
Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur inledande läs- och skrivinlärning går till 

ute i praktiken. Anledningen till att vi blev intresserade av detta är på grund av att mycket av 

den litteratur vi läst om, inom detta område, har allting varit svart eller vitt. Enligt litteraturen 

använder en lärare sig antingen av en syntetisk metod, så kallad traditionell metod där man 

börjar med delar för att gå vidare med helheten, eller en analytisk metod, en metod där man 

går från helheten till delarna. Detta hade vi svårt att tro på, mycket på grund av att under vår 

VFU (verksamhetsförlagd utbildning) har vi sett att lärare blandar dessa metoder under 

inledande läs- och skrivinlärning. För att vi skulle kunna få en inblick i vad som är syntetisk- 

eller analytisk metod har vi läst litteratur som handlar om det individualpsykologiska 

perspektivet och Wittingmetoden, som hör till det syntetiska, och om det 

socialinteraktionistiska perspektivet och LTG – metoden som hör till det analytiska. För att få 

reda på om lärare använder sig av en ” ren”  metod under inledande läs- och skrivundervisning 

har vi gjort en etnografiskt orienterad studie där vi under tre dagar observerat hur en lärare lär 

sina elever att läsa och skriva. Vår undersökning gav oss bekräftelse på att i alla fall vår valda 

lärare blandar olika metoder vid inledande läs- och skrivinlärning. Vi fick även bra och 

motiverade svar på hennes resonemang kring metodval. 
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1. Inledning 

 
Språkandet – det muntliga och det skriftliga – är framför allt kulturellt och socialt 
och skriftspråksutvecklingen är en del av människans livslånga kommunikativa 
utveckling och en viktig del av hennes identitet (SOU 1997:108, s 63). 

 

Människan lever idag i ett samhälle med mycket information som blir mer och mer 

komplicerad för varje år. Kraven på vidareutbildning efter gymnasieskolan blir allt större, i de 

flesta yrken krävs det idag att man har behörighet inom sitt område (Høien & Lundberg 1989, 

Lundberg 2003). Att kunna läsa och skriva, kan och ska därför, betraktas som mänskliga och 

medborgerliga rättigheter. Eller med läroplanens ord: 

 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar det 
svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och 
skrift (Lpo 94, s 11).  

 

Många barn1 går ut grundskolan utan att kunna läsa och skriva och detta är alarmerande, eller 

som Torleiv Høien och Ingvar Lundberg uttrycker det ”De tragiska konsekvenserna av dålig 

läsfärdighet i vuxenlivet är uppenbara”  (Høien & Lundberg 1989, s 5). I detta sammanhang 

spelar skolan en viktig roll genom sitt ansvar för att ge eleverna möjlighet att utveckla sin 

språkliga förmåga. I Lpo 94 står det:  

 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 
möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (s 7).  

 

Med ett språk följer en kultur, eftersom kulturen uttrycks genom språket. Människan måste 

förstå sitt språk för att på så sätt kunna använda språket i kommunikation med andra. För att 

kommunicera med andra krävs att man kan uttrycka sig i både tal och skrift. Språket är därför 

identitetsskapande, grundläggande och en dörröppnare mot det samhälle vi lever i.  

 

Vårt samhälles språk, där det formuleras idéer, uttrycks sociala och politiska värderingar, är 

för många människor främmande och ett, för dem, ovant verktyg. Det är många barn som inte 

lär sig att förstå och använda sig av det språket som ett instrument. De barnen kan få 

svårigheter när de inte kan behärska den materiella verkligheten och de sociala relationerna 

som ett redskap för intellektuell och social tillväxt. Beroende på variationer i sina hemmiljöer 

och erfarenhetsvärldar utanför skolan, börjar barnen med olika stor beredskap för skolmässig 

                                                
1 Vi kommer i denna C-uppsats använda oss av båda begreppen barn och elev, som vi anser har samma innebörd. 
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inlärning, även om de har potentiellt likartade intellektuella förutsättningar. Detta märks mest 

när det gäller undervisning i svenska, då barnens tidigare erfarenheter när det gäller förmågan 

att förstå vid läs- och skrivinlärning, innebär framgång eller misslyckande i skolan (Leimar 

1974, Lundberg 1984). Meningarna går isär när det gäller att hitta källan/orsaken till varför en 

del barn går ur skolan med otillräckliga läs- och skrivkunskaper. Men de flesta forskare inom 

detta område hävdar att det beror på vilken läs- och skrivmetod läraren använt sig av under 

elevens första skolår. Alltså är det lärarens metodval som är avgörande om eleverna ska 

lyckas lära sig att behärska läsning och skrivning, enligt dessa forskare (Lundberg 1984). 

Detta bekräftas även i SOU (1997:108), ”  Läs- och skrivundervisningen blir oftast den första, 

tydliga erfarenhet barn får av skola och undervisning och därför kommer den att påverka 

barnets syn på inlärning och kunskaper över huvud taget”  (s 19). Framgångar eller 

misslyckanden på detta stadium har därför stor inverkan på barnets självbild och dess syn på 

skola, lärande och utbildning. Detta väckte en tanke hos oss två, som snart är färdigutbildade 

lärare med inriktning mot grundskolans tidigare år, då vi kände att vi inte har fått tillräckligt 

med metodik inom inledande läs- och skrivinlärning. Vilket resulterade i att vi ville få mer 

kunskap om olika läs- och skrivinlärningsmetoder så att vi på bästa sätt kan tillmötesgå alla 

våra framtida elever.  
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2. Syfte och frågeställningar  

I en del av den litteratur vi har läst om inledande läs- och skrivinlärning är, som vi redan 

påpekat, allting oftast svart eller vitt. Lärare använder sig av antingen en syntetisk eller en 

analytisk metod (se också 3.2 och 3.4). Det finns inget mittemellan. Det förekommer också 

mycket pajkastning mellan företrädarna för de två olika metoderna och de två sidorna 

kritiserar starkt varandra. Vi började då fundera på om det verkligen ser ut så på skolor idag. 

Enligt vår egen erfarenhet blandar verksamma lärare olika metoder och vi tvivlar på att de 

verkligen använder sig av en ” ren”  metod, det vill säga en metod som endast är syntetisk eller 

analytisk.  

 

2.1 Syfte 

Vårt syfte är därför att undersöka hur inledande läs- och skrivinlärning går till ute i praktiken, 

om det verkligen är så svart eller vitt som litteraturen och forskningen framställer den som. 

För att undersöka detta och vilka resonemang lärare bygger sin metodik på, har vi valt att gå 

ut och observera den så kallade verkligheten. För att få ett djup i våra observationer har vi 

koncentrerat oss på en lärare som vi följt under tre dagar. Syftet med denna C-uppsats är 

därför att genom observationer, informella intervjuer och en formell intervju i anslutning till 

en lärares inledande läs- och skrivundervisning, undersöka hur inledande läs- och 

skrivundervisning går till. 

 

2.2 Frågeställningar 

Använder sig läraren av en metod eller väljer läraren ut moment som han/hon känner till från 

andra metoder? 

Vilka resonemang ligger bakom lärarens metodval? 
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3. Bakgrund 

Vi vill undersöka två av de metoder, Witting - och LTG metoden, som används vid läs- och 

skrivinlärning. De två olika metoderna representerar syntetisk (från delar till helhet) 

respektive analytisk (från helhet till delar) metod. Dessa två är några av de fåtal läs- och 

skrivinlärningsmetoder som vi har hört talas om och kommit i kontakt med under vår VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning) och genom vår kurslitteratur under lärarutbildningen. För att 

få en djupare insikt i de två metoderna Witting och LTG, och vad de står för har vi läst 

litteratur om de olika teorier och perspektiv som sagda metoder grundar sig på. 

Litteraturstudien gav oss således de verktyg vi behövde för att kunna avgöra om läraren 

använde sig av en ” ren”  metod eller om hon blandade olika metoder.  

 

Vi kommer i detta avsnitt ta upp två olika perspektiv på läs- och skrivinlärning, 

individualpsykologiskt- och socialinteraktionistiskt perspektiv. Vi kommer även att beskriva 

två läs- och skrivinlärningsmetoder som bygger på vardera perspektiv, Wittingmetoden och 

LTG - metoden. För att förstå sammanhanget mellan perspektiv och tillhörande metod 

diskuterar vi först det individualpsykologiska perspektivet och den syntetiska Wittingmetoden 

som följs upp med kritik mot den syntetiska metoden. Därefter diskuterar vi det 

socialinteraktionistiska perspektivet och den analytiska LTG – metoden som följs upp av 

kritik mot denna metod. Efter detta avslutar vi vår genomgång med en summering. 

 

3.1 Individualpsykologiskt perspektiv 

Det individualpsykologiska perspektivet bygger till en viss del på behavioristiska tankar2 och 

fokuserar på individens psykologiska, biologiska och intellektuella förutsättningar (Nyström 

2002). En som företräder det individualpsykologiska perspektivet i Sverige idag är Ingvar 

Lundberg. Han anser att "skolans viktigaste uppgift är att se till att alla elever lär sig läsa, 

förstå och använda texter" (Lundberg 2003, s 4). Detta är viktigare nu än någonsin eftersom 

det i dagens samhälle mer eller mindre krävs att människan i vuxen ålder kan läsa och skriva. 

Eleverna måste redan från början få erfara om vad texter kan ha för betydelse för dem, 

upplevelse och budskap till exempel. Men Lundberg poängterar att det viktigaste vid 

läsinlärning är ordavkodning eftersom det slutgiltiga målet är att eleven utan ansträngning kan 

läsa automatiskt. Ordavkodning innebär att man genom att ljuda ihop de enskilda bokstäver 

                                                
2 Till exempel John B Watsons tankar om att människan är styrd utifrån. Han menade att inre aspekter som själ 
och medvetande inte är relevant när det gäller det mänskliga beteendet (Jerlang red 2005). 
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som det aktuella ordet innehåller, får fram rätt ord. Tester där eleven bland annat jämförs med 

andra barn i samma ålder sker successivt genom grundskolans tidigare år. Genom att använda 

olika slags tester på eleverna, kan läraren se på vilken nivå ett enskilt barn ligger när det gäller 

läs- och skrivutveckling, och utifrån de resultat läraren får fram kan han/hon se om det är 

något eleven behöver ha extra hjälp med (Lundberg 2003).  

 

Alfred Adler (1935), grundaren till det individualpsykologiska perspektivet, anser att om det 

uppstår några problem så är det hos individen problemet finns, inte i undervisningen, det är 

eleven som är oförmögen till att lära sig och ta in ny kunskap. Han anser att "ett barn är 

antingen sinnesslött eller intelligent" (s 16), det är de sinnesslöa som är oförmögna till att lära 

sig och ta in ny kunskap, detta på grund av att de inte vill eller orkar bry sig. Svårigheter i läs 

– och skrivundervisningen anser han kan bero på att individen inte förstår den teknik man 

använder sig av eller så saknar han/hon relevanta underlag som det går att bygga vidare på. 

Om individen på något sätt är oförmögen till att lära sig ny kunskap så är ett alternativ att låta 

eleven använda kompenserande övningar som fyller upp eventuella luckor. 

 

Den traditionella undervisningen som t ex Wittingmetoden, domineras av ett 

individualpsykologiskt synsätt på lärande. Detta perspektiv har de längsta rötterna inom den 

svenska skolan. Traditionellt beskrivs läsandet, och skrivandet i den mån det studerats, 

närmast som färdigheter som en människa behärskar eller inte behärskar (SOU 1997:108).  

