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Abstrakt 

Fatemeh Taj (2018). (Läsinlärningsmetoder i litteraturen: En analys av två kursböcker som 

förekommer i fler än ett lärosäte, med fokus på läsinlärningsmetoderna).  Självständigt 

arbete, Svenska, Inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 

Avancerad nivå, 15 Högskolepoäng. Institutionen för humaniora, utbildnings- och 

samhällsvetenskap. 

Det har diskuterats om vilken den effektivaste läsinlärningsmetoden - den syntetiska eller 

analytiska - är. Debatten har pågått i många länder i världen, och Sverige är ett av dem. 

Uppsatsen undersöker med fokus på läsinlärningsmetoderna tre kursböcker som återkommer 

på fler än ett lärosäte. De utvalda lärosätena är Stockholms universitet, Göteborgs universitet 

och Örebro universitet. Syftet med studien är att med en kvalitativ innehållsanalys granska samt 

jämföra hur två kursböcker i läsinlärning som används i lärarutbildningen vid svenska universitet 

ställer sig till syntetisk respektive analytisk läsinlärningsmetod. 

I metodval har jag utgått från ”tematisk analys” för att undersöka och jämföra hur författarna 

i de två kursböckerna förhåller sig till läsinlärningsmetoderna. Tematisk analys används för 

att identifiera de återkommande temana i kurslitteraturen. Resultatet visar att författarnas 

uppfattningar om läsinlärning mer eller mindre närmar sig nutidens forskning som poängterar 

att läsinlärningsmetoderna kan komplettera varandra och att båda metoderna bör komma till 

användning i den första läsinlärningen 

Nyckelord: den syntetiska läsinlärningsmetoden, den analytiska läsinlärningsmetoden, 

alfabetisk läsning, helordläsning, fonologisk medvetenhet och meningsfulla sammanhang. 
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1 Inledning 
Läs- och skrivförmågan lägger grunden för allt framtida lärande i vårt skriftspråksberoende 

och mediebaserade samhälle. Att lära elever läsa och skriva är därför en av de viktigaste 

uppgifterna som lärare ansvarar för. Skolverket (2007, s. 28) skriver om vikten av läsning 

eftersom den används i stor utsträckning för alla ämnen för att skaffa sig kunskap. Det har 

nämligen visat sig att elever som har problem med läsning har även fått problem i andra 

ämnen. Karin Taube (2013, s. 73) lyfter dessutom fram att elevens positiva erfarenheter av 

läsning ökar elevens självförtroende och självbild, och på så sätt vågar eleven att ta sig an fler 

utmaningar. 

För att ge eleverna en bra start i livet och få dem att behärska läsning är det nödvändigt att vi 

som lärare skapar goda förutsättningar för elevernas läsinlärning. Tarja Alatalo (2011, s. 24-

25) anser att en skicklig lärare måste ha goda ämneskunskaper och didaktisk kompetens för 

att få elevens läsförmåga att utvecklas på bästa sätt. Även John Hattie (2012, s. 28) visar i sin 

bok ”Synligt lärande för lärare” att läraren är den viktigaste framgångsfaktorn för elevers 

studieprestationer och lärande. Nyligen har dock svenska lärarstudenters ämneskunskaper och 

kompetens att undervisa i både läsning och skrivning utsatts för kritik. En rad av studier 

pekar på att lärarstudenter inte får tillräckligt med kunskaper i läs- och skrivinlärning vilket i 

sin tur leder till svårighet att undervisa systematiskt (Alatalo 2011, s. 13). 

Det har uppstått en debatt kring vilken läsinlärningsmetod – den syntetiska eller analytiska – 

som är mest effektiv. Debatten pågår i många länder i världen. I USA kallas kampen om den 

effektiva metoden för The Reading War (Fast 2008, s. 37). Även i Sverige diskuteras de två 

metoderna. Därför vill jag undersöka några kursböcker som används i undervisningen på 

lärarutbildningar på flera lärosäten och se hur författarna förhåller sig till den syntetiska 

respektive den analytiska läsinlärningsmetoden. Det här kunskapsområdet 

(läsinlärningsmetoderna) har länge varit föremål för debatt (Fast 2008, s. 37).  

1.1  Syftet 

Syftet med denna studie är att granska samt jämföra hur två kursböcker i läsinlärning som 

används i lärarutbildningen vid svenska universitet ställer sig till syntetisk respektive 

analytisk läsinlärningsmetod. 
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1.2  Frågeställning 

Vilken är författarnas syn på syntetisk respektive analytisk läsinlärningsmetod? 
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2 Tidigare forskning och centrala begrepp  
Det här kapitlet inleds med en definition av begreppet läsning under avsnitt 2.1 Sedan 

kommer avsnitten 2.2.1, 2.2.2 och 2.2.3 att behandla faktorer som har en inverkan på 

läsningen. Avsnitten 2.3, 2.3.1, 2.3.2 och 2.4 tar upp tidigare forskning säger om de mest 

kända läsinlärningsmetoderna.  

2.1 Läsning 

Enligt Elizabeth Frank och Katarina Herrlin (2016, s. 56-57) omfattar läsning två 

huvudkomponenter, nämligen ordavkodning (identifiering av ord) och språkförståelse. De 

hävdar att ordavkodning är en förutsättning för språkförståelse. Författarna menar alltså att en 

väl automatiserad ordavkodning befriar tänkandet från att satsa på den tekniska sidan av 

läsning så att all energi istället kan läggas på språkförståelse. De konstaterar vidare att både 

ordavkodning och språkförståelse måste fungera väl för att läsning ska kunna utvecklas på ett 

optimalt sätt. 

Taube (2013, s. 13) menar att förutom ordavkodning och språkförståelse krävs även 

motivation. Läsning äger rum när läsaren är motiverad, kan avkoda det lästa och förstå det. 

2. 2 Viktiga faktorer för läsförmågan 

2.2.1 Fonologisk medvetenhet 

Insikten att ord består av språkljud (fonem) kallas för fonologisk medvetenhet. Några tecken 

på fonologisk medvetenhet kan bland annat vara förmågan att höra hur ord låter, att leka med 

språket och att upptäcka var i ordet ett visst ljud finns (Alatalo 2011, s. 78).  Alatalo anser att 

det finns ett starkt samband mellan fonologisk medvetenhet och läsförmåga. Därför är det av 

vikt att lärare använder sig av metaspråkliga lekar för att få eleven att tränas på fonologisk 

medvetenhet och stärka den (Alatalo 2011, s. 42). Både den syntetiska och analytiska 

läsinlärningsmetoden visar på en samsyn när det gäller vikten av fonologisk medvetenhet 

men det som skiljer dem åt är hur fonologisk medvetenhet utvecklas. Inom den analytiska 

läsmetoden är fonologisk medvetenhet en följd av läsinlärning medan den syntetiska 

läsmetoden anser att fonologisk medvetenhet är en förutsättning för läsinlärning (Svensson 

2005, s. 36). ”Är den en förutsättning för läsinlärningen eller utvecklas den efterhand som vi 

lär oss läsa? Kräver läsningen språklig medvetenhet eller skapar läsningen den språkliga 

medvetenheten?” (SOU: att lämna skolan med rak rygg 1997, s. 125). 
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2.2.2 Ordavkodning 

