn som är i riskzonen för att 

utveckla läsproblem kan dra nytta av språkliga lekar i förskolan. 

Språklekarna som projektet bygger på är indelade i fem kategorier: 

Lyssna på ljud: Denna nivå syftar till att väcka barnens intresse för ljud och lekarnas karaktär 

består av uppmärksamhetsövningar. Barnen får lyssna efter ljud i allmänhet, koncentrera sig 
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på en uppgift och målet är att man så småningom kan uppmärksamma språkljud och fonemen 

(Lundberg, 2007:27) 

Ord och meningar: Barnen ska bli medvetna om att vårt tal kan delas upp i ord och meningar, 

det vill säga större och mindre enheter. Flera av dessa lekar utvecklar barnens förmåga att 

analysera meningar genom att dela upp dem i ord och barnen får också möjligheten att förstå 

att ett ord både har ett innehåll och en form. Man ska lära sig hur ordet låter och inte vad det 

betyder (Lundberg, 2007:33). 

Första och sista ljudet i ord: I den här kategorin syftar lekarna till att öppna dörren för barnen 

in till fonemens värld. Med hjälp av lekarna får barnen träna på att höra olika språkljud i 

början och i slutet av ett ord, man får lära sig att känna igen fonem och skilja olika fonem från 

varandra (Lundberg, 2007:45 f.). 

Fonemens värld- analys och syntes: Här får barnen genom lekar genomföra mera fullständiga 

analyser av ordets fonetiska uppbyggnad. Man lär sig att dela upp orden(analys) för att sedan 

föra samman ljuden(syntes) till ett ord (Lundberg, 2007:61 f.). 

Bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning: Övningar och aktiviteter som tas upp i den här 

kategorin ska leda barnen till att använda sin fonetiska medvetenhet för att bygga upp en 

förståelse för hur det alfabetiska systemet fungerar. Målet med lekarna är att barnen så 

småningom förstår att varje ljud (fonem) kan representeras av en bokstav. Det här är en 

förberedande aktivitet till den egentliga läsundervisningen som får komma senare (Lundberg, 

2007:82 ff.). 

Enligt Lundberg är barnen efter att de har genomgått alla steg i Bornholmsmodellen väl 

förberedda inför den kommande läsinlärningen. Barnen har lärt sig hur man delar upp ett ord i 

fonem och att de flesta fonemen motsvarar en bokstav. Dessutom har barnen lärt sig förståelse 

för hur man kan ljuda samman fonemen till ett ord och barnen kan inte bara namnet till de 

flesta bokstäverna, utan också det ljud som representeras av bokstaven. Lundberg menar att 

barnen har därmed i stort sett knäckt den alfabetiska koden, vilket oftast brukar vara ett stort 

hinder för en god fortsatt läsutveckling (Lundberg, 2007:9 ff.). 
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2.5.5 LTG-metoden (läsning på talets grund) 

LTG som står för Läsning på talets grund är en metod där barnen ska se sambandet mellan 

talade ord och skrivna tecken, mellan ljud och bokstavstecken. Ulrika Leimar utvecklade 

metoden på 1970-talet på grund av att hon ansåg att språket som barnen möter vid den 

traditionella läsundervisningen är begränsad (Leimar, 1974:9 ff.). Hon utvecklade en metod 

som utgår ifrån barnens egna erfarenheter och intressen och enligt henne upplever barnen att 

texten betyder något när man bygger upp textmaterialet utifrån barnens iakttagelser och 

erfarenheter (Leimar, 1974:9 ff.). Metoden bygger alltid på gemensamma upplevelser där 

läraren och barnen skapar texter tillsammans och arbetet med texter är indelad i fem olika 

steg: 

1. Samtalsfasen: Här samtalar läraren och klassen om något som alla har upplevt gemensamt 

som exempelvis en utflykt som hela klassen har gjort. Syftet med samtalet är att barnen får 

fram en text där de känner igen sina egna begrepp och ord. Enligt Leimar (1974:88) utvecklas 

barnens begreppsbildning och förmåga till språklig precisering. Gruppdynamiken i samband 

med direkta förstahandsupplevelser ger gynnsamma inlärningseffekter. 

2. Dikteringsfasen: I den här fasen diskuterar barnen fram en historia som läraren skriver upp 

på ett blädderblock eller tavlan och efter det ska barnen ljuda fram det som står på blocket 

eller tavlan. Syftet med det är att barnen kan se sambandet mellan talade ord och skrivna 

tecken (Leimar, 1974:90). 

3. Laborationsfasen: I denna fas laborerar man med den gemensamma texten för att 

uppmärksamma barnen på orden eller meningarna. Man arbetar efter barnens behov och en 

uppgift kan vara att identifiera en given bokstav i texten, korta eller långa ord, 

interpunktionstecken eller att man ska rimma till orden (Leimar, 1974:94). 

4. Återläsningsfasen: Här ska elever nu läsa sina texter som skriv ut till varje barn. Barnen 

läser individuellt upp texten för läraren som stryker under alla ord som barnen kan läsa själv. 

Texten kan sedan användas som hemläxa (Längsjö & Nilsson, 2005:64 f.).  

5. Efterbehandlingsfasen: Efter återläsningsfasen börjar eleven arbeta med sina ord. De 

understrukna orden skrivs nu ner på var sitt kort som samlas i elevens ordsamlingslåda. Orden 

kan bli illustrerade och efter en viss tid får eleven läsa de nya orden som står på kortet för 

läraren (Längsjö & Nilsson, 2005:64 f.). 
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I LTG-metoden utgår man från helheten, den gemensamma texten, för att sedan arbeta med 

delarna och därefter gå tillbaka till helheten och metoden innehåller både syntetiska och 

analytiska moment.  Alla barn lär sig läsa på olika sätt, men genom LTG-metoden har de 

möjlighet att använda sig av den metod som passar bäst för dem (Längsjö & Nilsson, 2005:64 

f.).  

 

2.5.6 Whole language 

Whole Language är en läsinlärningsmetod som ursprungligen kommer från Nya Zeeland och 

metoden bygger framförallt på att man känner igen orden istället för att ljuda (Lyckas med 

läsning, 2001:5). Enligt Taube (2007b:126 f.) har även intresset för denna metod ökat i 

svenska skolor och utmärkande för metoden är den starka betoningen av helheten och 

förståelse. En viktig tanke i metoden är att barnen lär sig läsa genom att läsa och bästa sättet 

att göra detta är när det finns en mening med läsandet. Grundstenarna i metoden är 

högläsning, gemensam läsning, vägledd läsning och självständig läsning (Lyckas med läsning, 

2001:67).  