Den mest renodlade syntetiska (se nedan) metoden i Sverige är Wittingmetoden (Larsson, 

Nauclér & Rudberg 1992).  

 

3.2 Wittingmetoden 

Wittingmetoden, även kallad ljudmetoden, är en syntetisk metod. Vid användandet av en 

syntetisk metod är alfabetet, bokstävernas form och ljud utgångspunkt i läsundervisningen. 

Man går från del (bokstav) till helhet (ord). Detta gör man genom att börja matcha en bokstav 

och dess ljud. Målet är att se sambandet mellan ljud - bokstav – ord. Den delen av läsningen 

anser man kan automatiseras, vilket då leder till att man får mer kapacitet över till den del 

som aldrig kan automatiseras, nämligen förståelsedelen (Larsson, Nauclér & Rudberg 1992). 

Symbolfunktionen (vilket vi kommer att ta upp senare) i både läs – och skrivinlärning kan och 

ska helst automatiseras, alltså ska läsningen ske omedvetet. Förståelse och innehållsskapande 

är kommunikativa funktioner som är beroende av individens erfarenheter, och därför 

föränderliga under livets lopp (Lundberg 1984). Det centrala för den enskilde individen är 
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därför att knäcka koden, alltså att lära sig hur teckensystemet förhåller sig till det talade 

språket (SOU 1997:108). 

 

Maja Witting (2001) grundade denna läs - och skrivmetod i slutet av 1940-talet. Under hela 

1950-talet utvärderade och utvecklade hon sin metod genom att ta del av sina elevers 

synpunkter under läs – och skrivinlärningens gång, och för att se om eleverna nådde det 

uppsatta målet att läsa och skriva eller inte. I sitt arbete med utvärdering och utveckling av 

metoden, kom hon i kontakt med både nybörjarelever och elever med läs – och 

skrivsvårigheter. Detta medförde att metoden fick två tillämpningsområden: nyinlärning och 

ominlärning. Utvärderingen visade på två saker, att det finns ett samspel mellan stoffets 

karaktär och elevernas utvecklingsnivå, och att stoffet därför måste vara anpassat til l 

elevernas nivå.  

  

Under 1960- och 1970- talen började även andra lärare att använda sig av denna metod. Det 

visade sig vara en metod som man kunde tillämpa i olika sammanhang, t ex på särskolan och 

med vuxna som hade läs – och skrivsvårigheter. Utvecklingen har sedan fortsatt och metoden 

kom att användas inom olika delar av utbildningssystemet, t ex på Komvux och då framförallt 

med vuxna som har ett annat modersmål än svenska (Witting 2001). 

 

Både det talade språket och det skrivna handlar om språkliga uttrycksformer, där budskapet 

eller innehållet är avgörande. Det finns dock skillnader mellan dessa båda uttrycksformer. Det 

talade språket produceras spontant och oreflekterat, det bara kommer ur oss, och därför 

uppmärksammar inte talaren på de olika språkljud han/hon framkallar. Språkljud finns alltså 

nära till hands, men de kan vara svåra att få grepp om. Eftersom språkljudsuppfattning är en 

förutsättning för att lära sig läsa behöver eleverna först och främst upptäcka språkljuden innan 

de börjar med läsinlärning (Witting 2001).  

 

Läsprocessen består av två delar, symbolfunktion och förståelse. För att läsa måste man kunna 

tyda och ljuda varje enskild bokstav. Därför börjar man med att lära eleverna bokstävernas 

form och dess ljud. De måste också bli medvetna om att man vid läsning av ett ord inte 

använder pauser mellan varje bokstavsljud. De ska också veta att man läser från vänster till 

höger. Dessa steg kallar Witting för symbolfunktion. Det betyder att den som läser har förstått 

att tecken och språkljud har ett förhållande till varandra. För att kunna gå vidare til l 

förståelsedelen krävs det att eleven förstår olika begrepp och har en allmän språklig 
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kompetens. Med det menas de erfarenheter eleven har med sig hemifrån när det gäller språk 

och kommunikation (Witting 2001). Denna del är alltså beroende av individens vardagliga 

erfarenheter och det i sin tur leder till att en del elever redan innan läsinlärningen i skolan har 

förståelsen för vad olika begrepp innebär och en utvecklad språklig kompetens. De elever som 

inte har denna språkliga kompetens har lång väg kvar innan de uppnår samma förståelse som 

de eleverna med tidigare erfarenheter har (SOU 1997:108). Vid läsinlärning använder man sig 

av innehållsneutrala bokstavskombinationer, detta på grund av att barn associerar utifrån sina 

egna livserfarenheter (Witting 2001).  

 

Även skrivprocessen består av två delar, symbolfunktion och innehållsskapande. Vid 

skrivning måste eleven veta bokstävernas tecken och kunna följa språkljudens ordning. Vid 

ordet mor till exempel, så måste eleven veta att bokstaven m kommer före o som kommer före 

r. Eleven ska också veta att man inte särskriver bokstäverna i ett ord t ex m o r, eller att man 

skriver ihop ord med föregående eller efterföljande ord. Dessa komponenter kallar Witting för 

symbolfunktion. Precis som vid läsning handlar det om att eleven har förstått att språkljud och 

tecken hör ihop. Innehållsskapande förutsätter att man har ”någonting”  som man vill förmedla 

genom skrift. Förutsättning för att skapa/skriva någonting är att eleven har idéer eller kunskap 

om det man vill förmedla. Dessa uppslag har eleven förvärvat genom vardagliga situationer. 

Vad eleven har med sig för erfarenheter hemifrån har alltså betydelse även vid skrivning 

(Witting 2001). 

 

Läsning och skrivning kan enligt Witting (2001), stödja och underlätta varandra eftersom 

utgångspunkten ligger i att ljuda. Det är lättare att lyssna och skriva än att läsa, eftersom man 

vid läsning måste klara av allt som ingår i symbolfunktionen. Här kan man använda sig av så 

kallad avlyssningsskrivning. Det betyder att eleven får lyssna på ett band som innehåller olika 

språkljud och därefter prova på att artikulera dem för att sedan skriva ned motsvarande 

tecken/teckenkombinationer. Under avlyssning kan eleven vid behov stanna upp i skrivandet 

och spola tillbaka bandet och på så sätt lyssna på samma ord en gång till. 

 

3.2.1 K ritik mot den syntetiska metoden 

I SOU (1997:108) står det att den syntetiska metoden är ett hinder i sig. Att försöka lära barn 

att läsa och skriva med hjälp av en syntetisk metod ” förutsätter kunskaper som den utger sig 

för att lära ut”  (citerat i SOU, s 128). Barn som inte har den språkliga förkunskap som krävs 

riskerar därför att få läs- och skrivsvårigheter.  
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Lotty Larsson, Kerstin Nauclér & Lili-Ann Rudberg (1992) är också kritiska mot den 

syntetiska metoden eftersom den utgår ifrån att eleven måste ljuda ihop bokstäver. Därigenom 

finns det risker att barn som är långsamma inte förstår eller upptäcker att texten har en 

mening. Även Skolverket (1998) kritiserar den syntetiska metoden, då den ” fordrar”  en viss 

språklig mognad. För att klara av att lära sig läsa och skriva med ljudningsmetoden krävs det 

att barnen har nått en viss nivå/mognad i sin språkutveckling. 

 

Ulla Wagner (2004) menar att om barn har tal- och skrivsvårigheter är den syntetiska metoden 

ofta inte tillräcklig då barnen bland annat har svårt att ljuda orden som läses. Men om ett barn 

kommer underfund med att läsning inte bara handlar om bokstäver utan även om honom eller 

henne själv och världen och har en förförståelse av texten är det lättare att lära sig att läsa. 

 

Ulrika Leimar (1974) säger utifrån sitt kritiska perspektiv att en av fördelarna med den 

metoden är att ”den ger möjlighet till en för läraren lättöverskådlig programmering av 

läsinlärningsprocessen” (s 37). Men eftersom den är så hårt styrd passar den inte för alla barn 

då de ligger på olika mognadsnivåer. Barn behöver något som är mer meningsfullt för dem 

och Leimar menar att de konstlade läsläror och torftiga ordförråd som tillhör den syntetiska 

metoden inte svarar upp till det enskilda barnets mognad.  

 

Även Caroline Liberg (1993) är negativ till den syntetiska metoden, eftersom den säger sig 

lära ut det som barnet redan bör kunna innan skolstarten. ”Om jag redan kan vad dom vill lära 

mig då lär jag mig bäst”  (s 142) 

 

3.3 Socialinteraktionistiskt perspektiv 

Det socialinteraktionistiska perspektivet grundar sig på det sociokulturella3 synsättet. En av de 

största förespråkarna för det socialinteraktionistiska perspektivet idag i Sverige är Caroline 

Liberg. Hon menar att språket har en viktig social och meningsbärande funktion och för att 

barn bäst ska lära sig språket bör det sättas in i för dem meningsfulla sammanhang. Om det är 

något som intresserar barnen och inspirerar dem att vilja upptäcka skriftspråket, blir det lättare 

                                                
3 Det sociokulturella synsättet innebär att människan lär sig bäst genom samspel med andra individer (Sträng & 
Persson 2003). I samspelet med andra kan man ta lärdom av varandras erfarenheter som man sedan kan använda 
sig av för att lättare förstå sin omvärld (Säljö 2000). 
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att lära sig att läsa och skriva. Det gör även att lärandet blir roligt eftersom barnen har en 

förförståelse för det de läser och skriver (Liberg 1993).  

 

Att individens sociala sammanhang avgör hur vi läser, skriver och lär, utgår det 

socialinteraktionistiska perspektivet bland annat ifrån. Man beskriver och förstår 

skriftspråkligheten ur ett individ- och samhällsperspektiv. Det som utmärker det 

socialinteraktionistiska perspektivets betraktelsesätt är att man har en helhetssyn på språket. 

Att samtala, lyssna, läsa och att skriva ses sålunda som olika former av kommunikation. Man 

ser på läsning och skrivning som ett möte där läsaren möter författarens erfarenheter och 

tankar i texten (SOU 1997:108). Larson, Nauclér & Rudberg (1992) menar i det här 

perspektivet att barnet tillägnar sig språket i interaktion med sin omgivning. I det 

socialinteraktionistiska perspektivet betonar man förståelsedelen för att inte den språkliga 

helheten ska gå förlorad.  

 

Vygotskys tankar hör hemma i detta perspektiv. Han ansåg att barn redan från födseln är både 

kommunikativa och sociala varelser. Så tidigt som på 1930-talet påpekade Vygotsky att det 

var i förskolan och inte i skolan som skriftspråket borde presenteras. Han menade att det var i 

leken som läsning och skrivning utvecklas. Därför är det viktigt att redan innan den 

konventionella skriftspråkinlärningen, stimulera och uppmuntra barnen till att rita och skriva 

talat språk, s.k. lekskrivning för att de ska ha en förförståelse när de sen börjar med läsning 

och skrivning i skolan. Vygotsky betonade vikten av lek och även meningsfullhet när det 

gäller skriftlig kommunikation. Barn som leker sig in i skriftspråket blir frågande och nyfikna 

barn. Även det sociokulturella synsättet bygger på Vygotskys tankar (Eriksen Hagtvet 2002).  