Alatalo (2011, s. 45-46) tar upp med stöd i Hoien och Lundberg (1997) fyra stadier som följer 

ordavkodningsförmågan. Det första stadiet är pseudoläsning där barnet inte läser själva texten 

utan snarare läser omgivningen. Barnet kan verka som att det läser eftersom det bläddrar i en 

bok med ögonen i boken och låtsasläser sin favoritsaga. I detta stadium börjar barnet alltså 

förstå att texter förmedlar ett budskap. Det lär sig också känna igen välbekanta logotyper i sin 

omgivning såsom McDonalds, LEGO och PEPSI. Barnet nyttjar alltså karakteristiska 

ledtrådar i sin omgivning vid sådan läsning.  I det andra stadiet, det logografisk-visuella, läser 

barnet ordbilder. Barnet har inga kunskaper om alfabetet utan det känner igen ordet som en 

form för bilder. I detta stadium har barnet med andra ord sina egna associationer till bilder.  I 

det tredje stadiet, det alfabetisk-fonemiska, uppfattar barnet att det ska konvertera grafem 

(bokstav) till fonem (ljud). Barnet förstår alltså att ord kan delas upp i ljud och att dessa ljud 

kan representeras av bokstäver. På så sätt knäcker barnet läskoden, dvs. sambandet mellan 

ljud och bokstav. I det fjärde och högsta stadiet i läsutvecklingen, det ortografisk-

morfemiska, behöver barnet inte ljuda enskilda bokstäver i ord utan känner igen ord bara av 

att titta på dem (Frank och Herrlin 2016, s. 58-61). 

2.2.3 Motivation 

En rad undersökningar har visat det som Taube (2013, s. 13) också påpekat att det finns en 

relation mellan läsförmåga och läsmotivation. Alatalo (2016, s. 79) tar upp att barn med hög 

läsmotivation läser mycket mer än barn med låg läsmotivation. Högre läsmotivation påverkar 

alltså i sin tur läsförmågan positivt. Alatalo (s. 79) visar också, med stöd i Paul Morgan och 

Douglas Fuchs (2007), att mindre starka läsare upplever läsning som svårt och utvecklar en 

negativ attityd till läsning. 

Elever med låg läsmotivation läser mindre och misslyckas ständigt i sin läsning. De försöker 

därför undvika aktiviteter som kräver läsning eftersom de utvecklat en rädsla för att 

misslyckas. De hamnar med andra ord i en negativ spiral (Britt Persson, 2016, s. 113).  Lena 

Ivarsson (2016, s. 90) lyfter fram att det är viktigt att lärare arbetar för att öka elevernas 

läsintresse och engagemang för läsning. Hon konstaterar vidare att urvalet av texter bör utgå 

från elevernas intresse. Elevernas läsmotivation ökas alltså om de får möjlighet att påverka 

vad de är intresserade av att läsa och om de får möjlighet att samtala kring det lästa. 
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2.3 Läsinlärningsmetoder 
Som det nämnts innan så är de flesta läsforskare eniga om att läsprocessens 

huvudkomponenter är ordavkodning och språkförståelse. Lotty Larson, Kerstin Naucler och 

Lili- Ann Rudberg (1992, s. 12-13) skriver att det dock råder olika uppfattningar mellan 

forskarna kring hur undervisning i tidig läsinlärning ska gå till. Det som skiljer forskarna åt är 

med andra ord vilken komponent som bör betonas mest vid läsinlärning. 

2.3.1 Den syntetiska läsinlärningsmetoden 

Den syntetiska läsinlärningsmetoden kallas även för ljudmetoden. Metoden grundades i 

Tyskland och lanserades Sverige i mitten på 1800-talet (Fast 2008, s. 36). Forskare som 

förespråkar den här metoden prioriterar ordavkodning vid läsinlärningen. Läsinlärningen 

bygger alltså enligt denna metod på att man börjar med språkets minsta beståndsdelar 

(bokstäver)som matchas med representerande ljud (Larson, Naucler och Rudberg 1992, s. 12-

13). Fast (2008, s. 36) tar också upp att den syntetiska läsinlärningsmetoden går ut på att ett 

grafem (bokstav) lärs ut i taget genom att ljud och symbol tydliggörs för eleverna. När eleven 

så småningom lär sig fler bokstäver så kan dessa sättas samman till ord. Inom den syntetiska 

metoden tränas eleverna till att identifiera orden först (ordavkodning) och därefter 

läsförståelse. Med andra ord utgår denna metod från språkets minsta enheter till helheten. 

Lästeknik måste automatiseras först för att kunna gå vidare till läsningens andra del, dvs. 

ordförståelse (Åkerblom 1988, s. 12-14). 

Larson m.fl. (1992, s. 12) menar att den syntetiska läsinlärningsmetoden bygger på att träna 

språkets tekniska sida. Han understryker vikten av en automatiserad ordavkodningsförmåga 

som en förutsättning för läsförståelse. ”Argument för att börja med att matcha bokstav - ljud 

är, att det är den del av läsningen som kan automatiseras som skall tränas, så att den verkligen 

blir automatiserad. På så sätt frigör man kapacitet för den del som aldrig kan automatiseras, 

nämligen förståelsedelen” (Larson m.fl. 1992, s. 12). 

Enligt Cecilia Nielsen (2008, s. 21) kan läsning ses som en bottom- upprocess där 

avkodningen uppfattas som utgångspunkt för processen och denna bekräftas genom att man 

tar till sig textens innehåll. Enligt Franck Smith (2000, s. 65-67) handlar läsning inte om att 

”översätta till ljud” och kritiserar vidare fonetiken som undervisningsmetod. Om varje 

bokstav står för ett ljud och varje ljud representeras av en enda bokstav så skulle stavning - 

till -ljud - korrespondenser fungera. Problemet med fonetiken är alltså väldigt komplex 

eftersom förhållandet inte är en - till - en -korrespondens. ”Genom att korttidsminnet 
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överbelastas med små delar utan egen betydelse (bokstäver) kommer man inte vidare. När det 

är dags att få ihop satsen, har man redan glömt de första delar man kodat av” (Larson m. fl. 

1992, s. 12). 

2.3.2 Den analytiska läsinlärningsmetoden 

Den analytiska Läsinlärningsmetoden fanns också på 1800-talet (Fast 2008, s. 37). Nyckelord 

för den analytiska metoden är språkförståelse där metodens utgångspunkter är meningsfulla 

texter med bekant innehåll för eleven (Larson m.fl. 1992, s. 12). I första hand börjar man 

alltså läsinlärningen med ordförståelse och sedan lästeknik. Med andra ord går man från 

helheten till delarna och sedan åter till helheten (Åkerblom 1988, s. 107-108). Enligt Nielsen 

(2008, s. 21) kan läsningen ses som en top-downprocess där förståelsen utgör en 

utgångspunkt och avkodning blir en bekräftelse av det läsaren redan visste. Lärare som 

undervisar utifrån den analytiska metoden utgår från en text tillsammans med eleverna. 

Därefter bryts denna text ner i meningar, ord och bokstäver. På så sätt får eleven lära sig hela 

ordbilder (Fast 2008, s. 37). Lärare som utgår från den analytiska metoden börjar alltså från 

andra ändan jämfört med de lärare som har den syntetiska metoden som utgångspunkt. 

Molloy och Ejeman (1997, s. 71) konstaterar att lärare utgår från elevens kända ord såsom 

elevens namn samt språkförståelse snarare än sammanljudning av ett ord. Ljudanalys 

kommer däremot senare i läsinlärningen. Med andra ord utgår denna metod från orden som 

helhet för att sedan bryta ner dem till ljud. ”Eleven startar inte sammanljudningen av ett ord 

utan att först ha fått en bild av hela ordet, skaffat sig en föreställning om dess längd och de 

bokstäver de ingår i” (Molloy och Ejeman 1997, s. 71). 

