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Abstract  

Sheyda Rostamnajad (2016). Läsinlärning: Lärares metoder för läsinlärning i skedet mellan 

avkodning och läsa flytande (Literacy learning: Teachers’ methods for working with literacy 

learning in the stage between decoding and fluent reading). Independent Project, Swedish, 

Independent Project, Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second Cycle, 15 

Credits School of Humanities, Education and Social Sciences.  

The requirement for literacy in reading has increased in our society and the schools have an 

important responsibility to adapt teaching to all students on their own level to develop their 

reading. The aim of this study is to investigate teachers’ methods for working with reading 

literacy in the stage between decoding and fluent reading. What methods do teachers use in their 

reading education in the stage between decoding and fluent reading? How do teachers perceive 

and reflect upon the suitability of different methods for that transition? To be able to answer these 

questions I chose to do qualitative/ semistructual interviews with four teachers separately. The 

result of the interviews shows that there are several methods for teaching reading that permeate 

these teachers’ work and not only one method. The teachers said that they use a mix of mainly 

the Sound method, Whole word method and “Språkbiten”. The teachers’ perception of the 

suitability of different methods for the transition from decoding to fluent reading relates to 

individualism and effect. The methods are also suitable for that stage between decoding and 

fluent reading because they make it easier for learners to learn because it provides fewer parts to 

reminisce.  

Keywords: methods for teaching reading, decoding and fluent reading, Sound method, Whole 

word method, Språkbiten.  
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1.. Inledning  

Informationssamhället vi lever i idag kräver att vi är läskunniga då vi kontinuerligt matas med 

skrivna ord överallt och kravet på läs- och skrivkunnighet är enormt stort idag. Om man inte 

behärskar de grundläggande färdigheterna läsa och skriva har man stora svårigheter att få arbete i 

dagens samhälle. Det är därför en av lärarens viktigaste uppgifter enligt Läroplanen för 

grundskolan (Lgr11) att lära elever att formulera sig och kommunicera i både tal och skrift och 

att de får all den hjälp och stöd de behöver för att uppnå färdigheten (s.223). Carsten Elbro (2004) 

framhåller att det finns många olika läsinlärningsmetoder och det gäller för varje lärare att hitta 

en eller flera bra läsinlärningsmetoder för elevernas läsinlärning.  

 

Jörgen Frost (2002, s. 24) och Karin Taube (2002, s. 60) skriver att läsning kan förklaras med 

formeln A x F= L, som betyder Avkodning multiplicerat med Förståelse är lika med Läsning, då 

läsningen innefattar två delar som är lika viktiga: avkodning och förståelse. Det innebär att ingen 

av delarna kan ske enskilt, utan det måste finnas ett samspel. Förståelsen är beroende av att 

eleverna kan avkoda det som står för att över huvud taget förstå vad de läser (Ester Stadler 1998, 

s. 27-28). Efter att man lärt sig att avkoda skrivna ord kan man se hur det talade ordet är 

uppbyggt. När eleven har lärt sig att avkoda ordet får den bättre flyt i läsningen. Om man har flyt 

i läsningen kan man även arbeta med läsförståelse av en text på ett djupare plan, samtidigt som 

god läsförståelse bidrar till positiv inverkan på flyt i läsningen (Lundberg & Herrlin, 2005, s. 13-

14).  

I detta arbete har jag valt att fokusera på något som jag har upplevt att lärarutbildningen 

innehåller alldeles för lite av, nämligen läsinlärningsmetoder främst i skedet mellan avkodning 

och flytande läsning. Jag väljer detta fokus för att det enligt min uppfattning är ett komplicerat 

ämne som kräver pedagogisk insats, som Lundberg & Herrlin (2005, s. 14) menar i sin tur är en 

viktig faktor för läsförståelse. Lärares arbete med läsprocessen i detta komplicerade skede är 

därmed värt att lyftas upp och diskuteras. Detta är betydelsefullt för både lärarstudenter och 
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verksamma lärare för deras arbete med elevers läsinlärning då det ger inblick i andra lärares 

tankar kring arbetet. I detta arbete redovisas resultatet av kvalitativa/semistrukturella intervjuer 

om vilka läsinlärningsmetoder fyra stycken lågstadielärare i Mellansverige använder för elever 

som befinner sig i just det skedet.  

2.. Syfte 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur verksamma lärare inom årskurs F-3 reflekterar kring 

sitt arbete med läsinlärning i övergångsskedet mellan avkodning och flytande läsning, vilka 

läsinlärningsmetoder de anser att de använder samt deras uppfattning om varför vissa metoder 

lämpar sig bättre än andra.  

 

2.1 Frågeställningar 

Följande frågeställningar ligger till grund för det här arbetet:  

 Vilka metoder använder sig lärare av i läsundervisningen i övergångsskedet mellan 

avkodning och att läsa flytande?   

 Hur uppfattar och överväger lärare olika metoders lämplighet i det övergångsskedet?   

3.. Disposition  

Uppsatsen innehåller 8 avsnitt. I kapitel 2 ovan redogörs för syftet med arbetet och vilka 

frågeställningar som arbetet ska besvara. I kapitel 4 beskrivs vilken metod som använts för 

arbetet. Där presenteras även urval och avgränsningar, inklusive en kort presentation av de 

intervjuade lärarna, genomförande, materialbearbetning, vetenskapsrådets forskningsetiska 

aspekter och kapitlet avslutas med kommentarer kring arbetets validitet och reliabilitet. I kapitel 5 

presenteras den teoretiska bakgrunden, och där avhandlas en traditionell läsinlärning, 

läsutveckling med fokus på individen, riktlinjer och kommentarsmaterial för läroplanen i svenska 

2011 och teoretiska synsätt på läsinlärning. I samma kapitel finns det information om 

läsinlärningsmetoder, först presenteras de syntetiska metoderna: Ljudmetoden och 
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Wittingmetoden, därefter en analytisk metod: Helordsmetoden och avslutningen med en mix av 

syntetiska och analytiska metoder som omfattar Språkbiten och LTG. Resultatdelen utgör kapitel 

6 och där presenteras studiens resultat översiktligt. Diskussionen presenteras i kapitel 7. 

4.. Metod  

I det här kapitlet behandlas tillvägagångssättet som använts vid datainsamling samt hur urvalet 

gick till, genomförandet, forskningsetiska ställningstaganden, analysarbetet samt arbetets 

reliabilitet och validitet.  