Högläsning sker för hela gruppen och det borde vara ett regelbundet inslag i alla klassrum och 

på alla nivåer. Med denna aktivitet kan man stimulera barns behov att lära sig läsa och man 

kan ge barnen en förståelse för det skrivna språket. Dessutom får barnen också tillfälle att 

lyssna på olika stilar och genrer, men högläsning måste dock väljas med omsorg och läraren 

ska läsa med inlevelse för att väcka intresse (Lyckas med läsning, 2001:68 f.). 

Vid gemensam läsning läser läraren en text tillsammans med hela gruppen och involverar 

gruppen i läsningen. Man använder sig av en så kallad storbok med stora bilder och text i stor 

stil och varje elev bör se texten tydligt. Läraren läser texten högt så att alla elever engagerar 

sig i läsprocessen och njuter av texten oavsett läsförmåga (Lyckas med läsning, 2001:69 ff.). 

Man kan laborera gemensamt med ord och meningar, diskutera stavning och lära sig nya ord. 

Målet med gemensam läsning är att barnen ska få hjälp att förstå texten så att de får nöje av 

den, vilket leder till att man lär sig läsa texten självständigt (Lyckas med läsning, 2001:69 ff.). 

Vägledd läsning sker oftast i små grupper och nu får man använda de strategier som man har 

lärt sig i den gemensamma läsningen. Läraren hjälper gruppen att använda strategierna så att 

de kan läsa själva (Lyckas med läsning, 2001:78 f.).  
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Vid den självständiga läsningen ska elever läsa på egen hand och för att bli en god läsare 

måste de också få tillfälle att läsa, välja ut läsmaterial och dela med sig av det de läser. Det 

finns röster som menar att den självständiga läsningen borde ingå i den dagliga 

undervisningen och att det är lärarens uppgift att uppmuntra den självständiga läsningen under 

varje nivå i läsutvecklingen (Lyckas med läsning, 2001:87 ff.). 

 

2.5.7 Att skriva sig till läsning, IKT 

Metoden är utformad av den norske forskaren och pedagogen Arne Trageton och bygger på 

ett forskningsprojekt som utfördes i 14 klasser i Norge, Danmark, Finland och Estland. Enligt 

Trageton visade forskningen att det är enklare att lära sig skriva än att läsa, men att det 

fortfarande är så att man först lär ut läsning och sedan skrivning. Med datorn som hjälpmedel 

tog Trageton konsekvenserna av detta och vände på ordföljden i uttrycket ”läs- och 

skrivinlärning ”till ”skriv- och läslärande”, en begreppsbildning som klargör sambandet 

mellan de fyra huvudområdena i modersmålet: tala, lyssna, skriva och läsa (Trageton, 

2007:7). Trageton anser att det är enklare för barn att skriva på datorn eftersom de inte 

behöver forma bokstäverna själva och de bokstäver man skriver ser precis ut som bokstäver i 

böcker. Man skriver sig helt enkelt till läsning och detta ger läslust (Trageton, 2007:7).  

Barnen lär sig läsa och skriva genom att producera egna berättelser på datorn. I den här 

metoden lär sig barnen att känna igen olika bokstäver, ord eller meningar vilket leder till att 

man lättare kommer igång med läsningen. Elever kan direkt skriva fint och de motoriska 

svårigheterna behöver inte längre stå i vägen för att skapa en text. Eftersom eleverna alltid 

arbetar i par vid datorn tränas elevernas sociala samspel (Trageton, 2007:60 ff.).  

Enligt Trageton behöver eleverna samtala med varandra för att producera en text och 

diskussion och reflektion under arbetets gång stimulerar elevernas talspråk. Vidare skriver 

Trageton att det är en viktig poäng att det alltid ska finnas minst två barn vid datorn för att 

stimulera det sociala samspelet och för att kunna hjälpa varandra både tekniskt och språkligt. 

För att följa elevernas utveckling sparas alla texter i en portfolio och eleverna kan gå tillbaka 

och titta på sina texter (Trageton, 2007:50 ff.). 
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3. Metod 

I följande kapitel redovisar jag vilka metoder som har använts för att genomföra den 

empiriska undersökningen. Vidare beskrivs val av undersökningsgrupp, hur undersökningen 

gått till, samt de etiska aspekter som har aktualiserats. Jag avslutar kapitlet med en 

metodkritik. 

 

3.1 Metodval 

Jag valde att intervjua fem pedagoger om olika läsinlärningsmetoder och för att få in så fyllig 

och klargörande information som möjligt använde jag mig av kvalitativa intervjuer. En annan 

anledning till att jag använde mig av kvalitativa intervjuer var att jag ville få detaljerad 

information om vilken eller vilka läsinlärningsmetoder pedagogerna använder. När man 

använder sig av en kvalitativ intervju är både intervjuare och intervjuperson medskapare i ett 

samtal och för intervjuaren är det lättare att ställa följdfrågor för att få ytterligare och djupare 

kunskap om ämnet man undersöker (Patel & Davidson, 2011:81 ff.).  Patel & Davidsson 

skriver att om man använder sig av ett annat metodval som enkäter finns det bara en möjlighet 

att motivera personer till att svara och det är genom brevet som medföljer enkäten. Man måste 

alltså förlita sig på att man motiverar personen enbart genom innehållet i brevet (Patel & 

Davidson, 2011:81 ff.). Kvale är inne på samma linje och han beskriver den kvalitativa 

intervjun som ett samspel mellan två människor där intervjun är en situation där man som 

forskare har möjligheten att vidareutveckla eller tydliggöra frågan, en möjlighet som inte 

finns vid en enkätundersökning (Kvale, 1997:39).   

Jag valde att föra anteckningar under intervjun istället för att använda mig av en bandspelare. 

Enligt Patel & Davidsson är nackdelen med bandspelaren att den kan påverka de svar man får. 

Närvaron av en bandspelare kan ibland leda till att intervjupersonerna känner sig obekväma 

och risken är att de lägger för mycket märke till hur de säger något istället för att svara mer 

spontant (Patel & Davidson, 2011:87).  