En metod som grundar sig på det socialinteraktionistiska perspektivet är LTG – metoden.  

 

3.4 LTG – metoden 

LTG står för Läsning på Talets Grund och är en metod som är utarbetad av Ulrika Leimar. 

Leimar började prova denna metod för läs- och skrivinlärning på slutet av 1960-talet i 

Göteborg. Hon ville ”pröva att lära barn att läsa utan att strikt följa en läslära utan i stället 

bygga på barnets eget språk och deras fria personliga skapande” (1974, s 9). 

 

LTG – metoden är en analytisk metod. Med analytisk metod menas att när lärare undervisar 

barn att läsa och skriva, arbetar de tillsammans med barnen och utgår ifrån en för barnen 

innehållsrik text. Vid inlärningen går man från helheten först för att sedan ta de mindre, olika 
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delarna som rad, mening och ord. De enskilda bokstäverna och hur de låter prioriteras sist 

eftersom viljan och lusten att läsa och skriva ska komma i första hand (Lindö 1998). Det är 

inte fråga om att åstadkomma enbart en teknisk avläsningsfärdighet utan snarare en 

meningsfull integrering i omvärlden och social utveckling med förståelse för ”bokstävernas 

budskap” när det gäller att hjälpa barn att lära sig att läsa (Leimar 1974). 

 

Leimar (1974) anser att barn i sex-sjuårsåldern lär sig bäst genom att själva få experimentera, 

göra sina egna iakttagelser, analysera och dra slutsatser och uppmuntras att verifiera det de 

iakttagit istället för att passivt ta emot andras ord och bilder. Med sitt eget personliga språk 

måste de få prova att uttrycka sina iakttagelser och få hjälp med att upptäcka att det som 

händer i skolan och det som händer utanför skolan hör ihop. De lär sig mycket på vardera 

platsen. Det krävs en förmåga till medveten analys hos ett barn när det gäller skrivning. Enligt 

Leimar är barnet knappast medvetet om de ljud de uttalar när han/hon talar. Skrivet språk 

kräver medvetet arbete. Barnet måste vara medvetet om ordens ljudstruktur, kunna dissekera 

orden och reproducera dem i alfabetiska symboler, för vid skrivning skiljer sig sambandet 

med ”det inre talet”  från muntligt tal. Om barnet har svårigheter med skrivning övervinner 

barnet enligt Leimar svårigheterna genom den starka motivation han/hon får vid upptäckten 

av att man kan meddela något betydelsefullt – till sig själv eller någon annan – genom att 

skriva. När ett barn börjar skriva är det viktigt att läraren inte gör barnet uppmärksam på alla 

stavfel utan istället har en uppmuntrande roll. Då barnen vid dikteringstillfällena (se nedan) 

får se sina egna ord bli nedskrivna får de gradvis en större förståelse för de krav man måste 

ställa på skiftliga texter och meddelanden, om var det ska vara en stor bokstav, punkt etc. 

 

Leimar (1974) undrar om det är lämpligt att uppmuntra barn att uttrycka sig i skrift på ett 

tidigt stadium. Kan de fastna i en urusel stavning om de tillåts att stava fel som till exempel: 

”Vi bygde en kåja på bärjet”? (s 48) Leimar anser dock att enligt hennes erfarenhet är den 

risken liten och värd att ta, om vinsten blir en frodig språklig produktivitet. Man kan inte på 

ett logiskt sätt förklara för ett barn varför det ska stava ” lov”  med o men ”våt”  med å när de 

låter lika etc. (s 48). I vissa fall måste barnen nöta in de mönster som gäller för stavning. 

 

Enligt Leimar (1974) bygger LTG – metoden på att barnen gradvis får ökad förståelse för 

ljud- och bokstavsprincipen och ökad förståelse för de specifika egenskaper som utmärker 

skrivet språk. Texten får större betydelse för barnen om man som lärare bygger upp deras 
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textmaterial utifrån deras egna omedelbara iakttagelser, förflyttar deras förståelse från talat till 

skrivet språk och därefter analyserar textens minsta beståndsdelar tillsammans med barnen.  

 

Leimar (1974) menar att det krävs en hel del tid och viss möda om man vill kunna tillägna sig 

den helhetssyn som LTG vill representera på läsinlärningen och verkligen kunna ”smälta”  

den. I början av barnens läsinlärning är det inte väsentligt för barnen att behärska alfabetet, de 

väljer själva undan för undan ut de bokstäver de är mogna för att lära. Enligt Leimars 

erfarenhet upplever barn i skolår 1 en trygghet i att vara hemmastadda med alfabetet, hur det 

ser ut och dess bestämda ordning. De behöver ett mönster, en struktur att orientera sig inom 

då de medvetet börjar behärska sambandet mellan bokstav och ljud. Om barnen själva får göra 

upptäckter i ett fritt sökande inom det givna mönstret, leder det till att de ganska snart brukar 

lära sig att använda t ex ordlistor med viss säkerhet. För att barnen ska få en stimulerande och 

motiverande omgivning där de fritt får ”botanisera”  krävs ett rikt urval av böcker i 

klassrummet eller i omgivningen omkring barnen. Då ledsnar de inte på läsningen som det 

annars är vanligt att barn i skolår ett gör. Även om barnen får möjlighet att fritt upptäcka 

läsinlärningen och ta åt sig så mycket de är mogna att lära, behövs det emellertid fasta rutiner 

för både lärarens och barnens skull. De rutinerna som ska ge nödvändig stadga i 

undervisningen kallar Leimar ”De fem faserna” , nämligen samtalsfasen, dikteringsfasen, 

laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. Arbetet med en enstaka text i 

dessa fem steg utsträcks vanligen under minst en hel vecka. 

 

I första fasen, samtalsfasen, är det meningen att läraren tillsammans med barnen i mindre 

grupper samtalar om ett bestämt ämne, eftersom en grupp som helhet enligt Leimar (1974) har 

ett rikare ordförråd än flertalet enstaka individer. Andra fasen, dikteringsfasen, sker samma 

dag eller någon dag senare än samtalsfasen. Då arbetar hela gruppen och läraren tillsammans. 

Barnen får diskutera fram en historia som läraren skriver ned på ett blädderblock. När man 

har kommit överens om vad läraren ska skriva, får barnen ljuda det som skrivs ned på 

blädderblocket. På detta sätt får alla vara med och se hur det går till när ett talat ord blir till ett 

skrivet. Någon dag senare kommer tredje fasen, laborationsfasen. Laborationsfasen ska 

anpassas till varje barns förmåga. Barnen får arbeta med orden från den gemensamma text de 

skrivit. Det kan vara att rimma till något av orden, identifiera lika och olika ord, kasta om 

bokstäverna i orden eller att lyssna till de enskilda bokstäverna. Dagen efter laborationsfasen 

är det dags för fjärde fasen, då får alla barn texten de skrev tillsammans på ett arbetsblad, 

denna fas kallas återläsningsfasen. Läraren och varje enskilt barn läser texten tillsammans och 
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de ord som eleven läst själv, stryks under av läraren. Sist men inte minst kommer femte fasen, 

efterbehandlingsfasen som sker direkt efter återläsningsfasen. De rätt lästa orden skrivs ner på 

kort, barnet läser orden på korten och benämner ljuden. Dessa ord får barnet sedan stoppa ner 

i sin ordsamlingslåda där barnen får stoppa ner de ord de kan i alfabetisk ordning utifrån den 

första bokstaven i ordet på kortet. När barnen har många kort kan de sedan som arbetsuppgift 

sätta ihop meningar av de ord som finns på korten. De ord som kommer från barnen själva, 

som till exempel de texter de arbetar med under ”De fem faserna” , är alltid meningsfulla ord 

för dem enligt Leimar (1974). 

 
3.4.1 K ritik mot den analytiska metoden 

Lundberg (1984) anser att den analytiska metoden är en ren gissningslek, eftersom eleven 

oftast kan gissa sig till vad texten handlar om. Bilderna blir då mer intressanta än själva texten 

och det kan leda till att vissa barn lägger all sin energi på att tyda bilderna istället för att läsa. 

Att gissa sig till vad en text handlar om kan gå relativt fort för barnet och därför ägnar 

han/hon ingen tid på att försöka läsa texten. Texten blir meningslös för barnet. Med en sådan 

lässtrategi kan barnet få stora problem längre fram då han/hon läser en text som inte har en 

tillhörande bild. Lundberg anser även att det inte finns många, om alls några, 

färdighetsområden som utgår ifrån helheten. ”En bilskolelärare skulle knappast vilja sätta en 

nybörjare bakom ratten på en bil som färdas i hög fart på en högtrafikerad motorväg”  (s 120). 

Bilskolläraren skulle istället först och främst lära eleven grunderna i bilkörning, vilket i 

läsinlärning är lika med avkodning.   

 

3.5 Sammanfattade kommentarer  

Både Witting (2001) och Leimar (1974) anser att barnets språkliga erfarenheter spelar stor roll 

vid läs – och skrivinlärning. Självklart anser även vi att det spelar en stor roll. Om man har 

förförståelse av något underlättar det vid inlärning. Det finns forskning som pekar på att barn 

som kommer ifrån språkliga miljöer där läsande och skrivande är en naturlig del av vardagen, 

det vill säga barn vars föräldrar läst godnattsagor eller vars äldre syskon eller kamrater låtit 

dem vara med när de tränar läsning och skrivning, har lättare för sig vid inlärning av språkliga 

moment såsom läsning och skrivning (SOU 1997:108). Dessa barn skulle vara idealiska för en 

lärare som använder sig av en syntetisk metod eftersom den kräver en förkunskap av språklig 

mognad. Wagner (2004) anser att det centrala vid inlärningen av läsning och skrivning är 

förförståelsen. ”Det är den som driver läsningen framåt och som skapar lust och vilja att läsa”  

(s 29). Wagner framhåller också att för många barn är den första läsundervisningen deras 
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första möte med läsning. Det är där de lär sig vad läsning är, och det gäller i synnerhet de barn 

som kanske inte kommit i kontakt med läsning och skrivning i större skala i sin hemmiljö. 

Wagner tror därför att den syntetiska metoden påverkar barnens syn och lust när det gäller 

läsning och det i sin tur kan påverka deras språkliga identitet negativt (Wagner 2004).  

 

Vi två har kommit fram till att mycket av den forskning som vi har tagit del av fokuserar på 

vilken metod, analytisk eller syntetisk, läraren ska använda sig av i undervisningen, inte 

vilken metod som passar bäst för den enskilde individen. Eftersom alla individer är olika, hur 

kan då en metod passa alla? För en del elever går det snabbt att lära sig och för en del andra 

går det långsammare, oavsett vilken metod en lärare väljer att använda sig av (SOU 

1997:108). Barn använder sig av olika strategier när de lär sig läsa och skriva. Därför tvivlar 

vi två på att det är möjligt att nå alla elever med en och samma metod. Det är därför viktigt, 

att alla som utbildar sig till lärare med inriktning mot tidigare år, får ta del av de läs – och 

skrivinlärningsmetoder som finns tillgängliga inom området (Lärarstudenten nr 4, 2005).  

 

Lindö (1998) tror att LTG - metoden kommer att bli populärare i framtiden men det är en 

åsikt vi inte delar. Vi hoppas snarare på en mer integrerad metod vid läs- och skrivinlärning 

som inriktar sig på den enskilde individen. Just därför kommer metoden att innehålla både 

syntetiska och analytiska inslag. Leimar (1974) anser att den syntetiska och den analytiska 

metoden delvis kan användas sida vid sida beroende på vad som är det bästa för den enskilda 

individen.  