4.1 Metodval  

Intervjuer är en vanlig metod som används vid datainsamling (Louis Cohen, Lawrence Manion & 

Keith Morrison, 2011 och Alan Bryman, 2002). Metodvalet är av kvalitativ ansats. Den 

kvalitativa forskningsmetoden innebär enligt Bryman (2002) ”ett induktivt synsätt på relationen 

mellan teori och forskning, där tyngden läggs på generering av teorier” (s. 35). Karin Widerberg 

(2002) skriver att det som karakteriserar en kvalitativ intervju är ”att man följer upp de delar av 

intervjupersonens berättelse som kan kasta ljus över personens förståelse av temat ifråga” (s. 16). 

Detta innebär att forskaren arbetar med relationen mellan praktik och teori.  

      Jag valde att använda kvalitativa metoder då innehållet i forskningen var mest relevant för 

mitt arbete och inte mängden data som det är i kvantitativa metoder. Annika Lantz (2007, s. 33) 

och Steiner Kvale (1997) skriver att kvalitativa intervjuer är ett bra sätt att samla in data om en 

persons åsikter/erfarenheter om något, ta del i dennes värld och tyda informationen. Enligt Trost 

(2010) så ska intervjuaren inte ha färdiga frågeformulär till en kvalitativ intervju, utan låta den 

intervjuade bestämma lite över samtalet. Han rekommenderar i stället en ”intervjuguide, där man 

har listat upp vilka områden som ska behandlas” (s. 25). 

 

Även om Trost (2010) inte rekommenderar att ha färdiga frågor valde jag att ha mer bestämda 

frågor men med olika följdfrågor för att försäkra mig om att jag fick svar på mina frågor. 

Intervjufrågorna förankrades innan intervjuerna hos min handledare, för att vara säker på att jag 

tänkte i rätt banor forskningsmässigt.  



Sheyda Rostamnajad  

Svenska, självständigt arbete på avancerad nivå, 15 hp.  

VT 16  

 

 7 

4.2 Urval och avgränsningar  

Det finns många olika läsinlärningsmetoder och i denna studie har avgränsningen skett genom ett 

medvetet urval. I bakgrunden har jag tagit upp metoder som de olika intervjuade lärarna använder 

enligt intervjuerna.  

 

 I det här arbetet har fyra stycken verksamma lärare som jobbar på samma skola intervjuats, en 

från varje årskurs (årskurs 1-3) samt en tidigare klasslärare men nu speciallärare. De personer 

som har intervjuats valdes ut genom ett urval som kallas för bekvämlighetsurval. Det syftar på att 

forskaren väljer ut respondenter efter tillgänglighet (Bryman, 2002). Den här typen av urval var 

mest passande för tidpunkten då majoriteten av lärare hade fullt upp med bland annat 

utvecklingssamtal, mammaledighet samt bytt yrkesinriktning under perioden då intervjuerna 

skulle hållas. Därför valdes samtliga lärare från en skola som hade tid att intervjuas.  

4.3 Kort presentation av de intervjuade lärarna  

I intervjuerna träffade jag fyra stycken kvinnliga grundskolelärare enskilt för att diskutera 

läsinlärningsmetoder i skedet mellan avkodning och flytande läsning. Lärarna är verksamma på 

samma skola och arbetar i årskurserna 1-3. Med konfidentialitetskravet i åtanke har deltagarna 

namngetts med fiktiva namn för att behålla deras identitet anonym. Fortsättningsvis används 

deltagarnas nya alias som är: Melodie, Valerie, Tara och Anna.  

Melodie är utbildad lärare för årskurs 1-7 med samhällskunskap och svenska som huvudämnen 

och har varit lågstadielärare sedan 2006 men grundskolelärare sedan 1999. Valerie är utbildad 

lärare för årskurs 1-6 som mestadels undervisat på mellanstadiet men varit lågstadielärare i två år. 

Tara har arbetat som lärare sedan 1995 och är behörig lärare för årskurs 1-7 med svenska och 

samhällskunskap som huvudämnen. Anna har många års erfarenhet då hon är utbildad 

lågstadielärare sedan 1977, utbildad specialpedagog sedan 2003 och i och med lärarlegitimation 

även speciallärare sedan 2008. Efter sin specialpedagogexamen och speciallärarlegitimation har 

hon främst arbetat som speciallärare på senare år.  
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4.4 Genomförande  

Enligt Trost (2006, s. 48) är det en fördel att låta intervjudeltagarna själva bestämma var intervjun 

ska äga rum, eftersom en intervju kan kännas som en otrygg och skrämmande situation för den 

som blir intervjuad. Intervjuerna genomfördes i ett mindre personalrum på den utvalda skolan 

och varje intervju pågick under 15-35 minuter. Vid genomförandet presenterades kort temat i 

intervjun, enligt rekommendation av Widerberg (2002, s. 16) och samtliga lärare var positiva till 

att intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. Dessutom klargjordes och garanterades det 

att jag var den enda som hade tillgång till inspelningarna och att lärarna inte skulle kunna 

identifieras i arbetet. Jag använde samma intervjuguide till samtliga intervjuer för att därefter 

kunna jämföra svaren mellan de olika lärarna.  

Inför intervjuerna utarbetades en intervjuguide som bestod av 9 huvudfrågor. Frågorna delades 

upp i olika kategorier: bakgrund, uppvärmningsfrågor samt huvudfrågor. Trots (2010) framhåller 

att det kan vara till en fördel att i förväg skicka ut intervjufrågorna för att få en lyckad intervju då 

det kan öka förtroendet hos den som blir intervjuad. Men jag valde att inte skicka iväg frågorna i 

förväg utan förberedde lärarna genom att tydligt tala om vad arbetet handlade om via telefon och 

mail.  

4.5 Materialbearbetning  

När en intervju spelas in behöver den bearbetas och analyseras från talat till skrivet språk genom 

transkribering. Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon och har därefter transkriberats 

med fokus på innehållet vilket ledde till att vissa rent språkliga aspekter såsom långa pauser och 

uttryck som ”ehm..” inte har tagits någon särskild hänsyn till. Svaren har dock inte ändrats till sitt 

innehåll.  