 

3.2 Urval 

Jag har valt att göra intervjuer med fem pedagoger som är verksamma på den skola där jag har 

gjort mina verksamhetsförlagda utbildningar (VFU). För att få en bred variation på svaren 

valde jag pedagoger som är verksamma i olika årskurser (1-6) samt är i varierande ålder och 
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har olika lång yrkeserfarenhet. Att jag bestämde mig för att intervjua pedagoger som har olika 

lång yrkeserfarenhet beror på antagandet att det kan ge mig olika synpunkter och exempel på 

arbetssätt och läsinlärningsmetoder. Samtliga av de fem pedagogerna är verksamma på 

samma skola och två av dem har jag tidigare haft som handledare under vfu:n. Att alla fem 

pedagoger är kvinnor beror på att det inte finns manliga pedagoger på skolan. Anledningen till 

att jag valde att intervjua fem pedagoger var att jag ansåg att det är ett lämpligt antal för min 

studie och enligt Kvale styrs antalet intervjupersoner av undersökningens syfte (Kvale, 

1997:97 f.).   

 

3.3 Genomförande 

Under min sista vfu period som skedde några veckor innan jag skulle göra intervjuerna 

frågade jag några pedagoger om de kunde tänka sig att ställa upp för en intervju som handlar 

om läsinlärningsmetoder. Alla tillfrågade pedagoger var mycket positiva till detta och alla 

ville gärna delta i undersökningen. Några dagar efter att jag hade börjat med mitt arbete 

kontaktade jag pedagogerna en gång till och det var pedagogerna som föreslog tidpunkten och 

platsen. Intervjuerna genomförde jag på pedagogernas skola och intervjuperioden pågick 

under tre dagar. Det var alltid en lärare i taget som jag intervjuade och intervjuerna 

genomfördes i lärarens klassrum, i arbetsrummet eller i ett enskilt rum som valdes av 

pedagogerna själva. Intervjuerna varade mellan 30 och 60 minuter och som intervjuunderlag 

använde jag mig av mina intervjufrågor (bilaga 1) som jag utifrån uppsatsen syfte 

konstruerade några dagar innan första intervjun. 

Jag inledde intervjun genom att jag sammanfattade vad min undersökning handlade om och 

jag upplyste pedagogerna även om att jag inte kommer att nämna varken pedagogernas eller 

skolans namn i undersökningen. Även om jag följde upp frågorna uppstod det till nästan varje 

fråga en diskussion där jag också kunde ställa några följdfrågor. På grund av att intervjuerna 

alltid skedde innan eller efter den vanliga skoltiden genomfördes alla intervjuerna utan något 

störmoment. Jag fick tillräcklig med tid för anteckningar och medan jag antecknade hade 

pedagogerna tid att fundera över om de hade något mer att tillägga. Anledningen till att jag 

inte använde en bandspelare var att inte alla kände sig bekväma med att bli inspelade och jag 

ansåg inte heller att det var något problem att föra anteckningar. Eftersom vi kände till 

varandra var alla intervjuerna avslappnade och det uppstod en bra diskussion som gjorde att 

intervjuerna flöt på och jag fick tydliga och konkreta svar på mina frågor.  
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3.4 Etiska övervägande 

Under mina intervjuer och skrivandet av arbetet har jag tagit hänsyn till Kvales 

forskningsetiska riktlinjer, att alla personer som deltog i min undersökning har blivit väl 

informerade om arbetets syfte och upplägg. De har också blivit informerade om att deras svar 

kommer att behandlas konfidentiellt och varken informanter eller skolans namn nämns i min 

uppsats. Informanternas medverkande i undersökningen har varit frivillig och de hade hela 

tiden möjlighet att dra sig ur undersökningen (Kvale, 1997:107 ff.). För att värna om 

pedagogernas integritet har jag valt att benämna dem pedagog A, pedagog B, pedagog C, 

pedagog D och pedagog E.   

 

3.5 Metodkritik 

Syftet med min undersökning var att få kunskap om hur de fem pedagogerna arbetar med 

läsinlärningsmetoder och jag anser att de metoder jag använde gav ett utmärkt resultat och jag 

fick in relevant information. Jag fick tydliga och konkreta svar på mina frågor angående 

läsinlärning och läsinlärningsmetoder. Fördelen med den kvalitativa intervjun är att det oftast 

uppstår en bra diskussion mellan intervjuare och intervjupersonerna och att man får chansen 

att ställa följdfrågor under intervjuernas gång för att de intervjuade ska ges möjlighet att 

utveckla och fördjupa svaren. För att höja undersökningens reliabilitet har alla 

intervjupersoner fått samma frågor och blivit intervjuade under samma omständigheter, men 

ändå anser jag att min undersökning har en låg reliabilitet eftersom om jag skulle intervjua 

andra pedagoger på andra platser är det troligt att jag skulle få ett annorlunda resultat. 

Det har också varit till stor fördel att de personer som ingick i undersökningsgruppen kände 

till mig från mina tidigare vfu- perioder, vilket medförde att det hela tiden var en avslappnad 

situation och jag anser att detta också har stärkt uppsatsens validitet. Jag anser inte att det har 

varit en nackdel att föra anteckningar under intervjuernas gång eftersom jag fick tillräcklig 

med tid för att anteckna. Ingen av intervjupersonerna ansåg att mitt antecknande var störande 

eftersom de fick extra tid på sig att tänka efter om det var något mer man ville tillägga. Något 

som eventuellt kunde ha stärkt undersökningens validitet är om jag hade kombinerat 

intervjuer med observationer. Eftersom tiden för arbetet var begränsad var det dock inte 

möjligt för mig att utföra observationer.   
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4. Resultat 

I denna resultatdel kommer jag att redovisa pedagogernas svar på mina frågor och jag har valt 

att sammanfatta intervjufrågorna i en berättande form. Frågorna återfinns i bilaga 1. 

 

4.1 Presentation av intervjupersoner 

Alla fem intervjupersoner är kvinnor som jobbar på samma skola. Tre av dem jobbar just nu 

på lågstadiet och de andra två på mellanstadiet. De två pedagoger som jobbar på mellanstadiet 

har också tidigare arbetat på lågstadiet. Intervjupersonerna är mellan 35 och 63 år gamla och 

har arbetat som lärare i olika många år. Pedagog A blev utbildad 1983 och är verksam i en 

förskoleklass. Pedagog B som är just nu verksam i en årskurs 5-6 blev färdigutbildad 1972. 

Pedagog C som tog examen 1996 är verksam i en årskurs 3-4 och pedagog D som arbetar i en 

årskurs 1-2 blev klar med sin utbildning 2003. Pedagog E blev färdigutbildad 1971 och är 

verksam i en årskurs 2-3. 