Smith (2000, s. 174-184) lägger tonvikten på meningsfulla texter för elevers läsinlärning. 

Smith poängterar att lärare läser för nybörjare för att bekanta dem med skriftspråket och få 

dem att förstå hur en text fungerar. Smith konstaterar vidare att lärare kan läsa för eleverna 

något intressant. Det kan t.ex. vara en spännande berättelse eller texter som utgår från 

elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Risken finns dock att eleven gissar sig fram 

istället för att läsa ord som ser likadana ut i strukturen (Larson m.fl. 1992, s. 15). 

2.4 Kombination av läsinlärningsmetoderna 

Dagens forskning visar vikten att använda sig av både den analytiska och syntetiska 

läsinlärningsmetoden vid läsinlärningen. En rad studier lyfter alltså fram vikten av att 

kombinera båda läsinlärningsmetoderna. Alatalo (2011, s. 14) tar upp slutsatserna från ny 

forskning som tyder på att avkodningsinriktad pedagogik kombinerad med meningsfulla 
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texter och kommunikation kan vara effektivare för läsinlärning än vad de båda 

läsinlärningsmetoderna har var för sig. Nielsen (2008, s. 158) förordar en balanserad syn på 

läsinlärning där helhet och delar (förståelse och avkodning) samspelar. Nielsen (2008, s. 22) 

poängterar även att lärare som undervisar elever i tidiga åldrar bör arbeta med språket som 

helhet samtidigt som läraren är noggrann med att barn lär sig bokstäverna och deras ljud samt 

hur ord avkodas. 

”De utmärkande dragen i våra dagars läsmetodik är framförallt, att de kombinerade 

metoderna blivit tongivande. Man menar […] att all läsundervisning bör använda sig av flera 

metoder, om samtliga barn ska få den hjälp de behöver”(Ejeman och Molloy 1997, s. 93). 
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3 Teorier bakom läsinlärningsmetoderna 
I detta kapitel redovisas de teorier som ligger bakom de två läsinlärningsmetoderna. I 3.1 

redogörs för behaviorism, i 3.2 kognitivism och i 3.3 det sociokulturella perspektivet. 

Hans Åkerblom (1988, s. 8, 108) tar upp att det finns två olika synsätt på hur barn lär sig att 

läsa och skriva. Dessa synsätt baseras på två olika lärandeteorier där den första metoden, den 

syntetiska metoden, grundar sig i behaviorismen. Den andra metoden, den analytiska 

metoden, har utgått från kognitivismen. Med andra ord anser Åkerblom (1988) att de 

ovannämnda teorierna lägger grund för de läsinlärningsmetoderna. Rigmor Lindö (2002, s. 

17-19) anser dock att den analytiska lästraditionen också baseras på det sociokulturella 

perspektivet där lärandet anses vara ett socialt fenomen. 

3.1 Behaviorismen 

Den mest kända företrädaren för behaviorismen, B.F. Skinner, definierar inlärning som en 

förändring av det mätbara beteendet. Den här förändringen av beteendet äger rum med hjälp 

av en koppling mellan stimulus och respons. En stimulus kan vara en bokstav medan respons 

kan vara att namnge denna bokstav (Åkerblom 1988, s. 8-9). 

Enligt Roger Säljo (2012, s. 148-150) utgår behaviorismen bland annat från 

förstärkningsprincipen (operant betingning). Denna princip bygger på att man kan förstärka 

eller släcka ut beteenden som en varelse uppvisar. Förstärkning sker genom belöning medan 

utsläckning sker genom straff. 

Läsundervisning som utgår från ett behavioristiskt synsätt kan kallas för den ”svarta lådans” 

pedagogik. Behaviorismen intresserar sig inte för den mentala aktivitet som äger rum inne i 

huvudet – lådan – utan fokuserar istället på mätbara beteenden. Läsundervisning baserad på 

behavioristisk grund är atomistisk dvs. att eleven lär sig delarna (bokstäverna) först och sedan 

helheten (meningarna) (Åkerblom 1988, s. 10-14). Skinner hävdar också att man kan utföra 

komplexa beteenden genom att bryta ned dem i små delar (Säljo 2012, s. 155). Det första 

steget i läsinlärning (lästeknik) måste vara väl inlärd och automatiserad för att kunna gå 

vidare till nästa steg. Lästeknik isoleras med andra ord från läsförståelse där lästeknik står i 

centrum. Enligt behaviorismen är läsning en mekanisk process och om eleven tränas på att 

automatisera sin läsfärdighet, så kommer läsförståelsen av sig själv (Åkerblom 1988, s. 8-11). 

Enligt Ulla Wagner (2004, s. 12) ses eleven inom behaviorismen som en passiv mottagare av 

kunskaper som förmedlas av läraren. Utifrån ett behavioristiskt perspektiv uppfattas eleven 
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med andra ord som en tom tavla som måste fyllas med kunskaper. Eleven kommer till skolan 

utan att ha med sig sina tidigare erfarenheter och kunskaper. 

3.2 Kognitivismen  

Till skillnaden från Skinner så anser Piaget att kunskap inte är något som överförs utan något 

som individen måste bygga upp själv (Dysthe 1996, s. 53-54).  Läsundervisning enligt ett 

kognitivistiskt synsätt är holistiskt där man börjar med sammanhängande texter som anknyter 

till barnens egna erfarenheter (helheten) till delarna (fonem) och sedan tillbaka till helheten. I 

detta perspektiv läggs mer betoning på läsförståelse än lästekniska färdigheter eftersom 

läsning innebär en aktiv process som kräver koncentration samt förståelse (Åkerblom 1988, s. 

14-15). 

”Det skapar motivation och intresse för läsningen. Förstår man vad man läser ger detta 

självförtroende och skapar lust att vilja läsa mera. Läsförståelsen är den främsta drivfjärden 

till fortsatt läsning ” (Åkerblom, s. 15). 

3.3 Det sociokulturella perspektivet 

Lindö (2002) skriver att ”En processinriktad ansats företräder synsättet att det är lätt och 

lustfyllt att lära sig läsa och skriva i meningsfulla sammanhang. Tal och skriftspråksinlärning 

pågår hela tiden i naturliga situationer. Aktiviteter som inte förekommer utanför skolan bör 

heller inte förekomma i skolan, t.ex. isolerad färdighetsträning”(Lindö 2002, s. 161). Det 

sociokulturella perspektivet utgår från en helhetssyn på språktillägnandet där fokus inte läggs 

på isolerad färdighetsträning utan snarare på naturliga och meningsfulla sammanhang. Detta 

perspektivs anhängare hävdar att läsinlärning i en stimulerande språkmiljö gynnar 

läsutvecklingen. Barnet som alltså upplever skriftspråkets meningsfullhet samt variationsrika 

användning kan klara av att knäcka läskoden på egen hand eller med stöd av en kunnig 

person (s. 151, 162-163). 

Säljö (2012, s. 189, 191) lyfter fram att lärande växer i och genom kommunikation med andra 

inom ramen för det sociokulturella perspektivet. I det sociokulturella synsättet på 

undervisning är eleven i behov av stöd av en mer kompetent person för att kunna nå en högre 

kunskapsnivå. Denna tanke kallas för den proximala utvecklingszonen. Vygotskij definierar 

denna utvecklingszon som skillnaden mellan det en elev kan klara på egen hand och det som 

hen kan göra med hjälp av en komponent person, som t.ex. en lärare (Säljö 2012, s. 193). 



13 
 

Detta perspektiv betonar också vikten av tidig skriftspråksstimulans för barns läsinlärning. 