 

Flera analytiska förespråkare kritiserar och förkastar mer eller mindre alla moment som ingår 

i den syntetiska metoden och en del förespråkare menar att avkodningen kan slopas helt. De 

syntetiska förespråkarna kritiserar inte den analytiska metoden i lika stor grad. De anser 

istället att vissa moment i den analytiska metoden kan användas tillsammans med moment ur 

den syntetiska metoden. Alltså förekommer det mer pajkastning ifrån den ”nyare”  metoden.  

Vi kan konstatera att det som skiljer de båda metoderna åt är att i den syntetiska lägger läraren 

tonvikten på ljudning av bokstäver och i den analytiska lägger läraren tonvikten på förståelse 

av de bokstäver och ord eleverna ska lära sig. 
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4. Undersökningsmetod 

Vi kommer inledningsvis i detta avsnitt att klargöra varför vi har valt den metod vi använde 

oss av under vår undersökning. Därpå följer en redogörelse av vad den metoden har för 

innebörd. Avslutningsvis följer urval där vi ger en förklaring till det valda undersökningsfältet 

och etiska aspekter för att sedan runda av med en sammanfattning av undersökningsmetoden.  

 

4.1 Metodval 

Vi valde att göra en etnografisk undersökning av vilka/vilken metod som en verksam lärare 

använder sig av vid läs- och skrivinlärning. En etnografisk ansats, som det handlar om för vår 

del, är inte lika omfattande som en etnografisk undersökning som kan pågå under månader, ja 

till och med år beroende på vad forskningen har för syfte (Kullberg 2004). En etnografisk 

undersökning med både observation och intervju lämpade sig för vår undersökning. Eftersom 

den kunde ge oss svar på många av våra frågor angående en lärares val av metod/metoder, att 

vi kunde iaktta läraren i aktion till exempel. Vi har både observerat och hört av läraren själv 

hur hon går tillväga vid inledande läs- och skrivinlärning. Enligt Bengt Gustavsson (2004) är 

etnografisk forskning endast kvalitativ4, men Birgitta Kullberg (2004) nämner att etnografisk 

forskning kan vara både kvantitativ5 och kvalitativ, även om de flesta forskare använt sig av 

kvalitativ forskning under en etnografisk undersökning. Eftersom etnografiska forskare mest 

använder sig av kvalitativ forskning har vi följt den inriktningen. 

 

4.2 Förklaring av metod 

Termen etnografi kommer från Grekland. Etno betyder på grekiska folk eller nation. Grafi 

kommer från graf’ ia och betyder beskrivning och kommer ursprungligen från grafein som 

betyder skriva. Så översatt betyder etnografi folkskrivning eller folkbeskrivning (Kullberg 

2004). Det finns olika nivåer när man forskar etnografiskt, makro – etnografi, när man 

studerar ett komplext samhälle eller vad som händer i ett klassrum, och mikro – etnografi, när 

man studerar en enskild situation (Ely 1993). Så här beskriver Kullberg (2004) vad en 

etnografisk undersökning går ut på:  

  

 
 
 
 

                                                
4 Forskarens egen uppfattning eller tolkning av information är det centrala (Gustavsson 2004). 
5 Omvandlar information till siffror och mängder (Kullberg 2004). 
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En grundläggande tanke i etnografin är att forskaren, för att förstå andra människors 
sätt att leva och lära, fångar dessa människors erfarenheter genom människornas 
uttryckssätt. Dessa förekommer både i form av handlingar och utsagor. Den 
etnografiska forskaren försöker se bakom handlingar och det sagda och studerar 
dessutom hur handlingar och det som sägs förändras över tid och från situation till 
situation (s 12).  

 

Kullberg (2004) anser att när man gör en etnografisk undersökning behöver alla delar i 

processen vara integrerade och ingå i helheten. Den är alltså både hel- och delinriktad. Den är 

även utvecklande, upptäckande och sammansatt. Meningen med en etnografisk studie är att 

undersöka vad som händer i vardagliga miljöer, som t.ex. i ett klassrum, på en pizzeria etc. 

När forskaren undersöker den miljön han/hon valt, är det viktigt att samla data, information 

om vad som händer. Några sätt som används är intervjuer, informella eller formella, 

deltagande observation och fältanteckningar. Det finns fyra olika karaktärer en etnografisk 

text kan ha. Texten kan vara berättande, beskrivande, analyserande och tolkande, men den kan 

även innehålla delar från alla fyra karaktärerna. Vår etnografiska text, alltså observationen, 

innehåller delar från alla fyra karaktärerna, eftersom vi anser att alla fyra är väsentliga. Främst 

använde vi oss av den beskrivande delen, för att beskriva klassrummet för läsaren, som på så 

sätt ska kunna få en uppfattning om vad det är vi berättar om och hänvisar till i vår 

observationsanalys. 

 

För att börja en etnografisk undersökning krävs det en frågeställning eller flera. Denna 

frågeställning kan göras om flera gånger innan forskaren hittar det slutgiltiga 

undersökningsproblemet som tas med i den etnografiska studien (Gustavsson 2004).  

 

4.3 Tillträde  

Innan forskaren går ut på fältet, behöver han/hon ta reda på vem det är som ska intervjuas och 

vem som måste tillfrågas för att få tillträde. Steinar Kvale (1997) ställer sig frågan, om man 

får tillträde, behöver det då bekräftas med ett skriftligt avtal eller räcker det med ett muntligt 

avtal? Hur lägger man fram sitt upplägg om arbetet för den som ger tillträde och den man vil l 

intervjua. Vad bör man berätta och inte berätta om sitt arbete? Hur lägger man fram att allt är 

anonymt? Det är viktigt att betona anonymiteten eftersom det kan råda en viss sekretess av 

uppgifter inom det område som intervjupersonen finns i. (Se också nedan 4.8) 
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4.4 Observatörens olika roller 

En etnografisk forskare behöver använda alla sina sinnen, precis som det gamla ordspråket 

säger: ”Genom flera sinnen in i alla minnen (Kullberg 2004, s 94).”  Om forskaren använder 

sig av sina sinnen, särskilt syn och hörsel, kommer man lättare ihåg det man observerar under 

sin undersökning. En god portion nyfikenhet är enligt Kullberg inte heller helt fel då det 

hjälper att upptäcka detaljer som man kanske annars ser som vardagliga saker och automatiskt 

filtrerar bort (Kullberg 2004). Det är viktigt att forskaren litar på sig själv och sin kunskap 

eftersom allt som forskaren ser och gör genomsyrar hela arbetet (Ely 1993, Kvale 2004). 

 

Kullberg (2004) beskriver olika observatörsroller6. Vilken av dessa roller en forskare ska ta är 

helt upp till den situation man ska forska i, vad man ska forska om och vilka möjligheter 

forskaren får (Ely 1993). En forskare behöver vara medveten om att det är svårt att vara 

objektiv och att hålla undan sina egna åsikter under en observation. Detta är för att en 

observatör ändå alltid har ett val om vad han/hon väljer ut att se och notera i sina 

fältanteckningar (se nedan), att reflektera över det man ser är därför ett måste (Ely 1993, 

Gustavsson 2004, Kullberg 2004). Vi valde rollen som total observatör under vår 

undersökning, det är en forskare som endast observerar utan att delta i gruppens aktiviteter 

 

4.5 Fältanteckningar 

När man är ute på fältet är det viktigt att dokumentera det man ser. Ett bra sätt att 

dokumentera är att skriva fältanteckningar7. Där kan man skriva ner snabba anteckningar 

under tiden man observerar. I fältanteckningarna kan forskaren skriva ner alla sina känslor, 

aningar, insikter och annat han/hon kommer i kontakt med under sin forskning, det är ett 

hjälpmedel för minnet. All fakta man finner är viktigt för forskningen skrivs ner och sparas 

för analys. När man skriver fältanteckningar skriver man ofta stödord. Dessa stödord 

utvecklar man sedan till en berättande och/eller en beskrivande text. Det ska ske samma dag 

eller nästkommande dag. Detta för att man då bättre kommer ihåg stödordens mening, minnet 

är fortfarande färskt. Om man inte vill bli distraherad av att behöva skriva fältanteckningar 

under den tid man observerar en miljö, kan man när observationen är klar gå någonstans där 

man är ostörd och skriva ner det man kommer ihåg. Om det inte går att göra på en gång kan 

                                                
6 Den totala deltagaren deltar aktivt i gruppen, den totala observatören observerar endast utan att delta aktivt, 
deltagare som observatör är reden känd för de inblandade och deltar i aktiviteter, och observatör som deltagare är 
redan känd för de inblandade men deltar inte i aktiviteterna.  
7Vid en längre tids observation används oftast loggbok, eftersom den är mera detaljerad än fältanteckningar.  
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man göra det dagen efter, men längre än så ska man inte vänta, då kan mycket väsentligt 

försvinna ur minnet (Kullberg 2004). Under tiden som vi observerade skrev vi stödord, dessa 

utvecklade vi senare till att bli en etnografisk text.  

 

4.6 Intervjuer 

Enligt Margot Ely (1993) är intervjuer i etnografisk forskning ett måste då de sätter ord på det 

forskaren söker. Genom dessa intervjuer får intervjuaren en inblick i och förståelse för hur 

den intervjuade ser på saker och ting, forskaren ser ” världen”  genom den intervjuades 

glasögon. Det finns två sätt att genomföra en etnografisk intervju, informella och formella. 

Informella intervjuer sker spontant under observationen, vanligen i direkt anknytning till en 

specifik situation. Den kräver ingen direkt planering eftersom den sker här och nu, men den 

har ändå planerats så att den genomförs med ett syfte hos intervjuaren, nämligen att få svar på 

något. Enligt Kvale (1997) måste den som ska genomföra formella intervjuer vara väl 

förberedd. Sakfrågorna är många och det gäller att ta dem i ordning och verkligen strukturera 

sin planering innan intervjun. Hur lång tid intervjun kan få ta och om den som ska intervjuas 

har den tiden att tillgå är ett exempel på sakfråga. Vilken teknik som passar bäst att använda 

sig av under intervjun är beroende på vad det är man vill få fram. En intervju kan utföras med 

hjälp av papper och penna, bandspelare (se nedan) eller videokamera8. Margot Ely (1993) 

menar att utan några tekniska hjälpmedel som bandspelare och videokamera under en 

intervju, är det lätt hänt att intervjuaren missar stora delar och får därefter svårt att analysera 

intervjun.   

 

Vi använde oss av både informella intervjuer och formell intervju under vår undersökning. De 

informella intervjuerna kom naturligt under själva observationen och den formella intervjun 

hade vi efter sista observationsdagen. 

 

4.6.1 Bandspelare som hjälpmedel vid formell intervju 

Det finns enligt både Ely (1993) och Kvale (1997) många fördelar med att använda sig av 

bandspelare. Med en bandspelare kan intervjuaren koncentrera sig på vad det är intervjuaren 

säger och vilket kroppsspråk han/hon använder sig av när det sägs. Intervjuaren kan genom 

detta upptäcka att det som den intervjuade uttalar sig om i själva verket kanske inte är så 

bra/dåligt som han/hon säger. När forskaren analyserar sitt material är det bra att kunna spela 

                                                
8 Videoinspelning är att föredra vid en längre tids observation. Vi har inte att använt oss av videoinspelning 
eftersom vi har för kort tid på oss för att få elever och läraren att slappna av och agera naturligt framför kameran. 
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upp intervjun och på så sätt jämföra intervjun med sina egna intervjunoteringar. Här kan 

intervjuaren göra upptäckter som inte upptäcktes under själva intervjun, det kan till exempel 

vara den intervjuades röstlägen och betoning på vissa ord, vilket kan leda till att intervjuaren 

får en bättre analys av intervjun (Ely 1993).  