4.6 Vetenskapsrådets forskningsetiska aspekter  

I det här arbetet har jag tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer för 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning vid både datainsamling och resultatpresentation. 

Dessa principer syftar till att skydda de informationslämnande deltagarna så att materialet inte 

kan kopplas till dem och de blir anonyma. I och med detta har jag utgått ifrån Vetenskapsrådets 
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fyra huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att intervjuaren/undersökaren ska informera deltagarna om vad 

arbetet handlar om och vilken funktion deltagarna har i arbetet. Det är även viktigt att deltagarna 

informeras om att deras deltagande är helt frivilligt och att de inte är tvingade till att delta. Detta 

krav har jag uppfyllt genom att jag skickade ut mail till tiotals lärare runt om i länet där jag 

tydligt förklarade arbetets innehåll och deltagarnas roll i arbetet. Deltagarna fick även avbryta sitt 

medverkande när som helst.  

Samtyckeskravet handlar om att de berörda har rätt att bestämma över sitt deltagande. När tiotals 

lärare blev tillfrågade var det många som tackade nej på grund av tidsbrist men till slut var det en 

skola där samtliga lärare som arbetar med läsinlärning i skedet mellan avkodning och läsa 

flytande uppvisade ett eget intresse för att medverka.  

Konfidentialitetskravet syftar till att skydda deltagarnas, dvs. lärarnas, identitet så att inget av det 

som tas upp i det här arbetet kan kopplas till en enskild individ. Uppgifterna som deltagarna 

lämnar ut behandlas på så vis så att inga obehöriga kan ta del av informationen. Intervjuerna är 

inspelade med en diktafon och ligger på min personliga dator som är lösenordskyddad. De 

inspelade intervjuerna raderas enligt överenskommelse med lärarna när det här arbetet är färdigt. 

Deltagarna har även i det här arbetet fått fiktiva namn för att behålla deras anonymitet.  

Det sista kravet som är Nyttjandekravet innebär att deltagarna blir informerade om att uppgifterna 

som samlats in genom intervjuerna endast används i forskningssyfte. De är också informerade om 

att det är endast jag och, om nödvändigt, min handledare som har tillgång till inspelningarna 

genom mig.  

4.7 Validitet och Reliabilitet  

Validitet går ut på att undersöka huruvida en metod stämmer överens med vad studien undersöker 

och ska ge svar på (Bryman 2011, s.50). Robert Thornberg och Andreas Fejes (2009) menar att 

tolkningen som görs ska ha tydligt stöd i den verklighet som studerats, i detta fall den 
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vetenskapliga litteraturen och intervjuerna som arbetet presenterar. Validiteten i detta arbete är 

rimlig då arbetets frågeställningar går att besvara med hjälp av den verklighet som studeras, det 

vill säga intervjuerna (Thornberg & Fejes 2009, s. 217-218). 

 

Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om att studien ska bli så säker som möjligt. Det handlar om 

att studien ska vara tydligt utformad i val av metoden så andra kan ha möjlighet att göra om 

studien på samma sätt som ursprungsstudien (Bryman 2011, s.49). Inom kvalitativ forskning kan 

det vara svårt att uppnå fullständig reliabilitet. Denna begränsning gäller för min studie då jag i 

detta fall har intervjuat lärare från samma skola, vilket innebär att nästa forskare kan få annat 

resultatet beroende på vilka det är som intervjuas. För att öka reliabiliteten utgår studien från 

källor som är relevant för frågeställningarna, erbjuder kritiska aspekter på läsinlärningsmetoderna 

samt utgör vetenskapligt granskad litteratur. 

. 
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5.. Bakgrund/ läsinlärning i teori  

5.1 Läsinlärning genom historien 

Margareta Sandström Kjellin (2004) skriver att vi nutida människor beter oss som om läsning var 

en medfödd funktion. Dock är det långt ifrån alla mänskliga samhällen som har ett skriftspråk 

och förmågan att läsa är inte någon medfödd funktion, utan en uppfinning som är ett hjälpmedel 

för att vi ska slippa minnas allt och för att hjälpa oss formulera tankar (s. 16).  

Genom åren har kravet på läsförmågan blivit större i takt med samhällets förändringar och Eva 

Längsjö & Ingegärd Nilsson (2005) skriver att forskning visar att man redan på 1600-talet 

började tala om en allmän läskunnighet i Sverige. Kyrkolagen år 1686 påbjöd allmän 

läskunnighet och det var då kyrkans skyldighet att undervisa eleverna, och resultaten 

kontrollerades sedan vid husförhör. Utan läskunnighet gavs det ingen möjlighet till att 

konfirmeras och i sin tur ingen möjlighet till äktenskap (ibid). Läsinlärningen på den tiden var 

hemmets och kyrkans ansvar då ingen särskild ålder var bestämd för barn att börja utbilda sig. 

Senare, på 1850-talet, började dock skolan med läsinlärning i samband med urbaniseringen då 

fler och fler lämnade jordbruket och istället flyttade till städer. Med tanke på att människor 

flyttade in till städer och ändrade levnadssituation hade hemmet och kyrkan varken tid eller 

kunskaper att undervisa i läsinlärning längre (Skolverket 2007, s. 29).  

På den tiden var det heller inte alla barn som gick i skolan eftersom de behövdes som arbetskraft i 

hemmet, inte förrän år 1882 då allmän skolplikt började gälla. Därefter utvecklades olika 

läsinlärningsmetoder i slutet av 1800-talet. ”Skrivläsemetoden, som förordades i folkskolestadgan 

år 1882, innebar att läsning och skrivning lärdes i samspel med varandra” (Skolverket 2007, s. 