Barnet som alltså växer upp i en rik språklig miljö där det deltar i läsaktiviteter och ägnar tid 

åt låtsasläsning upplever bl.a. att texter förmedlar budskap. Tidig skriftspråksstimulans är av 

betydelse för att erövra skriftspråket (Lindö 2002, s. 118). 

Carina Fast (2008, s. 35) anser också med stöd i Marie Clay (1966) att barnet successivt 

skaffar sig kunskaper om läsning redan i tidig ålder. Detta sker i samspel med vuxna och 

andra barn. Det här sättet att se på läsinlärning kallas för emergent literacy. 

Det är alltså dessa tre perspektiv som utgör grund för de två inlärningsmetoderna och detta 

visas i nästa kapitel. 
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4 Metod och material 
Metodkapitlet inleds med val av metod. Därefter redogörs i 4.1 för urval av och i 4.2 för 

presentation av materialet. I 4.3 beskriver jag tillvägagångssättet: databearbetning och 

analysförfarande.  

Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning för att kunna besvara frågeställningen: 

 Hur förhåller sig författarna i två böcker som används i lärarutbildning till den syntetiska 

respektive den analytiska läsinlärningsmetoden? 

Min studie baseras med andra ord på en litteraturanalys och en kvalitativ datainsamling. Den 

kvalitativa metoden lägger stor vikt vid orddata, utsagor samt hur människor tycker och 

tänker kring ett givet fenomen (Fejes och Thornberg 2009, s. 34). Jag använder mig av en 

kvalitativ metod eftersom den passar studiens syfte och frågeställning bäst. I studien strävar 

jag efter att få en djupare förståelse för författarnas inställning till studiens kunskapsområde, 

nämligen läsinlärningsmetoderna, och detta kan jag uppnå genom en kvalitativ undersökning. 

Anledningen är att den kvalitativa metoden går djupare in på den undersökta företeelsen, 

sätter kvalitén i centrum och passar därför in på min studies syfte som vill komma åt 

författarnas inställning till läsinlärningsmetoderna (Bryman, 2011, s. 341). 

En nackdel med denna metod kan vara att analysen av materialet påverkas av mig. Det är 

alltså mina tolkningar av verkligheten som spelar roll i analysen. På så sätt blir mina tidigare 

erfarenheter och kunskaper ett redskap i tolkningsprocessen (Fejes och Thornberg 2009, s. 

20). Det som begränsar min påverkan är dock att mina tolkningar av data grundar sig på 

tidigare forskning. Den tidigare forskningen ligger alltså till grund för resultatanalysen samt 

för diskussionen av resultatet. 

4.1 Urval av material 

Jag gjorde först ett urval av några lärosäten med lärarutbildning. Omfånget begränsades till 

två stora lärosäten och två medelstora lärosäten som bedriver lärarutbildning. De utvalda 

lärosätena är Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Örebro universitet. Därefter 

läste jag litteraturlistor från de valda lärosätena. Urvalet av relevant kurslitteratur bestämdes 

genom kurslitteraturens titel och att den explicit behandlar läsinlärning eller läsundervisning. 

Sedan valdes kurslitteratur som återkommer på mer än ett universitet. Den kurslitteratur som 

valdes ut presenteras under rubriken Material. 
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4.2 Presentation av materialet 

Jag har valt att analysera två böcker som förekommer på fler än ett lärosäte. Den första boken 

heter Grunderna i läs- och skrivinlärning och är skriven av författaren Inger Fridolfsson. Den 

gavs ut år 2008 av förlaget Studentlitteratur. Denna bok används på både Stockholms och 

Göteborgs universitet. Den andra boken heter Hur barn lär sig läsa och skriva som är skriven 

av författaren Carolina Liberg. Libergs bok är utgiven år 2006 också av förlaget 

Studentlitteratur. Denna bok används på både Örebro universitet och Göteborgs universitet. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Min arbetsprocess går ut på att urskilja vad kursböckerna gemensamt har behandlat kring 

läsinlärningsmetoderna. Med andra ord identifieras, analyseras samt presenteras mönster i 

kvalitativa data. På så sätt bryts materialet ner till teman och omfånget begränsas till texter 

som ska analyseras. Denna teknik kallas för tematisk analys som Bryman (2008, s. 575, 626) 

skriver om i sin bok Samhällsvetenskapliga metoder. 

Tillvägagångssättet är att först skapa en överblick över materialet genom att skumläsa. 

Därefter närläser jag materialet ytterligare flera gånger för att anteckna det som är relevant i 

förhållande till studiens frågeställning. Utifrån insamlade data identifieras återkommande 

teman. Med andra ord har jag under min bearbetning av data funnit att några kategorier var 

återkommande. Jag tillämpar två kriterier vid identifieringen av teman. Som första kriterium 

satte jag förekomsten av temat i de båda böckerna. Sannolikheten att identifiera ett tema ökar 

i takt med dess förekomst i de olika böckerna. Det andra kriteriet är att välja ett tema som är 

relevant för studiens syfte och frågeställning samt grundar sig på tidigare forskning.  

De valda temana är tidig språklig stimulans och språklig förmåga, språklig medvetenhet samt 

fonologisk medvetenhet. För att besvara studiens frågeställning har jag alltså använt mig av 

analys av vad respektive författare har för uppfattning kring de utvalda temana. Med andra 

ord för att besvara studiens frågeställning söker jag efter belägg som indikerar vad varje 

författare har för inställning gentemot den syntetiska respektive den analytiska 

läsinlärningsmetoden. Detta gör jag genom att analysera och jämföra hur författarna skriver 

om de valda temana och som markerar läsinlärningsmetodernas olika utgångspunkter. 

Jag presenterar de valda temana och visar på vilket sätt författarna uppfattar och utgår från de 

båda läsinlärningsmetoderna. Detta för att läsaren ska veta vad det är jag letar efter i böckerna 

som pekar på någon av eller båda inlärningsmetoderna. I ljuset av avsnittet tidigare forskning 

skiljer sig läsinlärningsmetoderna åt på olika sätt, bland annat hur de förhåller sig till tidig 
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språklig stimulans och språklig förmåga. Enligt den analytiska läsinlärningsmetoden har de 

tidiga mötena med skrift en fördel i barnets läsinlärning. Barnet skaffar sig alltså kunskaper 

om läsning redan i tidig ålder (emergent literacy). Inom den analytiska läsinlärningsmetoden 

främjar samtalen och dialogen med vuxna barnets verbala förmåga och den kommande 

läsinlärningen. Förespråkare för den metoden anser att skriftspråket kan läras in spontant i 

informella sammanhang, till skillnad från förespråkare för den syntetiska 

läsinlärningsmetoden som anser att läsundervisning måste äga rum i formella undervisningar 

(Lindö 2002, s. 118; Fast 2008, s. 35). 

Vidare prioriterar den syntetiska läsinlärningsmetoden ordets form på bekostnad av ordets 

betydelse (Larson, Naucler och Rudberg 1992, s. 12-13; Åkerblom 1988, s. 12-14). Den 

analytiska lästraditionens företrädare å andra sidan markerar vikten av ordets funktion och att 

upptäckandet av språket uppbyggnad kommer naturligt och så småningom (Smith 2000, s. 

174-184; Åkerblom 1988, s. 107-108).  

En skillnad framstår också när det gäller temat fonologisk medvetenhet. Inom den analytiska 

läsmetoden är fonologisk medvetenhet en följd av läsinlärning medan man i den syntetiska 

läsmetoden anser att fonologisk medvetenhet är en förutsättning för läsinlärning (SOU: att 

lämna skolan med rak rygg 1997, s. 125). 