 

4.2 Vad anser du är det viktigaste när det gäller läsinlärning? 

Det finns en hel del olika aspekter att tänka på när elever ska lära sig läsa men det som alla 

pedagoger ansåg som viktigast är motivation och att alla barn är olika vilket innebär att man 

också måste använda olika metoder.  

Samtliga pedagoger var också överens om att läsinlärning måste vara något intressant och 

spännande. Att lära sig läsa måste vara något som är kul och väcker nyfikenhet. Pedagog C 

förtydligar detta när hon förklarar att: 

För att inte tappa lusten att lära sig läsa är det väldigt viktigt att man som pedagog utgår 

ifrån barnens egna intressen där läsinlärning är något som är meningsfullt, intressant och 

kul.  

Pedagog E påpekar också att det är viktigt att man har det roligt och att man tycker att det är 

kul, men enligt henne så fungerar det bara när man som pedagog är tydlig och det finns en 

struktur i undervisningen. Att inte kunna sätta gränser och att inte ha en tydlig struktur i sin 

undervisning kan innebära stora svårigheter för en del barn.   

Lärare A betonar vikten av att man som pedagog har ett bra självförtroende och att man 

framför allt känner sig säker på den metod man har valt att jobba med. Vidare menar hon att 
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man först borde ta reda på vad barnen redan kan, om alla har knäckt koden, för att se om 

metoden man valde verkligen passar alla. Man måste anpassa materialet efter varje individs 

behov och som pedagog måste man alltid finnas i barnens närhet för att ge stöd, men man får 

aldrig glömma bort de elever som redan kan mycket. Därför är det viktigt att ge barnen som 

redan kan läsa andra texter eller uppgifter som är utmanande och stimulerande för att även de 

ska fortsätta att utvecklas. Vidare menar hon att för att ingen ska känna sig utanför kan de 

duktigare eleverna hjälpa till att stödja de elever som har det lite svårare att lära sig läsa.   

Både pedagog B och C menar att det är viktigt att man som pedagog ger eleverna tid, att man 

jobbar i sin egen takt och framför allt att eleverna känner sig trygga i klassen. Det är väldigt 

viktigt att det är ett bra klimat i klassen och att pedagogen hela tiden uppmuntrar barnen. Båda 

pedagogerna ansåg att det finns för lite med tid för läsinlärning idag och för att bli en bra 

läsare räcker det inte med lite läsning här eller där. 

Det som pedagog B och C också ansåg som viktigt är att det finns ett bra samarbete mellan 

skolan och hemmet. Pedagog C sa att: 

Barnen borde inte bara läsa i skolan de behöver också träna hemma och det är viktigt att 

man både som pedagog och föräldrar uppmuntrar och ger stöd. 

Några av de pedagoger som ingick i undersökningen betonar att det måste finnas mycket tid 

för repetition och att texten man läser måste vara intressant och individanpassad. Pedagog D 

menar också att det är viktigt med individanpassade texter när det gäller läsinlärning, men hon 

lägger också tonvikten på samarbete. Hon menar att det är i samspel med andra som man lär 

sig mest och bäst, samtidigt som man lär sig läsa så lär man sig också det sociala samspelet.  

Några pedagoger betonade också vikten av högläsning vid läsinlärning. Enligt pedagog B är 

högläsning ett viktigt steg när det gäller både läsinlärning och läsutveckling och man borde 

läsa högt dagligen för alla barn. Hon menar att det är genom högläsning som man kan 

stimulera barns språkutveckling och läsintresse. Pedagog E ansåg att högläsning är det 

viktigaste av allt när man börjar med läsinlärning, men hon påpekade också att man som 

pedagog måste träna på att läsa högt för barn. Bara när högläsning sker med inlevelse blir 

texten intressant och givande för barnen att lyssna till. Både pedagog B och C läser dagligen 

för sina elever eftersom de upptäckt att man också kan stärka barnens språkliga 

självförtroende genom högläsning. De har observerat att detta hjälpt några barn, speciellt de 

lässvaga vars inlärning och utveckling hjälptes på traven av högläsningen.   
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Samtliga pedagoger som ingick i min undersökning var eniga om att det viktigaste vid 

läsinlärning är motivation, intresse, glädje och beröm. Något som vissa också nämnde i 

undersökningen är vikten av högläsning och ett bra samarbete mellan skolan och hemmet.  

 

4.3 Val av läsinlärningsmetoder och motivation 

Samtliga pedagoger som ingick i undersökningen har svarat att man inte bara använder sig av 

en metod, utan oftast kombinerar man metoder eller plockar ut de bitar man personligen anser 

passar bäst för tillfället.  

Både pedagog A och D arbetar mycket och aktivt med Arne Tragetons metod ”att skriva sig 

till läsning” och båda menar att användning av datorer kan bidra till pedagogiska vinster om 

man använder metoden som ett stöd i läsinlärningen. Elever som har det svårt att skriva eller 

forma bokstäver för hand kan med hjälp av datoranvändning tydligt se hur en bokstav ser ut 

och de kan skapa texter som både barnet och de andra kan läsa. Pedagogerna A och D arbetar 

oftast tillsammans med Trageton-metoden som innebär att paren som jobbar ihop är blandade 

över årskurserna. Man blandar exempelvis en tvåa och ett barn från förskoleklassen, eller en 

etta och en tvåa. Tanken bakom detta är att barnen ska hjälpa varandra. Pedagog D säger att: 

Diskussionerna och samtalen som uppstår när barnen jobbar ihop utvecklar deras 

tänkande och lärande. Dessutom är det alltid lättare att komma på något när man jobbar i 

par.    

Både pedagog A och D anser att man kan stärka barnens självförtroende genom att de får 

använda tangentbord och skriva bokstäver i ”spökskrift”. Pedagog A som arbetar i en 

förskoleklass låter oftast barnen skriva olika bokstäver på datorn, som man sedan skriver ut 

för att jobba vidare med.  

På det här viset kan jag ta reda på vilka bokstäver barn redan kan eller om jag måste 

använda en annan metod för att lära in bokstäver. 