 

4.7 Urval 

Då vi ville ha en djupare insikt i hur lärare går tillväga vid läs- och skrivinlärning, valde vi att 

enbart undersöka hur en lärare arbetar, för att vi på så sätt verkligen skulle hinna med att 

uppfatta och reflektera över lärarens arbetssätt och metodval. Vi är medvetna om att 

observationen av en lärare kanske verkar vara begränsat, men för att vi verkligen skulle få ett 

djup, valde vi en lärare som vi observerade under tre dagar. 

 

Det var av stor vikt att vi fick vara med och observera när klassen hade lektioner i svenska 

eftersom vårt syfte är att studera vilken/vilka metoder läraren använder sig av vid läs- och 

skrivinlärning. Detta borde vara lättast att se under lektioner i svenska när fokus ligger på läs- 

och skrivinlärning. Vi valde därför att förlägga vår undersökning i en integrerad klass med 

skolår ett och skolår två. Klassen vi besökte fanns på en skola som ligger i en mindre stad i 

Mellansverige. Eftersom vi ville se vilken metod läraren använde sig av vid inledande läs – 

och skrivinlärning, passade den klassen oss bra. Varför vi valde just den skolan har samband 

med att en av oss är bekant med skolan och de lärare som arbetar där. Vi tog kontakt med 

läraren via telefon och berättade för henne att vi skriver en C-uppsats där vi undersöker hur 

inledande läs- och skrivinlärning går till ute i praktiken. Hon tyckte att det var en bra idé och 

rekommenderade oss att komma på tisdagar eller torsdagar. Dessa dagar rekommenderade 

läraren, eftersom hon hade en lektion i svenska med eleverna i skolår ett dessa dagar. Vi valde 

att besöka klassen vid tre olika tillfällen. Första veckan var vi där en torsdag. Veckan efter var 

vi där en tisdag och torsdag. Intervjun genomförde vi efter tredje tillfället då vi ansåg oss vara 

mer förberedda för de frågor vi ville ha svar på.  

 

4.8 Etiska aspekter 

Vi har redan i metodavsnittet tagit upp en del etiska aspekter som forskaren bör tänka på, att 

få tillträde till fältet är ett exempel. Vid första kontakten (via telefon) med läraren informerade 

vi henne om att allt vi observerade och hörde både ifrån elever och lärare, skulle förbli 

anonymt för alla utom oss två författare och den aktuella skolan. Vi frågade även om vi fick 
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använda oss av bandspelare under intervjun, vilket hon godkände. Vi har informerat läraren 

om vårt syfte och hur vår undersökning är upplagd. Detta är enligt Kvale (1997) informerat 

samtycke, vilket även innebär att läraren vet om att hon deltar frivilligt och att hon när som 

helst kan dra sig ur.  

 

4.9 Summering av undersökningsmetod 

Vi antog som sagt rollen som total observatör under vår undersökning. Undersökningen 

sträckte sig över tre dagar. Anledningen till valet av observatörsroll är att vi anser att det blir 

lättare att ignorera eleverna och deras ” rop”  på hjälp under lektionen, då vi har märkt att viljan 

till att hjälpa elever faller sig naturligt för oss två. Ett problem som kan uppstå är att vi genom 

våra ” lärarögon” systematiskt letar efter elever som inte tycks arbeta med något utan bara 

sitter av tiden. Vi är förmodligen mer neutrala om eleverna är okända för oss och 

förhoppningsvis kan vi då stå emot viljan att aktivt gå in och hjälpa till. Enligt Ely (1993) är 

det svårt att förbli objektiv under en observation och därför måste vi vara medvetna om det 

och hålla våra egna åsikter för oss själva även om det kommer att ta emot ibland. Under vår 

undersökning skrev vi ner stödord till det vi observerade, alltså fältanteckningar. Samtidigt 

som vi observerade hade vi vid olika tillfällen informella intervjuer med läraren. Under dessa 

intervjuer ställde vi frågor om specifika situationer som uppstod i klassrummet. Efter tredje 

skoldagens slut hade vi en formell intervju med läraren. Under denna intervju använde vi oss 

av bandspelare för att på så sätt få en bättre analys. 
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5. Resultat 

Vi börjar detta avsnitt med en beskrivning av klassen vi observerade och klassrummet. 

Därefter följer vår redogörelse av observationsdagarna. Sedan fortsätter vi med informella 

intervjuer och med vår formella intervju. Detta avsnitt avslutar vi med vår diskussion som 

följer direkt efter. 

 

5.1 Beskrivning av klassen och klassrummet 

Klassen vi besökte hade 15 elever. Åtta av dessa elever gick i skolår ett och resterande sju 

gick i skolår två. I klassen fanns det en lärare närvarande hela tiden och vid vissa tillfällen 

kom det in en fritidspedagog som hjälpte till. Enligt läraren var alla elever i klassen läs- och 

skrivkunniga. Något som vi upptäckte under våra tre dagars observation att det faktiskt 

stämde. 

 

Rummet var ljust och luftigt mycket beroende på att längs hela den ena väggen fanns det stora 

fönster. Väggarna var beiga förutom den ena kortsidan som hade en härligt röd färg. På den 

röda fondväggen satt whiteboardtavlan och ovanför den satt alfabetet med färgbilder som 

passade varje bokstav, till exempel en apa vid bokstaven A. Nedanför whiteboardtavlan låg 

det en stor matta, där satt eleverna vid samlingar och genomgångar. På den andra kortsidan 

fanns det en anslagstavla som tog upp merparten av väggen, där diverse konstverk som 

eleverna hade gjort var uppsatta. Mot denna vägg stod det även två datorer och under 

anslagstavlan fanns det en bänk med olika arbetsredskap som till exempel färgpennor. Vid 

långsidan fanns dörren in till klassrummet och två fönster som vette ut mot hallen. På dörren 

hängde det ett blädderblock. Under de två fönsterna stod det ett bord där det låg lättlästa 

böcker utspridda. Längs resterande vägg fanns det uppsatta hyllor som var fyllda till brädden 

med arbetsmaterial som till exempel spel och läsböcker. Under hyllorna stod det en brun 

skinnsoffa med ett soffbord framför. Denna soffa användes flitigt av eleverna, både som stege 

upp till hyllorna och som myshörna vid läsning. På väggen mellan soffan och dörren fanns det 

en stor ”plastficka” . Däri fanns det böcker i alfabetisk ordning, med en bokstav på framsidan. 

Böckerna var färgglada med en bild som föreställde ett djur som började på den bokstaven. I 

klassrummet fanns det fyra arbetsbord med fyra platser vid varje bord. Eleverna satt två och 

två mittemot varandra. Ingen hade ryggen mot whiteboardtavlan eller anslagstavlan, vilket 

medförde att de inte behövde flytta på sig för att kunna se mot någon av tavlorna. Alla hade 

istället blicken mot ett fönster, vilket vi tror är bra för att det minskar känslan av att vara 
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instängd mellan fyra väggar. Dessutom kan det vara skönt att vila ögonen mot något annat än 

klassrumsmiljön. Mellan whiteboardtavlan och elevernas arbetsbord stod det ett litet runt bord 

som läraren mestadels använde sig av under lektionstid. När läraren satt där gick eleverna dit 

för att få hjälp med arbetet.    

 

5.2 Observation  

Under våra observationer placerade vi oss så att vi hade fri uppsikt över hela klassrummet. 

Våra placeringar varierade efter behov, ibland satt en av oss i soffan och den andra vid bordet 

där det låg lättlästa böcker.  För att lättare förstå och få ett bättre sammanhang har vi med 

egna kommentarer som klargör till vilken metod specifika moment tillhör.  

 

Dag 1, torsdag: 

Klassen började dagen med att samlas i ring på mattan. Vi satte oss också på mattan. Vi 

presenterade oss för klassen, berättade varför vi var där och klargjorde vår roll. Därefter 

fortsatte de den dagliga rutinen. Eleverna fick i tur och ordning berätta om något för dem 

relevant, som de ville dela med den övriga klassen. När samlingen var slut gick eleverna och 

satte sig på sina platser.  

 

Väl på sina platser började de att skriva i sina skoldagböcker om vad som hänt under 

skolveckan som gått. En elev i skolår två frågade läraren hur man stavade till ”sjöng” . Läraren 

svarade: med ”Sj” . Kort därefter frågade en annan elev, också i skolår två, om ”oss”  stavas 

med två ”s”  och fick ett jakande svar av läraren. En elev i skolår ett, ville ha hjälp av läraren 

att skriva något i sin skoldagbok och bad därför läraren att skriva på en lapp det han dikterade, 

som han sedan tog med till sin plats och skrev av. En annan elev i skolår ett frågade läraren 

hur man stavade till X-box. Han fick då till svar: X och sen box (läraren ljudar). Eleven sade 

upprepande: Hox? Läraren betonade varje bokstav: B-O-X. 

 

Egna kommentarer: eleverna verkade måna om att det de skriver är rättstavat. Vilket fick til l 

följd att läraren svarade på många rättstavningsfrågor. Lärarens sätt att svara kan vi koppla til l 

den syntetiska metoden. Just det att läraren ljudar och betonar orden, är typiskt för 

Wittingmetoden.  
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Efter första passet hade läraren en lektion i svenska, med enbart eleverna i skolår ett, eleverna 

i skolår två hade då gymnastik. Barnen samlades på mattan och hade en genomgång av 

veckans bokstav, N, som de börjat arbeta med tidigare i veckan. Läraren började med att fråga 

eleverna hur bokstaven N låter, vilket resulterade i ett unisont: Nnnnnnn. Därefter fick 

eleverna berätta om de har bokstaven N i sitt för- och/eller efternamn. De elever som hade 

bokstaven N med i sitt namn, fick det uppskrivet av läraren på whiteboardtavlan, med ett rött 

streck under N. Till slut var det bara läraren som inte hade sagt sitt namn. Eleverna blev då 

tillfrågade om det finns något N i hennes namn. Läraren ljudade därefter sitt namn högt. 

Vilket ledde till ett rungande: JA! Hur många N har jag i mitt namn då? frågade läraren. 

Eleverna började då prova att säga namnet högt, tills en elev utropade: TVÅ! Läraren skrev 

upp sitt namn samtidigt som hon betonade bokstäverna högt. Sedan fortsatte genomgången av 

bokstaven N. Läraren ritade en bild på tavlan med tre rutor nedanför. I rutorna var det 

meningen att hon skulle skriva ordet, som bilden föreställde, när eleverna gissat rätt. Läraren 

frågade därefter eleverna vad det var hon hade ritat. Någon gissade på hund, vilket var fel. 

Nästa förslag var nos, och det var det rätta svaret. Var i nos finns N? frågade läraren. Några 

elever sade: först! Läraren skrev då in N i första rutan med röd färg men lämnade de andra 

rutorna tomma. Detta gillade inte eleverna, de ville att hon skulle skriva ut hela ordet, vilket 

hon då gjorde fast med svart färg. Läraren fortsatte sedan med samma procedur två gånger, 

fast de nästkommande gångerna fanns bokstaven N antingen i mitten eller i slutet av ordet. 