För att få en tydligare bild av kännetecknen hos varje läsinlärningsmetod, se följande tabell. 

Tabell 1: En sammanfattning av det som kännetecknar den syntetiska respektive den 

analytiska läsinlärningsmetoden. 

 

 

Den syntetiska 

läsinlärningsmetoden 

Den analytiska 

läsinlärningsmetoden 

Lärandeteoretiska 

utgångspunkter 
Behaviorismen 

Kognitivismen och det 

sociokulturella perspektivet 

Läsprocessen Alfabetisk princip Helordsläsning 

Undervisning Först delar, sedan helhet 
I ordningen helhet- delar-

helhet 

Förhållandet form-funktion 
Först formen och sedan 

funktionen 

Först funktion och sedan 

form 



17 
 

Sammanhang för lärande 
Formell undervisning 

 

Naturliga och meningsfulla 

sammanhang 

 

Fonologisk medvetenhet 

Fonologisk medvetenhet 

som en förutsättning för 

läsinlärning. 

Fonologisk medvetenhet 

som en följd av 

läsinlärning 

 

Sammanfattningsvis kommer jag att ställa det som står i mina insamlade data mot det som 

skiljer de två läsinlärningsmetoderna samt mot tabell 1 för att besvara studiens frågeställning. 

Exempelvis, om en författare, under temat språklig medvetenhet, prioriterar ordets funktion 

på bekostnad av ordets form vid läsinlärning, så tyder det på att författaren antar den 

analytiska läsinlärningsmetodens perspektiv. 
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5 Resultat 

I detta kapitel redogör jag för resultatet av min analys. Resultatet presenteras i turordning 

efter de valda temana, och under varje tema går jag igenom hur respektive författare förhåller 

sig till läsinlärningsmetoderna. Kapitlet inleds med avsnitt 5.1 som berör tidig språklig 

stimulans och språklig förmåga. Avsnitt 5.2 tar upp språklig medvetenhet och hur författarna 

ser på den. Avsnitt 5.3 handlar om hur respektive författare förhåller sig till fonologisk 

medvetenhet och avsnitt 5.4 berör författarnas inställning till läsinlärningsmetoderna. Kapitlet 

avslutas med en sammanfattning av hur varje författare ser på den syntetiska respektive den 

analytiska läsinlärningsmetoden.  

5.1 Tidig språklig stimulans och språklig förmåga 

En skillnad mellan läsinlärningsmetoderna är hur de förhåller sig till barns tidigare 

erfarenheter av skriftspråket. Inger Fridolfsson (2008, s. 20-22, 30-33) tar upp att 

lärprocessen startar tidigare än skolstarten och grundar sig på barnets tidigare erfarenheter 

och möten med skrift. Enligt samma författare ger det tidiga mötet med skrift ett försprång 

för barnet i dess läsinlärning. Detta tyder på att Fridolfssons syn på barns tidigare 

erfarenheter ligger inom ramen för den analytiska läsinlärningsmetoden. Om barnet växer 

upp i en rik skriftspråksmiljö som ger en språklig stimulans i form av högläsning, får det en 

uppfattning om att tecknen förmedlar ett budskap. Fridolfssons sätt att se på läsinlärning kan 

kopplas till emergent literacy. 

En del läsinlärningsfilosofiers ståndpunkter är att läsförmåga utvecklas under förutsättning att 

barnet tidigt ges skriftspråklig näring. Får barnet problem med läsinlärningen skulle i så fall 

detta kunna förklaras av brister i hemmiljön (s. 33). 

Fridolfsson (2008) poängterar också att det finns ett starkt samband mellan språklig förmåga 

och den första läsinlärningen. Exempelvis om ett barn har förmågan att återberätta en 

händelse i kronologisk ordning, så gynnar det barnets läsinlärning (s. 20).  Fridolfsson (s. 20-

22) konstaterar att samtalen och dialogen med vuxna främjar barnets verbala förmåga och 

den kommande läsinlärningen. Allt detta tolkar jag som att Fridolfssons kunskapssyn kan 

relateras till det sociokulturella perspektivet där samtalet med andra har en nyckelroll i 

lärande. ”Men den språkliga förmågan är även av betydelse då orden ska avkodas eftersom 

orden då för läsaren får en visuell gestalt” (Fridolfsson 2008, s.20).   
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Caroline Liberg (2006) betonar också betydelsen av språklig förmåga för barnets läsinlärning. 

Med tanke på detta ligger Libergs ståndpunkt vad gäller barnets verbala förmåga inom ramen 

för den analytiska läsinlärningsmetoden. Liberg (s. 18) påpekar till exempel att talspråkande 

(lyssnande och talande) och skriftspråkande (läsande och skrivande) gynnar varandras 

utveckling. De är med andra ord gemensamt beroende språkaktiviteter. ”Talspråkslärande och 

skriftspråkslärande liknar och förstärker varandra. I klartext innebär det att mycket av 

grunden för skriftspråkslärandet kan läggas i talspråkslärandet och tvärtom” (Liberg 2006, s. 

128). Detta är ett bevis på att skriftspråket såväl som talspråket kan läras in spontant i 

informella sammanhang. Barnet kan med andra ord lära sig skriftspråket på egen hand redan i 

förskoleåldern. Liksom Fridolfsson (2008) bygger Liberg (2006) sitt resonemang på 

emergent literacy, att barnet successivt skaffar sig kunskaper om läsning redan i tidig ålder. 

Libergs tanke om läsinlärning skiljer sig alltså åt från behaviorismen som anser att 

läsinlärning förutsätter att barnet är moget och att ett formellt sammanhang är nödvändigt.  

Liberg (2006,s. 22,23) lyfter också fram att grunden till språkliga förmågor byggs i familjen 

där förmågan att återberätta samt att samtala om böcker skapas och gynnas. Att få barnet att 

delta aktivt i samtal och lässtunder tillsammans med vuxna är en ingång till effektivt läsande. 

Detta tolkar jag som att Libergs syn på lärande baseras tydligt på det sociokulturella 

perspektivet där lärande växer fram i interaktion och samtal med andra. Liberg påpekar även 

vikten av tidig språklig stimulans för barnets läsinlärning. Hon betonar med andra ord barns 

tidigare erfarenheter av skriftspråket.  Liberg nämner till exempel att en omgivning med 

vuxna som läsande förebilder utgör en god grund för barnet att själv prova på att läsa i form 

av låtsasläsning (preläsande). Denna typ av läsande kan naturligtvis inte mätas efter 

grammatiska mått och därför anser Liberg (s. 43) att den inte är av vikt då det gäller 

behaviorismens synsätt anser Liberg (s. 43). Detta tolkas som att preläsande som en form av 

tidig språklig stimulering dock är av betydelse för läsinlärning inom ramen för det 

sociokulturella perspektivet. Gemensamt läsande redan i tidig ålder väcker barns intresse för 

att läsa och barn kommer att så småningom också uppfatta att texter fyller olika funktioner 

anser Liberg (s. 37-38). 

5.2 Språklig medvetenhet 

En annan skillnad mellan de olika läsinlärningsmetoderna är hur de positionerar sig i 

förhållande till ordets form respektive ordets funktion. Den syntetiska lästraditionens 

företrädare betonar vikten av att arbeta preventivt med språklekar (rim och ramsor) som 

gynnar barnets språkliga medvetenhet. De prioriterar med andra ord ordets form på bekostnad 
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av ordets betydelse. Den analytiska lästraditionen markerar däremot vikten av ordets funktion 

och att upptäckten av språkets uppbyggnad kommer naturligt och så småningom.  