Pedagog A ser inte någon nackdel med metoden och hon berättade för mig att hon använde 

metoden också när hon arbetade i en annan klass och där lärde sig alla läsa och skriva redan 

under det första skolåret. Hennes erfarenhet av arbetet med Trageton metoden visar bara på 

fördelar men det beror också mycket på barnens förutsättningar. Även om hon inte ser någon 

nackdel med metoden så använder hon sig ibland också av andra metoder såsom att klappa 
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stavelse, veckans bokstav eller olika språklekar. Ibland måste man använda sig av olika 

metoder för att knäcka koden säger hon.  

Pedagog D är däremot lite mer kritisk mot Trageton-metoden, eftersom det kan finnas elever 

som försöker dra sig undan och låta kompisen skriva ner hela sagan. Risken är stor att barn 

som redan har svårigheter med bokstäver kan glömmas bort. Sedan kan det också vara så att 

det finns barn som inte känner sig trygga och att grupparbetet inte fungerar. Det är därför 

viktigt att man som pedagog finns närvarande hela tiden för att se till att alla barn verkligen 

jobbar lika mycket.  

För pedagog D är Trageton metoden mer ett komplement till den vanliga läsinlärningen och 

hon jobbar också mycket med ”veckans bokstav” eller stjärnsvenskan som är ett material 

bestående av småböcker. Eftersom stjärnsvenska är ett systematiskt uppbyggt material som 

består av böcker på 11 olika svårighetsnivåer kan man jobba efter barnens olika behov. Vidare 

menar hon att man vid användning av just den metoden inte behöver känna sig utanför längre. 

Alla barn får känslan av att man kan läsa en bok, vilket också stärker deras självförtroende. 

Hon kan också enkelt se på vilken nivå eleverna ligger på för att sedan hjälpa dem vidare till 

nästa nivå. 

Pedagog C och E arbetar däremot mycket med LTG-metoden i kombination med den 

syntetiska metoden. Enligt båda pedagogerna är det dock LTG- metoden man föredrar, 

eftersom innehållet i texterna är något som pedagog och barnen har skapat gemensamt, något 

man kan relatera till. Pedagog C menar att man kan stärka barnens självförtroende och att man 

kan öka motivationen i läsningen när man utgår ifrån barnens egna erfarenheter och 

upplevelser. Vidare menar hon att inte alla behöver jobba med samma bokstäver när man 

sedan kommer till efterbehandlingsfasen.  

Pedagog E anser att när man har skrivit berättelsen på ett blädderblock, har läst texten 

gemensamt för att sedan låta barnen leta efter ord eller bokstäver finns det inget barn som inte 

känner igen ett ord eller en bokstav. Pedagog E uttryckte detta på följande sätt: 

Eftersom berättelsen handlar om det som klassen har upplevt gemensamt så förekommer 

oftast deras namn i texten och även de barn som inte har knäckt koden kan i alla fall känna 

igen sitt eget namn. 

I den så kallade efterbehandlingsfasen arbetar pedagog C mycket med den syntetiska metoden 

där hon oftast tillsammans med barnen ljuder de ord barnen har i sin ordsamlingslåda. Enligt 
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henne är det också viktigt att man pratar med barnen om vilket ljud bokstaven har för att 

förstå sambandet mellan ljud och bokstäver. Något som pedagog E betonade starkt var att 

man som pedagog väljer en metod man verkligen står för och kan hantera.  

Pedagog B arbetar mycket med en blandning av den analytiska och den syntetiska metoden 

och det gör hon för att inte missa något barn. Enligt henne är valet av metod inte alltid givet 

utan man måste utgå ifrån barnens förutsättningar. Ibland arbetar hon med veckans bokstav 

och ibland så jobbar hon med olika texter. När hon arbetar med texter tar hon alltid texter 

barnen känner till som en känd saga eller en låt. När de har läst texten låter hon barnen klippa 

isär texten i alla ord. Med de isärklippta orden ska barnen sedan, oftast två och två, bildar nya 

meningar och texter. Samtidigt som barnen lärt sig nya ord är det också något spännande och 

roligt man gör. 

Även om det är Trageton- och LTG-metoden som dominerar bland de fem pedagoger som 

ingick i min undersökning använder man sig också av andra metoder. Alla var eniga om att 

man måste anpassa läsinlärningsmetoden efter barnens behov. Det är pedagogerna själva som 

bestämmer vilken metod man väljer, huvudsaken är att eleverna uppnår målet men vägen dit 

kan vara olika.  

 

4.4 Läsinlärningsmetod för svaga läsare 

När det gäller lässvaga elever varierar metoderna för läsinlärning hos de pedagoger som 

ingick i min undersökning, men det är dock ingen av pedagogerna i undersökningen som 

använder sig av en och samma metod. Läsinlärning för lässvaga elever sker framförallt mer 

individuellt, men kan också förekomma i mindre grupper.  

Pedagog A som arbetar mycket med Trageton-modellen tar alltid med de lässvaga barnen i ett 

enskilt rum medan de andra barnen arbetar med sina berättelser på datorn. Tillsammans med 

de lässvaga barnen arbetar hon mycket med språklekar för att lära dem läsa. Anser hon att 

arbetet i mindre grupper inte fungerar försöker hon att arbeta individuellt med barnen. Även 

här arbetar hon med språklekar, klappning av stavelser eller den traditionella 

ljudningsmetoden. 

Pedagog B anser att man måste arbeta enskilt med barn som är lässvaga, det är viktigt för dem 

att de får god tid på sig och att man arbetar i en lugn miljö. Dessutom anser pedagog B att ett 

bra samarbete mellan skolan och hemmet är av stor betydelse. Hon försöker att sitta med 
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dessa barn en eller flera gånger i veckan, men det krävs också att barnen får träna hemma. 

Pedagog B menar också att det är viktigt för lässvaga barn att man börja om från början och 

att man får lära sig ljuda och därför använder hon sig oftast av Wittingmetoden.   

Pedagog C arbetar gärna och mycket med LTG-metoden men när hon upptäcker att det finns 

barn som har problem med läsning försöker hon först arbeta med dessa barn med enstaka 

bokstäver. Hon skriver upp en bokstav i taget på en whiteboard-tavla för att sedan ljuda 

bokstaven tillsammans med barnen. Andra metoder hon använder sig av när det gäller 

lässvaga barn är lästaget eller Maja Wittings ominlärningsprogram, men oftast sker detta dock 

i samarbete med specialpedagogen. Enligt pedagog C är det viktigt att barnen tränar mycket 

på läsning och eftersom hon inte alltid har tid att arbeta enskilt med dessa barn är det 

effektivare för dem att gå till specialpedagogen. Enligt henne är det tillsammans med 

specialpedagogen som de lässvaga barnen får arbeta i en lugn miljö och med en metod som är 

anpassad efter deras behov.    