Alla ord bestod av tre bokstäver.  

 

Egna kommentarer: Även detta är en del av Wittingmetoden, då det centrala i detta moment 

är ljudning, att veta hur bokstaven låter och uttalas.  

 

Denna dag var det den nationella läsdagen9. Detta uppmärksammades med att eleverna hade 

med sig eget fika, och den större delen av dagen ägnades åt läsning i alla dess former. Efter 

förmiddagsrasten, samlades alla åter i en ring på mattan. Läraren läste högt ur en bok för 

eleverna samtidigt som de fikade. Efter varje färdigläst sida visade hon upp bilderna för 

klassen. De elever som sitter närmast läraren verkade följa med i texten när hon läste. När 

läraren hade läst klart, efter cirka tio minuter, fick eleverna gå och sätta sig var de ville i 

klassrummet och läsa ur sina bänkböcker10. 

                                                
9 Svenska barnboksinstitutet har proklamerat denna dag som nationell läsdag för att främja läslusten hos såväl 
elever som lärare (Svenska barnboksinstitutet u å).  
10 Böcker som eleverna själva valt att läsa, och som de läser när tid finns.  
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Egna kommentarer: Eleverna får genom högläsning en förförståelse för det skrivna språket, 

men även motivation till att lära sig läsa själva. Att läsa högt för eleverna kan därför kopplas 

både till den syntetiska metoden och den analytiska metoden.  

 

När eleverna kom tillbaka efter lunchrasten möttes de upp av sina faddrar, som går i skolår 

sex. Alla elever hade varsin fadder som de läste upp sin läsläxa för. Efteråt var det fadderns 

tur att läsa högt ur en bok som eleven själv hade valt. 

 

Egna kommentarer: Här får eleverna både läsa och själva få någonting uppläst för dem vilket 

kan kopplas till den analytiska metoden eftersom det sker i interaktion med någon annan, i 

detta fall elev till elev.  

 

Sista stunden på dagen samlades klassen åter igen på mattan. Under denna avslutande samling 

gick de igenom elevernas läxbok. Denna veckas läxa var att eleverna skulle skriva och berätta 

om någon bra bok de själva läst eller fått uppläst. Läraren läste högt ur varje elevs läxbok. När 

tid finns så får de elever som vill läsa själva göra det. Om eleverna har ritat bilder till sin text 

så visar läraren upp dem för resten av klassen. En elev hade skrivit att han inte har läst någon 

bra bok, vilket läraren tyckte var sorgligt. Hon erbjöd sig att hjälpa honom att hitta en bra bok 

nästa gång de skulle gå till biblioteket. Det fanns lite tid över och därför passade läraren på att 

läsa en saga som två elever, en kille och en tjej, författat tillsammans. Under uppläsningen av 

sagan satt eleverna tysta och lyssnade uppmärksamt utan att skratta eller göra sig lustiga över 

sagans innehåll. Författarna såg nöjda och stolta ut över sin saga. Efter sagans slut 

applåderade alla närvarande. Läraren passade även på att under den tid som fanns kvar läsa en 

”bok”  till för eleverna. Boken är lösa A4 papper, med text på ena sidan och bilder på den 

andra sidan. Sidan med bild på var hela tiden vänd mot klassen under tiden som hon läste. 

 

Egna kommentarer: Även detta kan kopplas till den analytiska metoden då eleverna 

interagerar med varandra. Genom att läraren läser upp sagorna som eleverna författat så får de 

en mottagare, vilket leder till att det de skriver blir mer meningsfullt för dem själva. 

 

Dag 2, tisdag:  

Klassen bestod av skolår ett första lektionen, eleverna i skolår två hade musik. De började 

dagen med en samling på mattan. Eleverna fick berätta om något de ville dela med sig til l 
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övriga klassen. En elev sade att hon hade varit på Marieberg och köpt ett tröja. Läraren 

upprepade då hennes svar med att säga: Har du köpt EN tröja? Eleven fortsatte med att säga 

att hon även hade köpt ett byxor. Läraren upprepade då hennes svar igen: Jaha, du har köpt 

ETT PAR byxor också. 

 

Egna kommentarer: Läraren uppmärksammade eleven på var man grammatiskt korrekt säger 

en eller ett framför substantiv. Eftersom det handlar om grammatik så kan vi koppla detta til l 

den syntetiska metoden.  

 

När alla elever hade fått säga det de ville i samlingen så hade de en introduktion av veckans 

bokstav, T. Alla eleverna satt kvar på mattan, men de hade ansiktet vänt mot 

whiteboardtavlan. Läraren började med att fråga hur T låter, och fick då till svar ett 

genomrungande: Tttttttt. Sedan berättade läraren att de skulle titta på hur man skriver stora 

och lilla T. Hon ritade bokstäverna på tavlan samtidigt som hon berättade hur man gör. Stora 

T skrev hon uppifrån och ner, sedan ritade hon taket. Lilla t skulle inte vara lika högt som 

stora T och även den lilla bokstaven började hon med att rita uppifrån och ner. Läraren ritade 

sedan dit pilar som visade i vilken ordning och åt vilket håll man skriver bokstaven T. Sedan 

frågade hon eleverna om de visste något ord som det fanns T i. Hon frågade i tur och ordning 

alla eleverna och de fick säga två ord var, till att börja med. Läraren skrev upp alla ord på 

tavlan, hon markerade bokstaven T genom att rita ett grönt streck under denna. Några 

exempel på ord som eleverna sade var: tiger, katt, Bengt, stor, pyttipanna och skit. Vid ordet 

skit stannade läraren upp med sitt skrivande, hon vände sig mot klassen och frågade dem: Hur 

ska jag lyckas skriva ordet skit? En elev svarade då S, vilket läraren instämde i. Läraren 

frågade därefter vilken bokstav det är som kommer efter S, en elev svarade I, vilket läraren 

sade var fel. Hon berättade för eleverna att det här ordet var lite svårt och att det skulle vara 

en annan bokstav före i, nämligen k. Hon ljudade ordet skit högt så att alla eleverna kunde 

höra att det var ett sj – ljud.  Efter introduktionen fick alla elever två lösa papper vardera 

innan de gick till sina platser. På det första papprets ena sida fanns det nio bilder med tre rutor 

under varje, elevernas uppgift var att lyssna på var i ordet bokstaven T finns för att därefter 

skriva T i rätt ruta. Om bilden föreställer ett tåg till exempel, så ska T skrivas in i första rutan 

under ordet. På andra sidan av det första pappret fanns det stora T och lilla t, stort ritat, och 

runt om fanns det ett flertal olika bilder. Även här skulle eleverna lyssna efter om T finns med 

i ordet men här fanns det även ord som inte innehöll T. Om T fanns med så skulle de dra ett 
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streck till bokstaven i mitten. När eleverna var färdiga med det första pappret gick de fram til l 

läraren för att få det rättat. Vid behov ljudade läraren högt för eleven om denna hade gjort 

något fel och inte hört om T fanns med i ordet eller inte. Eleverna satte sedan in pappret i en 

pärm där de hade alla andra igenomgångna bokstäver samlade. Därefter började de med det 

andra pappret som de hade fått. På detta papper fanns stora T och lilla t illustrerade och även 

en beskrivning av hur man formar dessa. Bokstäverna klippte eleverna ut och färglade, sedan 

klistrade de in bokstäverna i sina bokstavsböcker. I denna bok fortsatte elevernas arbete med 

T. På en sida skulle eleverna skriva två rader vardera med stora T och lilla t, för att sedan 

skriva en rad med båda. En annan sida innehåller tre rader där det står ett ord, olika på alla 

rader, som börjar på bokstaven T. Dessa ord ska eleverna sedan skriva om och om igen tills 

raden tog slut. Eleverna fick också rita en bild, bildens ord skulle innehålla t, överst på denna 

sida. När bokstavsboken var klar gick eleven till läraren för att få det rättat. Läraren tittade på 

om det var rätt stavat och om det var fint skrivet. Efter detta moment skulle eleven först för 

sig själv och sedan för läraren, läsa en bok på cirka 6 sidor. Denna bok hade bokstaven T som 

sitt omslag. T - boken handlade om en tiger som skulle gå till tandläkaren och få en tand 

utdragen. 

 

Egna kommentarer: Bokstavsintroduktionen bygger på ljudning och detta arbetsförfarande 

kan därför kopplas till den syntetiska metoden. Boken som tillhörde bokstaven T hade ett 

meningsfullt innehåll, det var inte bara lösryckta ord och den delen kan kopplas till båda 

metoderna. Syntetisk eftersom den utgår från en bokstav (T) och analytisk eftersom den har 

ett meningsfullt innehåll som är bekant för eleven.  

 

Lite senare på förmiddagen hade eleverna i skolår två finskrivning. De arbetade med samma 

bokstav som eleverna i skolår ett, bokstaven T. I sin finskrivningsbok skrev de ner tre rader 

med stora T och två rader med ett ord som började på bokstaven T. På den andra sidan 

arbetade eleverna med samma procedur fast denna gång var det lilla t de utgick från. När 

eleverna var färdiga med arbetsuppgiften, gick de fram till läraren för att få det rättat. Läraren 

kollade så att eleverna hade skrivit fint och stavat rätt. En elev hade skrivit trol och fick då til l 

svar av läraren att hon gott kunde lägga till ett till l.  

 

Egna kommentarer: Även detta hör till den syntetiska metoden eftersom det handlar om att 

skriva fint och att stava rätt.  
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Efter lunchrasten samlades eleverna och läraren åter på mattan. De gick igenom och tittade på 

vad som hade hänt med ett experiment som de hade påbörjat föregående vecka. Läraren 

förflyttade sig till blädderblocket och alla eleverna vände sig ditåt. På blädderblocket skrev 

läraren ner hur experimentet gått till, samtidigt som hon skrev ljudade hon varje ord högt. 

Vissa meningar/ord bestämde eleverna själva att hon skulle skriva. När hon hade skrivit ner 

allt, läste hon upp texten för barnen samtidigt som hon följde varje ord med pekfingret. 

Eleverna fick därefter själva skriva av det som stod på blädderblocket.  

 

Egna kommentarer: Detta är en del av den analytiska LTG – metoden eftersom detta moment 

är den andra utav Leimars (1974) ” fem faser” . 

 

Dag 3, torsdag: 

Även denna morgon började med en samling på mattan. Klassen började dagen med att var 

och en av eleverna fick berätta om något som var relevant för dem. Efter samlingen gick 

eleverna till sina platser och började skriva i sin skoldagbok om veckan som hade gått. En 

elev i tvåan frågade läraren hur man stavade till ” sjöng”  (inte samma elev som förra 

torsdagen). Läraren svarade: Med ”Sj” . Eleven förstod ändå inte hur man stavade så läraren 

bokstaverade/ljudade ordet för henne ”s j ö n g” . En elev i skolår ett bad om hjälp att skriva 

rätt i sin skoldagbok, han dikterade därför för läraren vad han ville att det skulle stå, läraren 

skrev ned detta på en lapp som eleven tog med sig till sin plats och skrev av i sin skoldagbok. 

En annan elev i skolår ett frågade läraren vad det står i hennes bok. Läraren svarade: Grilla, 

med betoning på ”gr” . 