Enligt Fridolfsson (2008, s. 28-29) underlättar arbetet med språklig medvetenhet i form av 

rim och ramsor i förskoleklasser barnens första läsinlärning. Genom språklekarna får eleverna 

träning i att upptäcka språkets uppbyggnad samt att skilja mellan ordets form och ordets 

betydelse. Detta tolkar jag som att Fridolfsson förespråkar språklekar eftersom de främjar 

barnets språkliga medvetenhet. På så sätt fäster barnet uppmärksamheten på språkets form. 

Fridolfsson (s. 29) ifrågasätter dock användandet av språklekar i så stor utsträckning i 

förskoleklasser. Följaktligen blir det att ordets form betonas på bekostnad av ordets betydelse 

menar Fridolfsson. Detta är däremot ett tecken på att Fridolfssonsamtidigt intar både den 

syntetiska och den analytiska läsinlärningsmetodens perspektiv. Fridolfsson beaktar vikten av 

att ordets funktion inte påverkas negativt då språklekar används. Hon står emot att helt skifta 

uppmärksamhet från funktion till form (Fridolfsson 2008, s. 29). 

Liberg (2006, s. 160) anser att förmågan att utforska skriftspråket är av betydelse för att 

knäcka läskoden. Språklekar med hjälp av rim och ramsor är alltså en ingång till läsinlärning 

enligt Liberg. Detta kan tolkas som att Liberg delvis håller med den syntetiska 

läsinlärningsmetodens företrädare. Till skillnad från Fridolfsson (2008) så har Liberg inte 

betonat vikten av att lägga ner något förebyggande arbete genom språklekar. Detta tyder 

dock på att Liberg (2006) håller med den analytiska läsinlärningsmetoden om vikten av 

ordets funktion och att upptäckandet av språkets uppbyggnad kommer naturligt. Liberg 

(2006, s. 32) påpekar dock att vissa barn behöver ägna mycket tid åt språklekar medan andra 

enbart tar ett snabbt dopp i det. Detta tyder på att det finns en form av färdighetsträning i 

Libergs tanke trots hennes fokus på funktion. Liberg (s. 32) uppfattas då inte som radikal 

analytisk förespråkare för hon väljer inte bort ljudningsövningar i läsinlärning. 

Enligt Liberg (s. 30, 74, 92, 94) kan barnet dock komma ännu längre i sin läsutveckling om 

de får hjälp från sina föräldrar. ”I interaktion med en redan läs- och skrivkunnig person får 

barnet stifta bekantskap med och så småningom lära sig de grundläggande principerna för att 

kunna hantera vår alfabetiska skrift” (s. 89). Med tanke på att Liberg lyfter fram vikten av 

samtal med föräldrar så kan detta vara ett belägg för att Libergs synsätt faller inom ramen för 

det sociokulturella perspektivet på lärande.  Lärande växer alltså i och genom interaktion och 

att barnet är beroende av en kunnig person för att klara av aktiviteter som den inte skulle 
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klara på egen hand. På så sätt når barnet en högre intellektuell nivå och befinner sig i sin 

proximala utvecklingszon. 

5.3 Fonologisk medvetenhet 

Ytterligare en skillnad mellan läsinlärningsmetoderna är hur de anser att den fonologiska 

medvetenheten utvecklas. Inom den analytiska läsmetoden är fonologisk medvetenhet en 

följd av läslärande medan den syntetiska läsmetoden anser att fonologisk medvetenhet är en 

förutsättning för läslärande. Både Fridolfsson (2008, s. 101) och Liberg (2006, s. 22) anser att 

den fonologiska medvetenheten spelar stor roll för ordavkodningen. Fridolfsson hävdar att 

det finns en relation mellan fonologisk medvetenhet och den första läsinlärningen. Möjligen 

kan detta tolkas som att Fridolfsson uppfattar fonologisk medvetenhet som en förutsättning 

för läsinlärning. 

Liberg ser dock den här faktorn från en annan synvinkel än Fridolfsson (2008). Enligt Liberg 

(s. 17) är fonologisk medvetenhet en följd av läslärande snarare än en förutsättning för 

läslärande: 

Det barnet redan klarar att läsa och skriva som en helhet används nu för att testa 

förmågan att använda de grammatiska principerna. De betydelsebärande helheterna 

bryts ner till icke-betydelsebärande delar. Och sen sätts de åter samman till 

betydelsebärande och meningsfulla helheter (Liberg, s. 92). 

Med ovanstående citat tolkar jag det som att Liberg (2006) betonar vikten av att läsning äger 

rum i meningsfulla sammanhang där barnen upptäcker språkljuden i de bekanta orden i 

samband med att de läser. Det är alltså läsande som leder till att fonologisk medvetenhet 

utvecklas. Jag tolkar detta som att Liberg (2006) inte ser fonologisk medvetenhet som en 

förutsättning för läsinlärning utan hon ser det som att läsning så småningom skapar denna 

medvetenhet. Det är därför viktigt att öka på barnets fonologiska medvetenhet genom att utgå 

från orden som de känner igen. Med allt detta i åtanke drar jag slutsatsen att Libergs 

förhållningssätt liknar det som förespråkas inom den analytiska läsmetoden vad det gäller 

fonologisk medvetenhet. Detta eftersom hon tycker att fonologisk medvetenhet är en följd av 

läsaktiviteter. Enligt Liberg (2006, s. 31) upptäcker barnet så småningom att de bekanta 

helorden som det har mött tidigare går att bryta ner. Det är alltså helheten som kommer först i 

läsinlärningen och därefter de ingående delarna. Libergs (2006) synsätt skiljer sig från 

Fridolfssons (2008) vad gäller att barn kan lära sig de grammatiska principerna genom samtal 

som äger rum i meningsfulla situationer. På så sätt anser jag att Liberg betonar samtalets roll i 



22 
 

lärande. Detta är en av de grundläggande principerna inom det sociokulturella synsättet som 

den analytiska läsinlärningsmetoden bottnar i. 

5.4 Författarnas inställning gentemot läsinlärningsmetoderna 

5.4.1 Fridolfssons inställning 

Fridolfsson (2008) tar inte någon tydlig ställning till vare sig den ena eller den andra 

läsinlärningsmetoden. Hon riktar viss kritik mot båda läsinlärningsmetoderna. Fridolfsson (s. 

88) tar upp några kritiska punkter mot den analytiska läsinlärningsmetoden. Hon hävdar att 

den metoden fungerar endast bra för barn som har goda förutsättningar för att lära. Barn som 

riskerar läs- och skrivsvårigheter lyckas däremot inte lära sig att läsa utan en strukturerad 

läsinlärning vilket den analytiska läsinlärningsmetoden saknar. Fridolfsson (2008) anser, med 

hänvisning till Mats Myberg (2001), att läsinlärningsmetoder som inkluderar en systematisk 

träning på ordavkodning är effektivare än andra metoder som saknar den typen av träningen, 

särskilt när det kommer till de svaga barnen. Dessa barn behöver ha tillräckligt med tid för att 

förstå sambandet mellan grafem och fonem. Att läsa med hjälp av den logografiska läsningen 

är inte riktig läsning, påstår Fridolfsson (s. 110). 

Fridolfsson (2008, s. 102,105-106) anser att läsning måste äga rum i meningsfulla 

sammanhang. Hon ifrågasätter alltså den syntetiska läsinlärningsmetoden eftersom den leder 

till en mekanisk läsning. Följden av detta är att barnen inte kommer känna någon glädje eller 

lust för läsinlärning samt att de inte kommer uppleva läsningen som något meningsfullt. Hon 

anser att den syntetiska läsinlärningsmetoden inte tar hänsyn till elevens egna erfarenheter 

vad gäller urvalet av ord. På så sätt har barnet inte ett rikt, utan snarare ett väldigt begränsat, 

ordförråd. 