Pedagog D försöker alltid att använda samma läsinlärningsmetod för alla barn, men när hon 

upptäcker att det inte fungerar försöker hon först på egen hand att hitta en metod som är 

anpassad efter barnens behov. Pedagog D betonar också att det är viktigt att lässvaga barn får 

mycket med tid på sig och att man som pedagog hela tiden uppmuntrar dessa barn. De måste 

känna att de lyckas. Känner barnen att de misslyckas är risken stor att de hamnar i en ond 

cirkel. Men hon betonar också vikten av att det krävs ett bra samarbete mellan skolan och 

hemmet för att lyckas. Anser pedagog D att hennes metoder inte räcker till tar hon hjälp av 

skolans specialpedagog. Antingen får hon material från specialpedagogen eller så får 

specialpedagogen arbetar med de lässvaga barnen.  

För pedagog E är det viktigt att man väljer en metod som verkligen passar barnet och 

eftersom hon har lång yrkeserfarenhet har hon arbetat med de flesta läsinlärningsmetoder, 

även om hon inte känt sig bekväm med vissa metoder. Hon sa att: 

Ibland behöver man som pedagog använda sig av en metod man inte tycker om som t.ex. 

Wittingmetoden, eftersom den metoden passar just det barnet som har svårigheter med 

läsningen. 

Finns det barn som bara kan knäcka koden genom Wittingmetoden måste man arbeta med 

denna metod. Pedagog E arbetar också mycket med att låta barnen leka med orden, på så sätt 

får barnen se att det betyder något när man byter en bokstav i ett ord. Dessutom arbetar hon 

också mycket med klappning till stavelser, olika språklekar eller lästaget. Enligt pedagog E är 
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det viktigt att man hittar material som är lämpligt och anpassat efter barnens förutsättningar så 

att barnen kan utvecklas i sin egen takt. För lässvaga barn är det väldigt viktigt att de får sitta 

för sig själva tillsammans med en lärare och får möjlighet att träna på sin läsning. Vidare 

menade hon att det är viktigt att man som pedagog hela tiden stärker och berömmer barnen 

och att man har stöd av hemmet, kollegor och specialpedagogen.  

Alla pedagoger som ingick i min undersökning arbetar med olika metoder när det gäller 

lässvaga barn. Det som alla fem pedagoger är överens om är att man måste jobba efter 

barnens behov och att barnen får mycket tid på sig och att man som pedagog också har 

mycket tålamod. Enligt de flesta av pedagogerna krävs det också ett gott samarbete mellan 

skolan och hemmet. Även föräldrarna behöver inse att barnen behöver träna på att läsa 

hemma för att komma ikapp. Det är också viktigt att föräldrarna uppmuntrar barnen hela 

tiden. Något de flesta pedagoger också ansåg som viktigt är att man tar hjälp av 

specialpedagogen vid inlärning av läsning. För många lässvaga barn är det viktigt att få 

komma till en plats där de kan träna på att läsa i lugn och ro.  
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5. Diskussion 

Syftet med min undersökning har varit att få en bredare kunskap om vad som enligt 

verksamma pedagoger är viktigt vid läsinlärning och vilka läsinlärningsmetoder som främst 

förekommer i skolan. Dessutom ville jag ta reda på om pedagogerna använder en annan 

metod för lässvaga elever. Nedan kommer jag att diskutera resultatet av min undersökning 

kopplat till den teoretiska bakgrunden och för att underlätta läsningen använder jag samma 

rubriker som i min resultatbeskrivning. 

 

5.1 Vad anser du är det viktigaste när det gäller läsinlärning? 

Det finns flera faktorer som är värda att tänka på när man börjar med läsinlärning och de 

pedagoger som ingick i min undersökning var överens om att läsinlärning måste vara något 

som är intressant, spännande och roligt. Jag anser också att inlärning måste vara spännande 

och roligt, annars tappar man bort lusten att lära sig något och eftersom läsning är ett viktigt 

ämne tycker jag att det är extra viktigt att göra inlärningen till något roligt och positivt. Även 

om inlärning ska vara något som är lustfyllt är det också viktigt att man som pedagog är tydlig 

och att man kan sätta gränser i sin undervisning. Det finns barn som behöver en tydlig struktur 

i undervisningen och jag tror att några barn kan bli störda när detta saknas. För vissa barn kan 

detta rentav innebära stora svårigheter. 

Alla pedagogerna som deltog i min undersökning var eniga om att man alltid utgår ifrån 

barnet och att materialet måste anpassas efter varje individs behov. Enligt Hoien & Lundberg 

(1990:55 f.) måste man för att stärka barnens läsfärdighet utgå från deras behov och 

nyfikenhet. Jag anser också att det är viktigt att man som pedagog utgår och tar hänsyn till 

barnets läsfärdighet och intresseområden och att alla elever oavsett ämne ska få möjligheten 

att utvecklas i sin egen takt och utifrån egna förutsättningar.  

Samtliga pedagoger som ingick i undersökningen betonade vikten av högläsning och att man 

med högläsning kan stimulera barns språkutveckling och läsintresse. Enligt Hoien & 

Lundberg (1990:19 f.) ger högläsning rikliga möjligheter att utveckla ordförrådet och ger en 

insikt i hur språket kan fungera och lär barnet hur en berättelse är uppbyggd. Jag håller med 

författaren och tycker också att högläsning är ett viktigt pedagogiskt verktyg och det behövs 

inte mycket hjälpmedel eller teknik, utan det är bara rösten som används. Pedagogerna i min 

undersökning använder sig alltmer av högläsning i sin läsinlärning eftersom en stor del av 
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barnen inte längre får uppleva så mycket högläsning hemma. Dels beror detta på att många 

föräldrar är stressade eller trötta på kvällen, men också på att massmedia har tagit över 

berättandet. Det är tyvärr oftast genom film som många barn upplever sagor eller berättelser 

vilket enligt mig inte leder till stimulans av fantasin eftersom man inte kan skapa inre bilder 

när man ser på en film. När man sitter framför tv:n eller datorn kan det inte heller uppstå 

någon form av samtal som enligt mig är väldigt viktigt för barns språkliga utveckling. Enligt 

Taube (2007b:23 f.) stimulerar högläsning inte bara fantasin den ger också gemenskap, närhet 

och trygghet. Dessutom kan högläsning och stimulerande samtal bidra till att barnen får lust 

att läsa.   