28). Den första metoden som kom vid småskolans början som kunde kombineras med 

skrivläsemetoden var den så kallade bokstaveringsmetoden. Metoden går ut på att eleverna uttalar 

bokstavens namn och repeterar tills de befäster bokstavens uttal. Den här metoden kunde därför 

kombineras med ljudmetoden, som kom att råda under nästan hela 1900-talet och kunde ske i 

samspel med ordbildsmetoden, som syftar till eleverna lär sig hela ordet i form av bilder (Längsjö 

& Nilsson 2005, Skolverket 2007). Därefter fördes diskussioner kring hur inlärningen skulle 
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formas för bästa resultat och synen på undervisningen kom att ifrågasättas (Håkan Borgström, 

2006). År 1919 då Undervisningsplan för rikets folkskolor fastställdes framgick det att texternas 

innehåll som eleverna skulle ta del av skulle utgå ifrån barns verklighet och på så sätt skulle 

barnen få läsa ord som de lätt kunde förstå i sammanhang som väckte deras intresse (Skolverket, 

2007). Under 1900-talet började blicken därmed riktas framåt, det vill säga mot arbetsmarknaden 

och nyttan för samhälle och individen. Det blev en nödvändighet att kunna läsa och skriva för att 

kunna leva och verka i samhället, framhåller Ulf P. Lundgren (Borgström, 2004). I och med detta 

har det kommit olika läsinlärningsmetoder samtidigt som kraven på läsförmågan successivt ökat 

och idag är högt ställda. Mer om läsinlärningsmetoder kommer i senare avsnitt.   

5.2 Läsutveckling  

Borgström (2006) skriver att intresset för hur läsning går till har ökat i takt med att allt fler 

grupper av människor har kunnat lära sig läsa. Vidare skriver han att läsutvecklingsprocessen kan 

jämföras med hur talspråket utvecklas med tiden. Han hävdar att när vi som barn börjar tala 

uttrycker vi oss kortfattat med några få ord, som i efterhand byggs vidare på när ordförrådet och 

språket utvecklas. ”Med en liten uppsättning byggstenar kan vi skapa en enorm mångfald i vårt 

språk” (Borgström, 2006, s. 17). Borgström (2006) poängterar att läsutvecklingen inte sker av sig 

själv utan det krävs både träning och läsning och att det finns traditionella modeller som säger att 

nybörjarläsare följer en viss ”gång” i sin läsinlärning.  

5.2.1 Läsutveckling med fokus på individen  

Sandström Kjellin (2004, s. 16-17) skriver att elevers läsinlärning, ur ett individperspektiv, kan 

urskiljas genom olika stadier i läsutveckling. Eftersom läsning inte är en medfödd förmåga, utan 

en kulturellt förvärvad förmåga, innebär det inte säkert att varje elev går igenom alla stadier. 

Eleven kan inte bara hoppa över ett stadie utan även falla tillbaka till ett tidigare stadie i sin 

läsutveckling. Det finns delade åsikter kring antalet stadier. Sandström Kjellin refererar vidare till 

Høien & Ingvar Lundberg (1999) som menar att läsinlärning urskiljer sig genom fyra stadier.  

Enligt Høien och Lundberg (1999, i Sandström Kjellin 2004, s. 15) börjar eleverna med det första 

stadiet som kallas pseudoläsning. Det betyder att eleverna läser/ tolkar ett ord på ungefär samma 
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sätt som de känner igen en bild. Ett exempel är att barn tidigt kan ”läsa” skyltar i sin omgivning 

så länge texterna finns i sitt rätta sammanhang och i sin rätta logografiska utformning (Høien & 

Lundberg 1999). Detta innebär med andra ord att eleverna läser omgivningen, det vill säga 

sammanhanget, snarare än skriften.  

Høien & Lundberg (1999) framhåller att nästa steg i läsutvecklingen med fokus på individen är 

det så kallade logografisk-visuella stadiet. Författarna menar att denna läsning är en 

vidareutveckling av första stadiet, pseudoläsning. I det logografisk-visuella stadiet läser eleverna 

fortfarande ordet som en bild, men utökar sin förmåga att känna igen bokstäver. Borgström 

(2006) exemplifierar detta stadium genom att skriva att eleverna känner igen själva ordet, till 

exempel ”Alfons” även i andra sammanhang och kan kanske till och med hitta ordet på boksidan. 

Elever som befinner sig i detta stadium har inte förstått den alfabetiska principen, det vill säga 

knäckt skriftens kod, och vilken ordning ett ords bokstäver kommer spelar ingen roll för 

läsningen (Høien & Lundberg, 1999).  

Det näst sista stadiet som författarna urskiljer kallas för det alfabetisk-fonologiska stadiet och är 

själva kärnan i läsinlärning. Eleven förstår sambandet mellan grafem och fonem (bokstavens 

form och det ljud bokstaven symboliserar) och med denna färdighet menar Høien och Lundberg 

(1999) att eleven har knäckt den alfabetiska koden. Detta stadium innebär att eleven stavar sig 

igenom ordet vilket innebär en stor ansträngning som leder till att läsförståelsen försvåras. För att 

kunna använda skriftspråket som ett redskap räcker det naturligtvis inte med att veta vad 

bokstäverna heter, utan enligt Stadler (1998, s. 40) måste man kunna göra en snabb och 

automatisk koppling mellan skrifttecken och ljud för att kunna avläsa en text. Stadler (1998, s. 

41) menar att denna delprocess går snabbt, automatiskt, omedvetet och utan ansträngning hos en 

skicklig läsare. Vidare menar Lotty Larsson, Kerstin Nauclér och Lili-Ann Rudberg (1992, s. 13) 

att när avkodning prioriteras börjar läsinlärningen oftast med de små, icke meningsbärande 

delarna (bokstäverna), som i sin tur matchas med motsvarande ljud. Därefter länkas dessa ihop 

till större enheter (ord), som eleverna sedan kan leta efter i sitt lexikon (ordförråd) för att känna 

igen. Orden sätts ihop till fraser och meningar, som eleverna därefter förhoppningsvis kan tolka.  
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När avkodningen är automatiserad övergår eleverna till det fjärde stadiet som kallas det 

ortografisk-morfemiska stadiet/ helordsläsning (Høien & Lundberg, 1999). Eleverna i detta 

stadium, det fjärde stadiet, kan snabbt läsa hela ord eller delar av ord på ett mer avancerat sätt 

(Borgström, 2006). Det är här eleverna har nått flytande läsning i sin läsinlärningsprocess. I 

detta stadium sker avkodningen snabbt men de bokstavselement som bygger upp ett ord 

bearbetas. Och när läsningen är helt automatiserad kan eleven lägga energi på att förstå 

semantiska (språkets betydelsesida) och syntaktiska (språkets grammatikaliska uppbyggnad) 

strukturer för att förstå innehållet i den lästa texten. Arnqvist (1993) menar att avkodning måste 

vara automatiserad för att läsningen ska fungera utan problem. Han skiljer på en indirekt och en 

direkt väg i avkodning. Med den indirekta vägen (fonologisk läsning) menar han vidare att 

bokstäverna avkodas till ljud och sedan sätts samman till ord, man ljudar. Den direkta vägen 

innebär istället att man läser hela ord direkt som bilder. Man läser ortografiskt. Lundberg (2010) 

framhåller att i en komplett läsinlärningsprocess kombineras alltid avkodning med 

förförståelsearbete, där läsaren skapar sammansatt innehåll utifrån ordens och den grammatiska 

strukturens betydelser i enlighet med sina tidigare erfarenheter av det som texten handlar om.  