 

Egna kommentarer: Att läraren ljudar och betonar orden så att eleverna ska förstå hur de ska 

stavas kan kopplas till den syntetiska metoden. När en elev berättar för läraren vad han vill 

skriva och att hon skriver det på en lapp som han sedan kan skriva av, kan däremot kopplas 

till den analytiska metoden. 

 

Efter första passet samlades eleverna återigen på mattan. Läraren läste en saga högt, som två 

elever i klassen, en kille och en tjej, hade författat. När hon hade läst färdigt en sida visade 

hon upp de tillhörande bilderna, som de två eleverna hade ritat, för resten av klassen. Läraren 

hade svårt att läsa en del av det de två eleverna skrivit, men hon tolkade det så gott hon kunde 

utan att det blev störande. Under tiden som läraren läste, satt alla elever tysta och lyssnade 

uppmärksamt, ingen verkade besvärad av situationen, alla skrattade när det var något roligt 
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som hände i sagan. När läraren hade läst klart sagan applåderade alla, författarna till sagan såg 

stolta ut.  

 

Egna kommentarer: Denna situation kan kopplas till den analytiska metoden eftersom 

eleverna interagerar med varandra. Men även det att läraren anser att det viktigaste är att 

eleverna skriver och inte hur texten är skriven, kan vi koppla till den analytiska metoden.  

 

Efter samlingen på mattan gick eleverna och satte sig på sina platser. De fick arbeta med vad 

de ville, till exempel skriva saga, skriva i skrivboken eller arbeta i matematikboken. En elev 

hade svårt att förstå ordet ”bräka”  och hon frågade läraren vad det betydde. Läraren ljudade 

”bräka”  för eleven och förklarade att det är ett får som bräker, det låter ”bääääää”. En annan 

elev frågade läraren vad ” fjäll”  är, och fick då till svar att: Det är det där som man kan skrapa 

bort på fisken som kallas fjäll.  

 

Egna kommentarer: Eftersom läraren berättar vad ordet betyder så ger det eleverna en konkret 

förklaring av ordets innebörd och mening. Det kan kopplas till den analytiska metoden då hon 

gör texten meningsfull och levande för eleverna.  

 

Senare under dagen arbetade en elev i skolår två med rim i sin arbetsbok. Hon hade svårt att 

hitta på något som rimmade på ”hus” , och frågade därför läraren om vad som rimmar på 

”hus” . Läraren svarade: Lus, en liten lus eller blus, hon ljudade orden samtidigt. Eleven blev 

fundersam på vad en blus är, läraren förklarade att det var en skjorta, en fin skjorta för tjejer 

och betonade sj-ljudet. Samma elev i skolår två arbetade sedan med språktåget11, som även 

det handlade om att rimma. Hon låg på mattan och försökte para ihop lappar med bilder på, 

som rimmade med varandra. Hon hade svårt med att hitta de bilder som passade ihop och hon 

kunde inte hitta någon bild som rimmade på bilden som föreställde ett mål. Hon frågade 

läraren vad som rimmade på mål, eftersom hon inte kunde komma på något själv. Läraren 

svarade: Något man kan ha mat i. Eleven funderade lite och svarade sedan: Tallrik? Men det 

var inte rätt. Då gav eleven förslaget: Skål? Ja! sade läraren. Men eleven såg tvivlande ut och 

sade: Men det rimmar väl inte på mål? Men läraren svarade att det gjorde det och ljudade 

därför m å l, sk å l. En elev i skolår ett hade problem med att utläsa ”adjö”  och bad därför 

                                                
11 Denna lärares språktåg innehöll fyra moment Detta är ett mer varierande syntetiskt förfaringssätt vid läs- och 
skrivinlärning. De fyra momenten med tillhörande uppgifter, 14-20 stycken per moment, är: Alfabetet, Rim, 
Alfabetisk ordning och Meningar. Varje moment har ett mål som eleven ska uppnå. 



  30 
 

läraren om hjälp. Men innan läraren hade hunnit svara så provade eleven sig på att läsa ordet 

själv: Ödja? Läraren sade: Nej, ad j ö, och ljudade ordet för eleven.  

 

Egna kommentarer: Rim hör till Wittingmetoden och detta moment är därför syntetiskt.  

 

Efter lunch var det fadderläsning, det gick till precis på samma sätt som föregående torsdag. 

När dagen började närma sig sitt slut samlades alla på mattan igen. Även denna torsdag 

avslutades med att läraren läste upp elevernas läxa. Eftersom veckans bokstav var ”T” , 

handlade denna veckas läxa om att skriva en berättelse om en tiger.  

 

5.3 Informella intervjuer 

Under observationen, i samband med olika situationer, dök det upp frågor hos oss som vi 

kände att vi ville ha svar på direkt. Ibland, antagligen när vi såg frågande ut, gav läraren oss 

information utan att vi ”bad”  om det. 

 

Vi frågade läraren varför hon formar bokstäverna efter ett specifikt mönster och fick då til l 

svar att det är för att det ska bli rätt när man skriver skrivstil. Genom att forma bokstäverna på 

detta sätt blir det ett bättre flyt på skrivstilen. De elever som är duktiga på att stava och skriva 

fint får om de vill lära sig skriva skrivstil. 

 

Under fadderläsningen informerade läraren oss om anledningen till hennes val av elevernas 

läseböcker. Läsläran som hon använder sig av mest av vid läsinlärning är Miniböckerna. De 

finns i två olika modeller, en grön och en röd bok.  Miniböckerna har samma innehåll och 

bilder, det som skiljer dem åt är texten eller orden som finns under bilderna. Grön bok har 

lättare text och det finns endast ett eller ett fåtal ord. Röd bok har istället löpande text, detta 

leder till att svårighetsgraden ökar. 

 

Vi frågade läraren varför hon ljudade många ord när hon pratade med eleverna och fick då till 

svar att om man inte kan läsa är det viktigaste att prova sig fram genom att ljuda orden. 

 

Under tiden som eleverna skrev i sina skoldagböcker, berättade läraren för oss om varför de 

använder sig av skoldagbok Hon menar att boken först och främst hjälper henne att se 

elevernas utveckling i skrivning, men även eleverna själva och deras föräldrar får en 

möjlighet att ta del av denna utveckling. 
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5.4 Formell intervju 

Innan intervjun bestämde vi att en av oss skulle ställa frågorna, intervjuare 1, och den andra 

skulle skriva några stödord under intervjun. Den som skrev stödord kom även in med några 

kommentarer ibland och kommer att benämnas som intervjuare 2. Intervjun genomfördes med 

hjälp av bandspelare i lärarens klassrum efter skoltid. I rummet fanns läraren och vi. Innan 

intervjun påbörjades klargjorde vi våra roller för läraren. En del av det som läraren sade under 

intervjun, har vi utelämnat då vi fann att det inte var av intresse för vårt syfte.    

 

Hur länge har du varit verksam lärare? 

– Intervjuare 1: Den första är en enkel. Hur länge har du varit en verksam lärare? 

– Läraren: Sen januari 1990, så det är ju snart 16 år. 

– Intervjuare 1: Och då var du nyexaminerad? 

– Lärare: Mmm 

 

Vilken utbildning har du fått om läs- och skr ivinlärning, både under din egen utbildning 

och under vidareutbildning? 

– Lärare: Under min utbildning så läste vi ju väldigt mycket metodik och läste mycket just 

alla läs- och skrivmetoder, Witting och allihop dom här. Vidareutbildning har jag inte fått så 

jättemycket.  

– Intervjuare 1: Inget? 

– Lärare: Nej, jag har gått andra kurser, men så inte i läs- och skriv.  

 

Vilken läs- och skrivinlärningsmetod arbetar du utifrån? 

– Lärare: Jag har ingen uttalad läs- och skrivinlärningsmetod, utan jag, nej, jag blandar alla, 

möjliga av varianter. Nåt år då hade jag bara dikteringar i början under 14 dagar, efter en 

massa med dikteringar så läste 10 barn som inte hade läst när dom kom. Så jag har ju provat 

allt möjligt, jag plockar och tar det jag har lust med. Det låter hemskt men, bara för att man 

inte ska tröttna själv också, så måste man nästan det.  

– Intervjuare 1: Men det har varit den, så att säga traditionella metoden, du har använt dig av? 

– Lärare: Jaa. 

– Intervjuare1: Mycket ljudning och liknande? 

– Lärare: Jaa, träna bokstäver, träna ljud, börja läsa direkt och så. Även om de inte läser 

läsebok. För det är en del texter man går hem och tränar ihop med mamma och pappa, så man 
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kan läsa det när man kommer tillbaka. Mycket sånt. Man lär sig mycket av att i alla fall titta 

på texterna, träna in dom, även om det är utantill läsning. 

 

Var för har du valt den metoden? 

– Lärare: Varför? För det första är det för att jag har sett att min blandning har fungerat, jag 

har haft ganska bra resultat, då när man tittar på läs- och skrivinlärning, när man gör sådana 

här tester. Jag har ju inte haft under åren så många som har behövt gått hos en specialpedagog 

och träna. Så det är väl en av anledningarna. Jag har sett att det fungerar. 

 

Har du arbetat utifrån någon mer läs- och skrivinlärningsmetod? 

– Läraren: Nej, jag har kört så här. 

– Intervjuare1: Mmm, och det har funkat? 

– Lärare: Mmm, och en orsak också, var ju att när jag kom, så tog jag över en klass som gått 

en termin, eller ja, jag hade ju en 1-2-3: a men ettorna hade ju gått en termin. Den läraren 

hade ju jobbat så här också, och då bara fortsatte jag. Hon hade varit lärare i många, många år. 

Och sen är det ju så, man plockar ju och byter och man liksom, för sin egen skull MEST. Inte 

så, det låter hemskt, men det är inte så mycket för barnens skull utan mer för sin egens skull 

gör man ju också lite grann. 

– Intervjuare 1: Men ganska kul i alla fall. 

– Lärare: Jaa, det ska ju vara det. 

– Intervjuare 2: Om inte annat, så funkar det inte så byter man. 

– Lärare: Ja det gör man ju också. Ser man att det är nåt som är värdelöst då tar man ju bort 

det, det är ju så. Vi skrev mycket på blädderblock i början av hösten, väldigt mycket 

tillsammans där. Både saker som jag bestämde och saker som barnen bestämde, som vi höll 

på att traggla och läste och sånt där. 

– Intervjuare 1: Det låter lite som LTG. 

– Lärare: Mmm, det är det ju lite. 

– Intervjuare 1: Eller som mycket LTG. 

– Lärare: Mhmm.  

– Intervjuare 2: Det är LTG, ja. 

– Lärare: Mmm, det är det. Men jag är väl ingen riktig LTG: are för jag sitter inte sen och 

klipper ut och lägger. Utan vi kör mycket att jag följer raden, vi läser den flera gånger. 

Eleverna kan skriva av den då och ta med den hem och läsa den några gånger och så där. Men 
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inget det här som riktig LTG, då klipper man ju ut dom också ibland och sitter och lägger 

dom. 

– Intervjuare 1: Jaa. 

– Lärare: Jaa, det gör jag inte. 

– Intervjuare 1: Det är ju bra att man får se hur skrivning går till. 

– Lärare: Mhmm. Vi vill ju att de ska skriva från början, så att de skriver även om de inte kan, 

det är ju många barn som lär sig skriva före de läser. En variant som man kanske inte riktigt 

förstår, men det är ju så. 