 

5.2. Val av läsinlärningsmetoder och motivation 

De pedagoger som ingick i min undersökning var eniga om att man måste anpassa 

läsinlärningen efter barnens behov, vilket innebär att man inte bara arbetar med en renodlad 

metod, utan att man blandar olika metoder. Jönsson (2005:7) menar att barn tillgodogör sig 

färdigheter och kunskaper på olika sätt och därför är det viktigt att pedagoger använder sig av 

olika strategier för att ge alla barn möjligheten att bli en god läsare. Även Hoien & Lundberg 

(1990:70 f.) och Längsjö & Nilsson (2005:125 f.) betonar att pedagoger bör arbeta med en 

blandning av den analytiska och den syntetiska metoden.  

Jag anser att en kombination av den analytiska och syntetiska metoden vid läsinlärning, där 

pedagoger tar hänsyn till alla barns förutsättningar och behov, kan öka chansen att fler barn 

kan utvecklas till att bli bra på att läsa. Men oavsett vilken metod en pedagog arbetar med är 

det viktigt att man är flexibel i valet av metoder och att man känner sig trygg med den metod 

som man använder. Enligt Witting (1985:114) ska man vara beredd på att acceptera metodens 

principer och grundsyn och man ska också känna efter om metoden och dess teoriförankring 

verkligen passar pedagogen personligen. Om en pedagog kan känna sig trygg i sin yrkesroll 

och har en positiv inställning till metoden de arbetar med kan de också skapa en trygg miljö 

för sina elever, där de kan växa och utvecklas. 

Även om de pedagoger som ingick i undersökningen har skapat sitt eget arbetssätt som består 

av en blandning av olika metoder är det dock Trageton- och LTG-metoden som används mest 

i deras undervisning. Två av de intervjuade pedagogerna arbetar mycket med Trageton-

metoden och båda anser att metoden är en pedagogisk framgång när det handlar om 

läsinlärning. Förutom att stärka barnens självförtroende och träna det sociala samspelet är det 
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enligt pedagog A det mest elementära med Trageton-metoden att hon får kunskap om vilka 

bokstäver barn redan kan och vilka bokstäver som barnen måste träna på. Enligt Trageton 

(2007:56 f.) är det viktig att genomföra ett bokstavstest vid skolstarten för att få reda på hur 

många bokstäver varje enskild elev kan och därefter får barnen träna på de bokstäver som de 

ännu inte kan. Vidare menar författaren att man vid användning av de kommersiella 

bokstavsböckerna som systematiskt tar upp en bokstav i taget inte får så mycket med kunskap 

om vilken bokstav barnet redan kan. Alla i klassen arbetar oftast med samma bokstav på 

samma sida i samma takt och att öva på en bokstav man redan kan är enligt Trageton 

(2007:63) slöseri med tid och det tycker jag också. Som pedagog ska man skapa en 

undervisning som är meningsfull och individanpassad. Eftersom barnen redan i tidig ålder 

kommer i kontakt med datorn i hemmet borde skolan enligt mig också ta till sig den nya 

tekniken i undervisningen.  

Speciellt för barn som har svårt att forma bokstäver för hand kan användningen av datorer till 

läs- och skrivinlärning vara ett utmärkt verktyg. Som pedagog A uttryckte det under intervjun 

lär sig barn läsa och skriva när de producerar egna berättelser på datorn. De lär sig successivt 

att känna igen olika bokstäver och den motoriska svårigheten behöver inte stå i vägen för att 

skriva fint. Men givetvis behöver barnen också så småningom använda penna och papper för 

att träna motoriken. I enlighet med pedagog D kan man dra slutsatsen att Trageton-metoden 

kan vara ett bra komplement till den vanliga läsinlärningen, eftersom alla barn lär på olika 

sätt.  

Ett verkligt problem med att använda sig av Trageton-metoden kan vara att det inte finns 

tillräcklig med datorer i skolan, eller att pedagogerna inte har tillräckligt med kunskap om 

tekniken, eller att tekniken ibland faktiskt inte fungerar. Har man skapat en text vill man 

också kunna komma åt den nästa gång och krånglar det med skrivaren eller datorn kan det 

leda till stress och frustration hos både pedagoger och elever.  

Med tanke på att både pedagog B och C är uppväxta med den traditionella 

läsinlärningsmetoden där man genom ljudning utgår ifrån delar till helhet föredrar de att 

arbeta med LTG-metoden. Det som framkom av pedagogernas intervjuutsagor är att LTG-

metoden kan stärka elevernas självförtroende och motivation, något som är en viktig faktor 

när det gäller lärande. Eftersom det är elevnära texter som används inom metoden, texter som 

bygger på egna upplevelser kan barnen känna igen orden i texten (som de egentligen inte 

skulle kunna läsa).  
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Enligt Taube finns det både för och nackdelar med metoden. Fördelen är att det är 

motiverande för eleverna när de själva har upplevt och samtalat om innehållet i texterna. 

Nackdelen är att eleven möter alla lästekniska svårigheter på en gång och speciellt barn som 

behöver en strukturerad inlärningsgång med en långsamt stegrad svårighetsgrad kan det 

uppstå problem (Taube, 2007a:67 f.). Enligt Leimar (1974:50) måste lärare som arbetar med 

LTG- metoden kunna hantera den traditionella läsmetoden och enligt min tolkning förstår de 

intervjuade pedagogerna som arbetar med LTG-metoden väl betydelsen av en grundlig 

inlärning eftersom orden bearbetas i efterbehandlingsfasen på ett sådant sätt som påminner 

mycket om den traditionella läromedelstyrda ljudmetoden. Jag kan också hålla med om att 

LTG-metoden kan innebära problem för barn som behöver en tydlig struktur i 

undervisningen, för dem är det bättre att lära sig ett ljud i taget. Det som mest positiva med 

LTG-metoden är att om läsmaterialet är intressant, spännande och knutet till barnens egna 

erfarenheter, intressen och behov kommer lästekniken av sig självt, vilket medför att 

läsningen blir meningsfull, skapar glädje och stärker barnens självförtroende.   