5.3 Riktlinjer och kommentarmaterial för svenska 2011  

Som tidigare nämnt är det idag nödvändigt att kunna läsa och skriva för att kunna leva och verka 

i samhället. Värdet och kravet på läskunnighet är väldigt högt från regeringens, samhällets och 

skolans perspektiv.  

Styrdokumenten som skolan är ålagda att följa är bland annat läroplanen, kursplanerna och 

skollagen som för den svenska undervisningen utgör den riktning som lärarna ska bygga sin 

undervisning utifrån för att utveckla alla elever. I läroplanen/kursplanen finns det ingen definition 

av läsförståelse men de skriver om viktiga aspekter av läsförståelse som eleverna ska utveckla 

och bedömas utifrån. Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet, kapitel 

1 (2011) ska all undervisning i skolan anpassas efter varje elevs förutsättningar, behov, tänkande 

och erfarenheter. Läroplanen (2011) lyfter även upp att undervisningen ska främja elevers 

fortsatta lärande och kunskapsutveckling genom lusten att lära, elevernas erfarenheter samt behov 

(s.9) 
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Vidare beskrivs det i kursplanen för svenska hur eleverna ska få använda sig av olika 

lässtrategier, för att anpassa läsningen samt förstå och tolka text (Lgr 11, s.223-224). 

Lässtrategier är de konkreta sätt som läsare använder då de tar sig an en text (Skolverket 2011b, 

s.12). Eleverna ska få skapa texter där samspel mellan bild och text synliggörs. Alfabetet och den 

alfabetiska ordningen samt sambandet mellan ljud och bokstav är primära förmågor liksom 

förmågan att tillämpa textbearbetning och språkstruktur, där stavningsregler för ord som är 

vanligt förekommande samt skillnaden mellan stor och liten bokstav synliggörs, för att ha god 

kännedom om läs- och skrivfärdigheter (Lgr11, s.224).  

 

Läsundervisningen är avgörande för elevers möjligheter att bredda och fördjupa sin läsförmåga. 

Progressionen för lågstadiet går från nybörjarens kodknäckning till att lära sig läsmetoder för att 

förstå och tolka texter som hen själv läser samt tar del av på andra sätt (Kommentarmaterial för 

svenska 2011, s.7).  

 

I styrdokumenten står det ingenting om metodval vid läsinlärning utan det ansvaret läggs på 

lärarna själva. Det är alltså inte Skolverkets avsikt att tala om för lärare vilka 

läsinlärningsmetoder de ska använda sig utav. Från och med 1 juli 2016 finns det däremot ett 

obligatoriskt bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling som lärare blir skyldiga att använda sig 

utav i årskurs 1. Ingrid Sjökvist, lärare på Valsätraskolan (Skolverket, 2016) berättar att 

bedömningsmaterialet kan hjälpa lärare att bedöma var eleverna befinner sig i sitt lärande. Hon 

menar att det blir tydligt hur långt de har kommit och vad man behöver arbeta med för att läsa 

med flyt och bygga upp en utvecklad förståelse (Skolverket, 2016).  

5.4 Teoretiska synsätt på läsinlärning  

Två viktiga teoretiska synsätt på hur vi lär oss är beteendeinriktad  och en kunskapsinriktad teori 

(Åkerblom 1988). Han belyser den behavioristiska teorin och den holistiska, kognitiva teorin som 

grundelement till olika inlärningsmetoder. Han menar vidare att lärare bör vara medvetna om på 

vilken teoretisk grund de bygger sin undervisning.  
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5.5 Läsinlärningsmetoder  

I följande avsnitt presenteras först de syntetiska läsinlärningsmetoderna och sedan de analytiska 

läsinlärningsmetoderna. Avsnittet avslutas med läsinlärningsmetoder som är både syntetiska och 

analytiska.  

5.5.1 Syntetisk läsinlärning  

Att det finns olika synsätt på hur läsinlärning och läsutveckling går till gör att det finns olika 

läsinlärningsmetoder. Den syntetiska metoden utgår från språkets minsta del, de enskilda 

språkljuden, för att sedan gå över till ord och meningar. Detta synsätt skriver Åkerblom (1988) 

har sin grund i den inlärningsteorin Behaviorismen, som fokuserar på inlärning genom beteenden. 

De syntetiska läsinlärningsmetoderna som tas upp i detta arbete är Ljudmetoden och 

Wittingmetoden.  

 

5.5.1.2 Ljudmetoden  

”Ljudmetoden försöker lära eleverna att använda bokstävernas ljud snarare än deras namn” 

(Elbro 2004, s. 108). Utgångspunkten i ljudmetoden är ordens delar, bokstäverna och deras ljud 

och handlar om att eleverna ska bli säkra på de enskilda bokstavens ljud samtidigt som den är 

systematiskt upplagd. Eleverna lär sig en bokstav och ett ljud i taget, först delarna för att sedan gå 

över till helheten. Läsinlärningen styrs av läraren som börjar med att introducera en bokstav i 

taget. När eleverna har tillägnat sig den första bokstaven går man vidare med nästa bokstav, och 

på så vis kan man till slut sätta ihop ljuden till ett ord (Åkerblom 1988, Fridolfsson 2008). De 

flesta traditionella läseböckerna utgår från just den här metoden och innefattar korta och 

osammansatta ord.   

5.5.1.2 Wittingmetoden  

Wittingmetoden handlar om att barn ska lära sig kopplingen mellan bokstav och ljud. 

Läsprocessen i Wittingmetoden är uppdelad i två delar: symbolfunktion och förståelse. 