Fridolfsson (2008) drar en slutsats att båda läsinlärningsmetoderna har för- och nackdelar. 

Därför förespråkar hon att man ska dra nytta av båda läsinlärningsmetoderna genom att 

kombinera dem. Fridolfsson (s. 109) framhäver till exempel att det inte finns en ultimat 

metod som passar för samtliga barn. Därför är det av vikt att lärare använder sig av olika 

metoder för att kunna möta alla barns olika förutsättningar. Olika barn behöver alltså 

undervisas med olika läsinlärningsmetoder enligt henne. Fridolfsson (2008) anser alltså att 

man som nybörjare inom läsning kan dra nyttan av båda läsinlärningsmetoderna. ”Läsaren 

måste således ha tillgång till båda dessa strategier för att läsningen ska fungera 

tillfredsställande” (s. 91). 
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5.4.2 Libergs inställning 

Det är tydligt att Liberg (2006) antar ett sociokulturellt synssätt på läsundervisning. Till 

skillnad från Fridolfsson (2008) som använder sig av begreppet ”läsinlärning” så använder 

Liberg sig av ”läslärande” i hela sin bok. Enligt Liberg (2006, s. 133,134) har beteckningen 

”inlärning” en behavioristisk klang där ljudläran lär ut och eleven lär in. Liberg (2006) anser 

alltså följande: ”Den traditionella undervisningen domineras av ett individpsykologiskt 

synssätt. Man talar därför om inlärning och inte om lärande” (s. 133). Liberg (2006, s. 113) 

förhåller sig negativt mot den läsundervisningen baserad på den syntetiska 

läsinlärningsmetoden eftersom läsande inte ingår i meningsfulla, naturliga och sociala 

sammanhang utan snarare fokuserar på isolerad färdighetsträning. I en isolerad 

färdighetsträning känner inte eleven att läsande är en meningsskapande aktivitet och följden 

blir att eleven antagligen kommer att få lässvårigheter.  

Liberg (2006, s. 139) tar tydlig ställning mot det traditionella synssättet som inte beaktar 

aspekter som är av betydelse för elevens läsinlärning. Synsättet beaktar inte vikten av 

interaktion mellan lärare och elever samt inte heller sammanhang i lärande utan ser elevens 

omogenhet som en orsak för dennes lässvårigheter. Inom ramen för detta synssätt ligger att 

eleven görs ansvarig för problemet. Det tas inte hänsyn till andra väsentliga aspekter som 

t.ex. relationer som lärar- elev och elev-elev samt lärande sammanhang. Enligt Liberg (s. 

133) är motorn i talspråk såväl som i skriftspråk deltagandet i meningsfulla sammanhang och 

en anpassning till barnens olika förutsättningar och behov (s. 147). Jag anser att Libergs 

(2006) synsätt faller inom ramen för det sociokulturella perspektivet. Detta syns på olika sätt, 

som till exempel genom bruket av ordet lärande, betoningen av att ha utgångspunkt i elevens 

förutsättningar och behov m.m. Ett problem med det traditionella synssättet är, menar 

Liberg(2006, s. 147) att det inte tar hänsyn till att olika elever har olika lärostilar, lär sig med 

olika hastighet och väljer olika vägar för att lära sig läsa.  

En skillnad mellan den syntetiska och analytiska läsinlärningsmetoden är vad man prioriterar 

i läsundervisningen. Liberg (2006) menar att funktion kommer först och sedan form och 

därför kritiserar Liberg (2006) det traditionella synsättet om att ”skifta uppmärksamhet från 

innehåll till form”. För att eleven ska lyckas inom ramen för den traditionella läsinlärning 

måste han eller hon kunna besvara vissa frågor som har med metaspråkliga kunskaper att 

göra. Exempel på sådana frågor är ”Hur många språkljud finns det i sol?”, ”Vilket språkljud 

kommer efter ’s’ i ordet sol?” m.m. ’Om eleven inte klarar sådana frågor, så hamnar han eller 

hon i gruppen ”elever med lässvårigheter”. Liberg (2006) riktar kritik mot den traditionella 



24 
 

läsinlärningsundervisningen eftersom den antar att eleven lär sig läsa endast via 

metaspråkliga aktiviteter (s. 141). 

5.5 Sammanfattning av resultatet 

Fridolfsson (2008) tar inte så tydlig ställning till den ena eller den andra 

läsinlärningsmetoden. Å ena sidan förordar hon den analytiska läsinlärningsmetoden då hon 

betonar vikten av tidig språklig stimulering. Hon anser till exempel att barnet skaffar sig 

kunskaper om skriftspråket redan i tidig ålder. Hennes sätt att se på läsinlärning baseras alltså 

på emergent literacy. Fridolfsson (2008) intar också ett sociokulturellt synsätt vad gäller 

läsinlärning då hon anser att samtal och kommunikation med andra främjar barnets verbala 

förmåga och den kommande läsinlärningen. Hon står även emot att helt skifta 

uppmärksamhet från funktion till form vid läsundervisningen. Fridolfsson (2008) ifrågasätter 

dessutom användandet av språklekar i förskoleklasser i stor utsträckning eftersom 

konsekvensen blir att ordets form betonas på bekostnad av ordets betydelse.  

Å andra sidan förordar Fridolfsson (2008) den syntetiska läsinlärningsmetoden när hon 

betonar vikten av att arbeta preventivt med språklekar som gynnar barnets språkliga 

medvetenhet. Hon tar alltså inte hänsyn till att språklekar måste äga rum i meningsfulla 

sammanhang. På så sätt blir dessa språklekar som en isolerad färdighetsträning. Fridolfsson 

(2008) betonar även att barnet behöver en strukturerad träning och undervisning för att kunna 

lära sig de grundläggande principerna. Fridolfsson (2008) anser också att fonologisk 

medvetenhet är en förutsättning för läsinlärning. Fridolfsson (2008) drar dock en slutsats att 

båda läsinlärningsmetoderna har för- och nackdelar och att hon därför förespråkar att 

kombinera båda läsinlärningsmetoderna. 

Liberg (2006) förespråkar både den analytiska och syntetiska läsinlärningsmetoden. Å ena 

sidan betonar hon vikten av samtal med vuxna för att barnet ska klara av läsningen och nå en 

högre kunskapsnivå. Med andra ord utgår hon från Vygotskijs tanke om den proximala 

utvecklingszonen. Liberg (2006) lyfter också fram att skriftspråket tillägnas bäst i 

meningsfulla och informella sammanhang. En stimulerande språkmiljö som är rik på böcker 

och läsande förebilder gynnar barnets läsinlärning. Hon anser också att barnet kan knäcka 

läskoden utan behov av en strukturerad läsundervisning. På så sätt utgår Liberg (2006) från 

emergent literacy. Till skillnad från Fridolfsson (2008) som använder sig av begreppet 