 

5.3 Läsinlärningsmetod för svaga läsare 

Alla de fem pedagoger som ingick i min undersökning är eniga om att man måste använda sig 

av en annan metod när man upptäcker att det finns barn som inte utvecklas i samma takt som 

de andra. För pedagogerna var det också av stor betydelse att de lässvaga barnen får mycket 

mer tid på sig och att man som pedagog hela tiden uppmuntrar dessa barn. Enligt Hoien & 

Lundberg (1990:77) är det viktigt för de flesta svaga läsare att de får uppleva positiva effekter 

av sina ansträngningar. Som blivande pedagog tycker jag att det är min uppgift att anpassa 

materialet efter barnens behov och framför allt måste pedagoger uppmuntra barnen istället för 

att enbart korrigera och utpeka deras fel. Man måste helt enkelt se möjligheter istället för 

hinder och försöka locka fram barnens starka sidor. 

Några av de pedagoger som deltog i undersökningen försöker inledningsvis när de möter nya 

elever att finna nya metoder eller nytt material som man kan använda sig av i arbetet med 

lässvaga barn. Taube (2007b:91) påpekar också att lässvaga barn oftast inte har någon 

motivation för att läsa och när dessa barn inte finner motivation är risken stor att de utvecklar 

en passiv och undvikande attityd till läsning. Enligt mig är det pedagogernas uppgift att hjälpa 

barnen att finna motivation i läsningen och att man låter dem läsa det som de tycker är 

intressant. Man behöver använda en metod som passar barnets läsfärdighet och om barnen 



25 
 

inte har knäckt koden måste man kanske till och med använda sig av en metod som är mer 

traditionell. Jag upplever inte att exempelvis Wittingmetoden är en metod som passar mig, 

men är det genom just denna metod som ett barn kan lära sig läsa bör jag bekanta med 

metoden och såväl en av pedagogerna som Witting (1985:75) anser att Wittingmetoden är en 

lämplig metod för barn med lässvårigheter för att lära om.  

Även om pedagogerna var eniga om att man först och främst bör försöka att finna nytt 

material eller en lämplig metod som kan hjälpa lässvaga elever framkom det också ur deras 

utsagor att man när man inser att insatserna inte räcker till gärna tar hjälp av kollegor och 

specialpedagogen. Vissa av pedagogerna anser att barn som ska lämna klassrummet för att gå 

till specialpedagogen kan känna sig utanför. Under en av mina vfu perioder fick jag chansen 

att följa en specialpedagog en hel dag och inga av dessa barn som fick komma till 

specialpedagogen kände sig utanför eller mindre begåvade, alla tyckte om att komma dit för 

att kunna läsa i lugn och ro. Enligt Larsson m.fl. (1992:58 f.) använder specialpedagogen som 

arbetar med elever som har lässvårigheter oftast också den metod klassen arbetar med fast på 

ett individuellt plan och i en långsammare takt. Detta gör man för att inget barn ska känna sig 

utanför. 

Att ha en god kontakt med föräldrarna är också något som några intervjupersoner lyfter fram 

som särskilt viktigt. Föräldrarna är i de allra flesta fall de mest betydelsefulla personerna för 

ett barn. Och om en pedagog ska ha möjlighet att påverka något i barnets liv är det nödvändigt 

att ha en god kontakt med barnets föräldrar. Taube (2007a:115 f.) skriver att om ett barn får 

eller har problem med läsningen är det viktigt att pedagogerna informerar föräldrarna, och 

många föräldrar kan också hjälpa sina barn om de får lämplig vägledning från skolan. Det är 

också av stor betydelse att föräldrarna är delaktiga och att de förstår att regelbunden läsning, 

stöd och uppmuntran är bland de viktigaste faktorerna när det gäller att stödja lässvaga barn. 

Oftast räcker tiden i skolan inte riktig till och då är det ännu viktigare att barnen får träna 

hemma. Det är också viktigt att man lyckas bygga upp en bra dialog mellan skolan och 

hemmet så att alla är överens om vilken metod som är bäst att använda.  

 

5.4 Slutsatser 

Syftet med mitt arbete har varit att öka kunskapen om vilka läsinlärningsmetoder som 

används bland pedagoger i dagens grundskolor. Dessutom ville jag undersöka om 

undervisningen är anpassad efter barnens behov, och om man använder sig av en annan metod 
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när man har lässvaga elever i sin klass. Jag anser att jag har fått svar på mina frågor. Det jag 

kommit fram till är att pedagogerna inte enbart arbetar med en renodlad metod, utan att man 

använder sig av olika metoder och det gör man för att anpassa undervisningen efter barnens 

behov. Det handlar inte heller om att en metod är bättre eller sämre än någon annan, alla 

metoder har sina för- och nackdelar beroende på situationen. En god medelväg är att man 

försöker finna sin egen metod, som innehåller bitar ur den syntetiska och den analytiska 

metoden där man alltid utgår ifrån barnens förutsättningar och erfarenheter. Alla är vi olika 

och alla lär sig läsa och skriva på olika sätt och därför är det av stor betydelse att pedagogen 

är flexibel och trygg i sitt yrke och att man arbetar med metoder som verkligen passar alla. 

Som pedagog måste man verkligen känna sig bekväm med metoden för att kunna skapa 

motivation vid läsningen och en viktig insikt som framträtt under arbetet med denna uppsats 

är att jag som pedagog bör vara bekant med flera olika metoder för att kunna ge alla mina 

elever den hjälp som de är i behov av. Det är pedagogens uppgift att stimulera barnen på olika 

sätt och göra läsningen till ett spännande, lekfullt och intressant ämne där barnen får all hjälp 

de behöver för att utveckla sina ämneskunskaper och lyckas med läsningen.   

 

5.5 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att intervjua flera pedagoger på olika skolor i kommunen för att se 

vilka metoder de använder. Eftersom det är alltid en skillnad mellan teori och praktik skulle 

det också vara intressant att inte bara göra intervjuer utan också observera pedagogerna för att 

se om deras utsagor stämmer överens med det de gör i den praktiska verksamheten. 

Ytterligare en intressant aspekt skulle vara att undersöka vilka metoder pedagoger använder 

sig av när de undervisar elever som har svenska som andraspråk. 
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Bilaga 

 

Intervjufrågor 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vad anser du är det viktigaste när det gäller läsinlärning? 

Hur arbetar du med läsinlärning? 

Vad anser du är fördelen med just den metod du har valt? 

Finns det nackdelar med den metoden? 

Vilka andra läsinlärningsmetoder känner du till? 

Har du någonsin arbetat med en annan metod? Vilken/Vilka? 

Använder du samma läsinlärningsmetod för svaga läsare? 

Är det något mer du vill tillägga när det handlar om läsinlärning? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