Symbolfunktion i läsning innebär att eleverna får i en sammanhängande följd tyda tecken från 

vänster till höger. Med det menas att metoden använder sig av enkla nonsensord för att öva upp 
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barnens avkodningsförmåga. Förståelsen kommer inte förrän eleverna besitter symbolfunktionen 

och avkodningen har automatiserats, så tyngdpunkten på symbolfunktionen från början är 

avgörande för vidare läsutveckling. För att utveckla förståelse krävs en allmän språklig 

kompetens vilken varierar mellan människor och är beroende på av skillnader i exempelvis ålder, 

miljö och intellektuell förmåga (Larsson, Nauclér & Rudberg 1992, Maja Witting 2001, 

Fridolfsson 2008).  

5.6 Analytiska läsinlärningsmetoder  

De analytiska läsinlärningsmetoderna innebär att man arbetar med hela meningar eller texter som 

man sedan bryter ner till ord (Larsson, m.fl, 1992). Det innebär att synsättet är kunskapsinriktat, 

att man inom läsinlärningen fokuserar på läsförståelse som en helhet, då den vilar på kognitiv 

grundsyn (Åkerblom 1988). Den analytiska metoden utgår från helheten. Det innebär hela 

meningar som eleverna uppfattar som meningsfulla och som de själva har varit med och 

konstruerat. Eleverna är aktiva i den här processen vilket gör att de förstår vad de läser och det i 

sin tur leder till lusten att vilja läsa mer. Den analytiska läsinlärningsmetoden som tas upp här är 

helordsmetoden. 

 

5.6.1 Helordsmetoden  

Motsatsen till ljudmetoden heter helordsmetoden, även kallad ordbildsmetoden. Den här metoden 

används i början av läsinlärningen då den går ut på att eleverna ska känna igen ord i form av 

bilder (Fridolfsson, 2008). ”Barn lär sig ett ord lika fort som en bokstav och känner igen ett ord 

lika snabbt som en bokstav” (Trageton 2005, s. 155), det vill säga att metoden fokuserar på det 

ortografiska minnet där ord som eleverna mött många gånger samlas. Enligt Elbro (2004) ska 

undervisningen utgå ifrån att eleverna lär sig läsa hela ord utan att bryta ut delarna. 

Helordsmetoden används ofta inte som en renodlad metod utan som ett komplement till andra 

metoder (Trageton, 2005).  
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5.7 Syntetiska och analytiska läsinlärningsmetoder  

5.7.1 LTG  

LTG är en förkortning för ”Läsning på Talets Grund” som förespråkar att läsinlärningen ska utgå 

ifrån elevernas upplevelser och språk. LTG är huvudsakligen analytiskt styrd men innehåller även 

syntetiska arbetsmoment. Metoden handlar i stora drag om att eleverna ska inkluderas i 

undervisningen och att undervisningen ska ha deras erfarenheter som utgångspunkt och därmed 

göra det möjligt för elever och lärare att skapa texter tillsammans (Leimar 1977, Fridolfsson 

2008). Metoden består av fem olika faser: samtalsfasen, dikteringsfasen, laborationsfasen, 

återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen.  

Samtalsfasen handlar om att klassen tillsammans övar på att göra talat språk till textmaterial 

genom samtal och diskussioner. Elevernas och lärarnas samtal kring de gemensamma 

erfarenheterna är grundläggande för läsutvecklingen i skolan då samtalen utvecklar och tränar 

elevernas ordförråd (Leimar 1977, s. 45).  

      Enligt Leimar (1977, s. 46) ska dikteringsfasen komma antingen direkt efter samtalsfasen 

eller någon dag senare. I dikteringsfasen ska läraren tillsammans med eleverna komma överens 

om textens innehåll och omvandla det talade språket till skriftspråk. Texten skrivs sedan så att 

alla elever ser och de får också se hur texten tar form ur deras egna formuleringar samtidigt som 

de då ser sambandet mellan tal och skrift. Under tiden läraren skriver texten ljudar man 

gemensamt varje bokstav i ordet som skrivs.  

      I laborationsfasen bearbetas texten genom olika individualiserade övningar. Det kan vara att 

eleverna ska hitta en viss bokstav, ett visst ord eller en mening. Textens struktur är även något 

som ska behandlas i laborationsfasen.  

      I återläsningsfasen arbetar varje elev enskilt med texten som bearbetats. Ett exempel är att 

läraren skrivit ut elevernas texter på datorn så att alla har sitt eget exemplar. Därefter läser 

eleverna texterna för läraren eller för varandra och de ord eller meningar som eleven behöver öva 

mer på stryks under (Taube, 2007).  

I den sista fasen, efterbehandlingsfasen, får eleverna öva på de ord eller meningar som har styrkts 

under återläsningsfasen. Under tidens gång utformar läraren andra uppgifter för att öka 
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svårighetsgraden för eleverna. Eleverna lär sig även alfabetet i den ordning som de själva vill 

(Taube, 2007).  

5.7.2 Språkbiten  

Även Språkbiten innehåller både syntetiska och analytiska arbetsmoment. Språkbiten är en metod 

som utgår ifrån det talade språket då det är det talade språket som ligger till grund för all läs- och 

skrivinlärning. Susanne Weiner Ahlström (2001) skriver att det främst är stavelser och 

stavelsegångar man arbetar med inom språkbiten. Hon poängterar att en stavelse innehåller en 

vokal och att språkbiten är ett bra sätt att lära sig läsa och skriva då den utgår från stavelser och 

elever har lättare att ta till sig läsinlärningen. Eleverna arbetar med bokstavspaket istället för 

enstaka bokstavsljud, vilket gör det enklare att koppla ihop det talade och det skrivna språket 

(Weiner Ahlström, 2001).  

Grunden i Språkbiten består av fyra bitar:  

   -  Stavelsen, eller ”språkets rytmmarkör” som Weiner Ahlström kallar den, är enligt 

henne den enhet som kopplar ihop talspråket med skriftspråket. Med det menar hon att 

stavelsen i både det talade språket och i det skrivna språket finns som en naturlig 

byggsten. Fördelen med att läsa med ljudpaket istället för enskilda bokstavsljud menar 

Ahlström vara att eleverna får färre enheter att hålla reda på, vilket minskar deras 

belastning på arbetsminnet. Det finns många sätt att öva upp användandet av stavelser, en 

rekommendation är att eleverna får träna på att dela meningar i stavelser medan de går 

(=stavelsegång) (Weiner Ahlström, 2001).   