– Intervjuare 2: Vad tror du är orsaken till det? Är det att man visar dom så mycket bokstäver 

eller är det? 

– Lärare: Experimentera med bokstäver. Man lär sig, en elev som jag har nu då, bara hennes 

upplevelser när jag förklarade hur man gjorde när man skrev, en av första dagarna i höstas. 

Jag stod och skrev på whiteboardtavlan: Jag har badat i sommar. Och liksom hur man ljudar J-

A-G.  Vad kan det vara för bokstäver? J-A-G. Man såg henne, jaha, gör man så där när man 

skriver? Att man lyssnar på orden det hade hon liksom inte. Det var ju en sån upplevelse, är ju 

kul att se. Det var, jaha, funkar det så att jag ska lyssna på det själv?  Jaa.  

– Intervjuare 1: Ja nu har vi inga fler frågor. 

– Intervjuare 2: Det var ju lite det. Det var ju som vi sa, det blir en kort intervju, men det var 

ju ändå etnografin som var det viktigaste men vi har ju kunnat fråga dig under tiden om det 

man ser just då, så att man får ett bättre sammanhang.  

– Lärare: Mmm. I höst har jag börjat med Mini12 till alla direkt. Så har jag inte gjort varje 

höst. Så nu har jag skrivit hem, och jag har även pratat med föräldrarna, de ska inte kunna det 

själva i början. Kan de inte läsa då läser man tillsammans. Man sitter med fingret och läser 

tillsammans, så barnen kan den texten som jag har gett dem i Mini. Förut har jag ju då gett 

dom enkla papper med en uppgift hem, men det har varit väldigt positivt med att ge dem 

läsebok direkt. Alla läser ju utav mina åtta ettor. Det otroliga är ju att nästan alla 24 här läser 

nu, som vi har i ettan. 

– Intervjuare 2: Det visar ju ändå att ni har bra metoder. 

– Lärare: Mmm, jag tror inte att det är många utav ettorna som inte läser än, utav de här 24. 

Jag tror att det är två stycken. En av de andra lärarna har en elev som läraren är osäker på om 

eleven har tränat så mycket på texten hemma eller att eleven kan det utantill fortfarande. Men 

den eleven är lite mer omogen också, så det kan ju vara något sånt.  

                                                
12 Se under 5.3 informella intervjuer. 
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– Intervjuare 2: Känner vi oss nöjda?  

– Lärare: Mmm. Då får vi se vad ni får ihop.  
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6. Diskussion 

Vårt syfte med denna C-uppsats har varit att undersöka hur inledande läs- och skrivinlärning 

går till ute i praktiken. Om det är så svart eller vitt som litteratur och forskning inom detta 

område säger, eller om det är så att läraren blandar olika metoder. Vi ville också undersöka 

vilka resonemang läraren bygger sin metodik på, alltså om läraren väljer ut moment som hon 

anser är relevanta eller om hon rakt av följer en metodbok. Genom vår undersökning 

tillsammans med vår formella intervju kan vi dra slutsatsen att vår valda lärare blandade olika 

metoder, precis som vi misstänkte att en del verksamma lärare gör. Även om hon i grund och 

botten använder sig mest av den syntetiska metoden, så är hon öppen för analytiska moment. 

Att skriva en berättelse tillsammans med eleverna på blädderblock är ett analytiskt exempel 

som fungerat för hennes elever. Alltså är det numera en del av hennes inledande läs- och 

skrivinlärning. Vi kunde därför konstatera att det fanns en medvetenhet bakom val av metod. 

Lärarens undervisning baseras på hennes erfarenhet av hur föregående och nuvarande elever 

presterat vid läs- och skrivinlärning. Läraren använder den metod som hon har sett fungerat, 

vilket vi förstår fullt ut. Man vill, förhoppningsvis, inte som lärare utsätta sina elever för en ny 

metod, som man själv inte har tillräcklig kunskap om ifall den fungerar eller inte. Man önskar 

inte som lärare lämna ifrån sig en kull elever med otillräckliga läs- och skrivkunskaper Därför 

använder läraren den metod som hon har kunskap om och förtroende för. 

 

Litteraturstudien om Wittingmetoden och LTG - metoden gjorde att vi kände oss trygga i vår 

roll som forskare, eftersom vi hade mer kunskap om de olika läs- och 

skrivinlärningsmetoderna. Därav hade vi de verktyg som vi behövde under vår observation för 

att kunna knyta an olika moment till dess rätta metod. Men det har ändå varit lättare för oss att 

peka ut vad som är syntetiska moment i jämförelse med vad som är analytiska moment, 

eftersom det analytiska känns mer svävande, enligt oss. En anledning kan vara att läraren 

mest använde sig av syntetiska moment i sin undervisning och att hennes analytiska moment 

var så väl sammanflätat med det syntetiska och därför svårare att upptäcka. De analytiska 

momenten var alltså mindre synliga men ändå närvarande.   

 

Vi kan nu i efterhand konstatera att vårt val som rollen av total observatör passade för vårt 

syfte. Eftersom vi förklarade vår roll för eleverna vid det första mötet och de accepterade vår 

roll och närvaro, fick vi observera ostört. Detta ledde till att vi kunde koncentrera oss på vår 

uppgift istället för att aktivt delta i undervisningen. Enligt Ely (1993) är det svårt att förbli 
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objektiv under en observation, vilket vi kan hålla med om efter vår genomförda undersökning. 

Det fanns vissa stunder då vi kände frustration över att inte aktivt få gå in och hjälpa till, när 

eleverna behövde hjälp till exempel. Utöver dessa få tillfällen så upplevde vi att 

observationerna flöt på bra. 

 

Vi anser att det var bra att eleverna fick lyssna på varandras sagor. Eftersom det motiverar och 

inspirerar eleverna till att skriva men även att tonvikten låg på att de skrev, inte vad och hur 

de skrev. Enligt de analytiska förespråkarna, bland annat Leimar (1974), är detta en av 

grundstenarna vid läsinlärning. Eleverna lyssnade uppmärksamt på läraren när hon läste 

sagorna, utan att skratta åt eller håna klasskamraterna som författat sagan. Genom det blir 

eleverna ännu mer motiverade att skriva då det ger dem en positiv upplevelse, vilket också 

stärker deras självförtroende. I SOU (1997:108) poängteras det att eleverna måste få känna 

tilltro till sin egen förmåga att lära, men även få känna att läraren och klasskamraterna har 

tilltro till elevens förmåga. ”Språket utvecklas i meningsfulla sammanhang när elever talar, 

läser och skriver om saker som är viktiga för dem, som de vill få grepp om och som de vil l 

delge andra”  (s 336). Allt detta uppfattade vi att läraren uppnådde genom att läsa upp 

elevernas sagor när klassen var samlade på mattan. 

 

Under den formella intervjun blev det mycket skratt och fnitter, både från oss och läraren. 

Detta tror vi berodde på att vi hade en avslappnad relation med läraren, eftersom vi utförde 

intervjun efter våra observationsdagar. Vilket var bra eftersom vi då fick bekräftelse på det vi 

redan observerat. Under dessa tre dagar lärde vi känna varandra och kände oss därför 

bekväma i varandras sällskap. Detta uppfattade vi vara en fördel under intervjun, då den flöt 

på bra utan några som helst missuppfattningar eller avbrott. Vi utförde intervjun med hjälp av 

bandspelare, vilket vi förmodar bidrog till en bättre analys av intervjun. När vi spelade upp 

bandet upptäckte vi att läraren ändrade röstläge och tonfall vid vissa svar, precis som Ely 

(1993) anser att man kan upptäcka. Vid frågan angående vilken läs- och skrivinlärningsmetod 

läraren arbetar utifrån fick vi intrycket av att hon ursäktade sig när hon berättade att hon 

ändrar lite i undervisningen från höst till höst, bara för att inte tröttna själv. Vi tyckte att det 

var synd att höra hennes ursäktande tonfall, eftersom det är viktigt att läraren känner sig 

tillfredsställd med sitt arbete. Vid frågan angående varför hon valt det arbetssättet lät hon lite 

förlägen, precis som om att hon inte ville skryta när hon berättade om att hennes elever i regel 

haft bra resultat vid läs- och skrivinlärning.  
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Intervjuer ger enligt Ely (1993) etnografiska forskare en inblick och förståelse för den 

intervjuades, i vårt fall lärarens, sätt att resonera kring metodval. Genom intervjun fick vi ta 

del av lärarens resonemang angående hennes undervisning. Även de informella intervjuerna 

hjälpte oss att få en bättre uppfattning om lärarens sätt att undervisa, eftersom hon 

informerade oss om bakgrunden till olika moment inom inledande läs- och skrivinlärning.  

 

Att alla elever i klassen kunde läsa och skriva så pass tidigt är vi imponerade av. Vi anser att 

det kan bero på att läraren hade så få elever (åtta) i skolår ett och att hon därför kunde 

koncentrera sig mer på varje enskild elev. Men även för att hon använde sig av en metod som 

hon visste fungerade i inledande läs- och skrivinlärning, och att hon därför också kände sig 

säker i sin roll som lärare. Om en lärare känner sig trygg i sin roll medför det att även 

eleverna känner sig trygga tillsammans med henne. En lärare som är engagerad får oftast 

engagerade elever. Vår valda lärare är ett levande bevis på att den syntetiska metoden 

verkligen fungerar, den är alltså inte så förkastlig som SOU (1997:108) och Skolverket (1998) 

påstår. Denna slutsats kan vi dra utifrån hennes egna påståenden om att metoden fungerar men 

även genom att vi själva fick se det med egna ögon.  

 

Vi anser att den ena metoden inte utesluter den andra. De kompletterar istället varandra och 

genom det kan man som lärare ge eleverna de bästa förutsättningarna för att de ska lyckas lära 

sig att läsa och skriva.  

 

6.1 Självreflektioner 

Innan vi påbörjade arbetet med C-uppsatsen hade vi delade åsikter om vilken metod som 

lämpade sig bäst vid läs- och skrivinlärning, en av oss trodde mer på den analytiska metoden 

rakt igenom. Den andre av oss trodde att den syntetiska metoden lämpade sig bäst vid 

inledande läs- och skrivinlärning men att det behövdes en analytisk metod vid det fortsatta 

lärandet. För att få en så rättvis bild som möjligt bestämde vi oss för att hålla en så neutral 

profil som möjligt på litteraturstudien och resultatet, eftersom vi inte ville favorisera någon 

metod, utan vår tanke var att vi ville lära oss mer om syntetisk- och analytisk metod men även 

vad det egentligen betyder. Vi har så här i slutet av undersökningen insett att det hade kunnat 

bli lite intressantare för läsaren om det även hade funnits med litteratur som är kritisk mot de 

respektive metoderna. Även vårt tänkande och skrivande hade nog då varit mer kritiskt, men 

då våra meningar gick isär om vilken metod som är ”bäst”  kände vi att detta var det bästa 

sättet för oss.  Vi två är i alla fall nöjda med det vi fick fram både genom litteraturstudien och 
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under observationen. Vi kan nu i efterhand även konstatera att den av oss som trodde på den 

analytiska metoden nu fått upp ögonen för den syntetiska metoden, speciellt vid inledande läs- 

och skrivinlärning.    

 

6.2 Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka hur fler lärare arbetar med läs- och skrivinlärning. 

Speciellt då någon lärare, om det finns, som arbetar utifrån en ” ren”  metod.  
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