”läsinlärning” så använder Liberg sig dock av ”läslärande” i hela sin bok. Läslärande 

indikerar alltså det sociokulturella perspektivet. Liberg betonar vikten av att utveckla barnets 

fonologiska medvetenhet men att denna förmåga är en följd och inte en förutsättning för 
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läsinlärning. Liberg (2006) intar också en helhetssyn på språktillägnandet. Enligt henne utgår 

läsundervisning med andra ord från barnets egna erfarenheter och bekanta ord och inte från 

isolerad färdighetsträning. Å andra sidan är Liberg (2006) inte radikalt för den analytiska 

lästraditionen eftersom hon inte väljer bort ljudningsövningar i läsinlärning.  Detta tyder 

alltså på att även Liberg (2006)  lyfter fram vikten av att kombinera båda 

läsinlärningsmetoderna när man lär sig läsa. Läsaren bör med andra ord utgå från de små 

delarna till helheten samtidigt som läsaren försöker förstå det hen läser. 
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6 Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur kurslitteraturen på tre lärosäten förhåller sig till 

den syntetiska respektive den analytiska läsinlärningsmetoden. Resultatet visar att 

läromedelsförfattarnas uppfattningar om läsinlärning mer eller mindre ligger i linje med 

nutidens forskning som poängterar att läsinlärningsmetoderna kan komplettera varandra och 

att båda metoderna bör komma till användning i den första läsinlärningen. Det verkar som om 

författarna inte ser den syntetiska respektive den analytiska läsinlärningsmetoden som svart 

eller vit. Författarnas syn på läsinlärning kan uppfattas som att de i olika grad står med ett ben 

i varje läger eftersom de anser att det är viktigt att kombinera den syntetiska och analytiska 

läsinlärningsmetoden för att träna språkets tekniska sida och samtidigt förstå det man läser. 

Liberg (2006) tar ställning för både den analytiska och den syntetiska läsinlärningsmetoden. 

Fridolfsson (2008) är inte så tydlig i sitt ställningstagande men även hon kombinerar den 

syntetiska och den analytiska läsinlärningsmetoden.  

Tidigare forskning tar upp att avkodningsinriktad pedagogik kombinerad med meningsfulla 

texter och kommunikation är den mest effektiva läsinlärningsmetoden (Alatalo 2011, s. 82). 

Enligt Alatalo (2011, s. 14-15) är en skicklig lärare den som identifierar var eleven befinner 

sig i sin läsinlärning och hjälpar denne att utveckla en optimal läsförmåga. ”Effektiv 

läsundervisning innebär att läraren systematiskt och medvetet använder sig av lämplig 

pedagogik för att hjälpa barnet framåt i sin läsutveckling, utan tanke på om pedagogiken är 

helords- eller avkodningsinriktad” (s. 14-15). 

Forskaren Ulrika Leimar (1974, s. 159) markerar dessutom att barn använder sig av olika 

lässtrategier vid läsning. Därav drar jag slutsatsen att lärare använder sig av båda 

läsmetoderna i sin läsundervisning.  

Syntetiskt, analytiskt och ordbildsförfarande vid textavläsningen utnyttjas helt odogmatiskt, 

beroende på vad som passar ett visst barn i en given situation (även om barnen naturligtvis 

måste vara klara över hur man syntetiskt kan ljuda samman bokstäver för att kunna angripa 

ord de inte tidigare sett). De olika avläsningsteknikerna står inte i ett motsatsförhållande till 

varandra utan innebär för barnen olika nödvändiga infallsvinklar när det gäller att angripa ett 

flerdimensionellt problemkomplex (Leimar 1974, s. 159).  
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Ejeman och Molloy (1997, s.93) betonar också att lärare måste ta hänsyn till barns olika 

förutsättningar genom att använda varierande läsinlärningsmetoder. En effektiv 

läsundervisning kännetecknas även av att lärare kan hantera samt motivera sina val. ”Man 

plockar inte inlärningsmetodiska grepp som om man plockar godbitar från ett smörgåsbord; 

valet ska vara frukten av en medveten attityd, annars är risken stor att man går vilse på vägen 

mot undervisningsmöten” (1997, s. 93). 

Forskare framhäver alltså att det är viktigt att utgå från elevers olika behov och 

förutsättningar. Lindö (2002, s.119-120) tar upp, med stöd i Dunn och Dunns (1995), 

forskningsresultat att lärare måste ta hänsyn till barns olika inlärningsstilar. Vissa barn 

behöver auditiva aktiviteter medan andra behöver visuella eller taktila aktiviteter vid 

skriftspråksinlärningen. Läraren måste därför enligt min mening skapa de bästa 

förutsättningarna för elevens läsutveckling genom att välja arbetssättet som är mest lämpligt 

för dem vid läsinlärning. På så sätt lyckas barnet knäcka läskoden och känslan av att lyckas 

ökar därmed barnets självförtroende och läsmotivation. Barnet läser mer, blir bättre på det 

och hamnar därmed i en positiv spiral (Britt Persson 2016, s. 113). 

Även i läroplanen framhävs vikten av att anpassa sin undervisning till elevers förutsättningar. 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, 

tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Lgr 11, s. 8). Såväl läroplan som forskning om 

läsinlärningsmetoder visar att lärare måste anpassa valet av läsmetod efter elevens behov och 

förutsättning eftersom elever har olika lärostilar. Vissa elever lär sig bäst genom ljudning 

medan andra lär sig genom att arbeta med den analytiska metoden. Att välja rätt metod för 

rätt person samt bemöta eleven beroende på var den befinner sig i sin läsutveckling är alltså 

väldigt viktigt.  

6.2 Metoddiskussion 

Denna studie har gett en överblick över hur kurslitteraturen förhåller sig till den syntetiska 

respektive den analytiska läsinlärningsmetoden genom att analysera två kursböcker inom 

universitetens lärarutbildningar och hur författarna till kurslitteraturen ställer sig i förhållande 

till läsinlärningsmetoderna. Omfånget begränsades genom att välja tre universitet, nämligen 

Stockholms universitet, Göteborgs universitet och Örebro universitet. Kurslitteraturen 

avgränsades i sin tur genom att välja kurslitteratur som behandlar läsinlärning samt 

återkommer på mer än ett universitet. 
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För att undersöka hur författarnas syn på läsinlärningsmetoderna har ”tematisk analys” 

använts. Enligt Bryman (2008) går tematisk analys ut på att identifiera de återkommande 

temana. De teman som undersöks i studien är dock inte alla de som återfinns i kursböckerna. 

Teman har valts ut utifrån mitt syfte och mina frågeställningar och de kan också relateras till 

tidigare forskning Skulle någon annan läsa samma kursböcker som jag läste så skulle denne 

urskilja andra teman än de teman som urskiljs i min studie. Fejes och Thornberg (2009) 

påpekar att:  

Kategorierna skapas av forskaren och är beroende av dennes bakgrund, bland annat i 

form av tidigare läst litteratur och teoretiska intresse. Med andra ord kan en sådan 

kategorisering variera beroende på vem forskaren är, vilket i sig inte innebär att det är 

sämre forskning än något annat (s. 20) 

Jag är medveten om att min studie går att ifrågasätta av två anledningar. För det första är det 

inte rimligt att dra generella slutsatser om vad de utvalda universiteten tar för ställning ifråga 

om läsinlärningsmetoderna eftersom studien inte analyserar alla kursböcker som vart och ett 

av de utvalda universiteten använder. Studiens material har alltså begränsats och det är därför 

omöjligt att dra definitiva slutsatser om det undersökta kunskapsområdet. Det är för övrigt 

endast de utvalda universitetens kursböcker som har undersöks och inte deras studieformer. 

För det andra går det att rikta kritik mot studien eftersom resultatet är delvis påverkat av mina 

tolkningar av kursböckerna. Om någon annan genomför en analys av samma teman som jag 

har valt, så kan denne kanske komma fram till ett annat resultat. Min undersökning är 

strukturerad samt svarar dock mot studiens syfte och frågeställning vilket därmed skapar 

trovärdighet (Fejes och Thornberg 2009, s. 217). 
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