   -  Det talade ordet. Vid både läs- och skrivinlärning är det talade språket grunden 

som undervisningen utgår ifrån. Att utgå ifrån en språklig enhet som eleverna känner igen 

från talet skapar gynnsammare förutsättningar dels för stavning och dels för god 

läsförståelse. Weiner Ahlström (2011) poängterar att högläsning är viktigt för både 

betoning av ord och för läsförståelsen.   

   -  Intuitiv inlärning syftar till att all inlärning grundar sig på ett intuitivt 
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inlärningssätt. Weiner Ahlström (2011) framhåller att vi har fått vårt språk genom olika 

alldagliga situationer samt genom lek, så vi på ett spontant sätt lärt oss att tala och fått 

känsla för betoning och rytm i språket. Hon menar att genom att eleverna härmar sin 

omgivning kan de lära sig läsa (och skriva). Ett exempel är att eleverna skriver av det 

läraren skriver på tavlan.    

   -  Läsinlärning via skrivandet: Weiner Ahlström (2011) hävdar att det är lättare för 

elever att lära sig skriva än att lära sig läsa. Därför bör elever lära sig läsa genom att 

skriva då skrivandets process utgår från det barnet redan har sagt högt eller tänkt. 

Läsandet är ett mer komplicerat fenomen då det utgår från något okänt. Läraren inom 

Språkbiten har en central roll då hen leder lektionerna och dess aktiviteter. Eleverna blir 

mer involverade och medbestämmande så fort de har förstått principen med just den 

aktuella övningen de arbetar med. Istället för fonemet är det stavelsen som är i fokus 

(Weiner Ahlström, 2001). 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6.. Resultat  

De intervjuade lärarna är Melodie, Valerie, Tara och Anna. Melodie har arbetat som 

grundskolelärare i 17 år varav 10 år i lågstadiet. Valerie har varit lågstadielärare i två år. Tara har 

arbetat som lärare i 21 år och kollegan Anna har varit lågstadielärare i 39 år, utbildad 

specialpedagog i 15 år och speciallärare sedan år 2008.  

6.1 Övergångsskedet mellan avkodning och flytande läsning utifrån ett lärarperspektiv  

För att avgöra om en elev befinner sig i övergångsskedet mellan avkodning och flytande läsning 

behöver lärare först och främst klargöra för sig själva vad som menas med flytande läsning i 

läsinlärningen. Valerie förklarar att svaret på det kan variera beroende på vem det är som svarar. 

Hon menar att Skolverket och läraren kan ha en tolkning, och föräldrar och vårdnadshavare en 

annan tolkning.  

Tara poängterar att för att kunna bedöma elevernas läsflyt gäller det att ha rätt typ av text. Tara 

framhåller att texten ska vara tillräckligt lätt för att eleverna ska hänga med i texten men 

samtidigt inte vara för lätt. Nivån på texten ska vara tillräckligt svår för att ”det inte blir alltför 

sönderhackat utan jag kan förstå, och de kan förstå vad de läser någorlunda flyt i det, då tycker 

jag att man har kommit till det skedet” (Tara). Kvalitéer som eleven påvisar i det skedet är att den 

kommer igenom en text, inte avbryter sig för ofta och har någorlunda förståelse för det de har 

läst. Det är då det blir flyt i läsningen menar Tara. Anna instämmer i att elever befinner sig i det 

skedet när de läser utan att stanna, men lyfter även att det är när det kommer ett nytt ord, att de 

ljudar sig fram och klarar av ordet utan att det blir för hackigt. En annan lärare poängterar att hon 

låter eleverna läsa en extra sida för att testa deras nivå. ”Vid något enstaka ord kan man stanna 

upp, för det kan man göra som vuxen också om det är ett nytt ord så men.. det ska ändå flyta på” 

(Melodie). Då menar Melodie att man befinner sig i övergångsskedet mellan avkodning och 

flytande läsning. 

För att kunna avgöra hur långt eleverna har kommit i sin läsinlärning anser Valerie att det finns 

två saker som viktiga. ”Det är dels om man tar till exempel när de kommit tillbaka med sin 

läsläxa och man frågar ’vad handlar läsläxan om?’ ’Jag vet inte’.. aa då känner jag att dom då inte 
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har knäckt det helt” (Valerie). Hon menar att läsningen tar så mycket energi att det inte har någon 

aning om vad det är de har läst och då har de bara kommit till avkodningsfasen. Men om de kan 

återberätta vad texten de har läst handlar om har de kommit vidare från avkodningen och är på 

väg mot nästa steg, flytande läsning. Valerie poängterar att läsinlärningsprocessen handlar om 

avkodning och läsförståelse. Hon menar att läsförståelse i skedet mellan avkodning och flytande 

läsning har en avgörande roll för fortsatt utveckling i det skedet.  

”Sen testas alla elever i årskurs ett, enskilt. Där man läser korta ord och nonsens ord och så” 

(Anna). Melodie lyfter upp att bedömningen är en subjektiv fråga för läraren att ”det är klart att 

man kan bedöma olika också”.  

För att underlätta lärarnas bedömning i det skedet framhåller Anna att alla elever testas i årskurs 

ett, enskilt, där de (eleverna) läser korta ord och nonsens ord för att man ska kunna bedöma var i 

läsprocessen de befinner sig. Anna tillägger även att Skolverket kommer med nytt material kring 

läsutveckling och främst läsförståelse som blir obligatoriskt från 1 juli 2016.  

6.2 Lärarnas läsinlärningsmetoder i skedet mellan avkodning och flytande läsning  

Samtliga av de intervjuade lärarna var överens om att det inte går att nämna en metod de 

använder sig utav, utan snarare handlar det om en mix av analytiska och syntetiska 

läsinlärningsmetoder. De poängterade att mixen av metoder främst beror på individualisering då 

alla lär sig på olika sätt och för att alla ska få med sig lite av varje.  

Melodie har sedan en tid tillbaka använt sig av den analytiska läsinlärningsmetoden 

Helordsmetoden och den syntetiska läsinlärningsmetoden Ljudmetoden. Hon berättar att elever 

som befinner sig i skedet mellan avkodning och flytande läsning läser och har en del böcker som 

bygger på upprepning och igenkänning. Ljudning är även en metod som förekommer ofta vid nya 

eller svåra ord. I det skedet arbetar lärarens elever med böcker som består av en enkelt skriven 

text. Böckerna är nivåanpassade efter var eleverna står.  

 

Valerie hävdar att när man har elever som befinner sig på steg fyra i den traditionella 
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läsutvecklingsmodellen behöver man som lärare mixa läsinlärningsmetoder för att driva 

elevernas läsning vidare. Hon använder sig av metoder som innehåller inslag av både den 

analytiska och den syntetiska läsinlärningsmetoderna. De metoder hon arbetar efter i sin 

undervisning är framför allt Språkbitarna och Ljudmetoden, där man klappar vokaler, lyssnar på 

stavelser och går stavelser. Hon tror på att läsningen måste underhållas ständigt och varje dag i 

skedet mellan avkodning och flytande läsning.  

Vi använder dels ljudböcker där dom lyssnar och följer med i texten, för att få ett flyt [...] vi har ju 

läsläxor av varierande grad och oftast försöker man ha dom i halvklass så att man verkligen hinner läsa 

med varje barn. [...] Jag tror på att läsa högt, att barnen läser högt.[...] Vi lär oss stava, man klappar 

vokaler och lyssnar på stavelser, man går stavelser (Valerie).  

Tara, precis som resten av de intervjuade lärarna, framför att man som lärare inte sitter och 

arbetar efter en enda metod nitiskt utan man gör en mix av de olika läsinlärningsmetoderna. Tara 

arbetar efter en mix av LTG, Språkbiten och Helordsmetoden  

Vi möter mycket texter. Läser och skriver för att få in ordens form och använder böcker som ligger på deras 

nivå men gärna liiite lite svårare. Fastnar dom tar man en bok som är lite för lätt för att stärka självförtroendet 

[...] så att de fäster dom här ordbilderna så att dom lär sig några enkla ord utantill, så att dom får flyt i sin 

läsning och kan förstå. Men sen är det att möta olika texter i olika former, s kriva små meningar till bilder 

(Tara).  

Den analytiska läsinlärningsmetoden Wittingmetoden, berättar Tara att hon använder mer när det 

krånglar för en elev som har fastnat i skedet mellan avkodning och flytande läsning genom 

övningar som fokuserar på språklig medvetenheten.   

Specialläraren är helt övertygad om att man som lärare ska arbeta utifrån Språkbiten speciellt när 

man har elever som befinner i det skedet. Hon menar att vilket teoretisk perspektiv på läsning och 

därmed vilken läsinlärningsmetod man som lärare ska arbeta utifrån anpassas efter elevens 

behov. Anna säger att en del barn behöver höra mycket text, ”talsyntes, och för andra kan det 

vara lästräning, att man övar upp läshastighet och läsflyt” (Anna).  

Beroende på lärarnas bakgrund varierar arbetssättet med läsinlärning i övergångsskedet mellan 
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avkodning och flytande läsning. Melodie och Tara som har minst 10 års erfarenhet av 

läsinlärning i det skedet använder sig främst av igenkänning av helord och ljudning. De menar att 

eleverna måste skaffa sig självförtroende för att fortsätta utvecklas. Att skriva små meningar till 

texter är en bra metod hävdar Tara. Valerie, som är ny på lågstadiet har däremot tagit till sig extra 

mycket av kommunens rekommendation om att använda Språkbiten i sin läsundervisning för att 

arbeta med elevernas övergångsskede. Hon förklarar även att läsinlärningen ofta sker genom 

övning och lek och värderar högläsning högt. Specialläraren Anna arbetar vidare på elevernas 

läsinlärning genom att använda sig av extra anpassning till den enskilda eleven. Anna poängterar 

att övergångsskedet mellan avkodning och flytande läsning är komplicerat då många lärare inte 

hinner läsa enskilt med varje elev varje dag. Anna framhåller att hon som speciallärare är den 

extra handen som arbetar med att hitta metoder som passar eleven i fråga och en del behöver höra 

en del texter och andra behöver lästräning i samspel med övningar som tränar 

läshastigheten. Samtliga lärare är dock överens om att individualisering och en mix av 

metoderna helordsmetoden, ljudmetoden och Språkbiten är något som genomsyrar deras 

läsinlärningsmetod för elever som befinner sig på steg 3-4 enligt den traditionella modellen, det 

vill säga övergångsskedet mellan avkodning och flytande läsning. De är även överens om att man 

tar till Wittingmetoden när en elev fastnar och inte kommer vidare med sin läsutveckling.  

6.3 Hur uppfattar och överväger lärare olika metoders lämplighet i det övergångsskedet?    

I övervägandet av olika metoders lämplighet i det övergångsskedet sätts elevernas behov och 

individualisering främst. Som tidigare nämnt av Anna anpassas olika metoders lämplighet efter 

eleverna. Hon menar också att lärarnas kunskaper om läsinlärningsmetoder, syn på läsinlärning 

och erfarenheter utgör avgörande faktorer.  

Tara nämner även lärarutbildningens syn på läsinlärning samt den anda som råder på skolan man 

arbetar på som avgörande faktorer för hur lärare överväger olika metoders lämplighet i det 

övergångsskedet. Men med tiden skaffar man som lärare sig erfarenheter som man värderar och 

arbetar efter i sin undervisning. Melodie är inne på samma spår som Tara och framhåller att man 

med tiden hittar sin egen mix av metoder som fungerar för alla elever generellt i 
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övergångsskedet. Hon säger att hon har testat lite av varje eftersom hon känner att hon inte fick 

med så mycket kunskap och verktyg från utbildningen. ”Man har testat lite och så har man sett att 

vissa grejer funkar bättre än andra. Man pratade med kollegor, läste litteratur... testade.” 

(Melodie).  

Anledningen till varför en intervjuad lärare använder ljudmetoden och helordsmetoden i sin 

undervisning menar hon vara av olika anledningar. Hon framhåller att ljudning är något som alla 

människor måste kunna, även vuxna, för att ta till sig nya ord som man ännu inte kan. ”Helord för 

att få en början till flyt, [...] så att jobba med helord och så att de känner att de kommer igång lite 

och för att vissa barn lär sig först med helord och sen kan man komma igång och ljuda sen” 

(Melodie). 

Samtliga lärare som arbetar efter en annan metod, Helordsmetoden, anser att styrkorna är många. 

En stor vinst är att eleverna lär sig många nya ord, fler än de som står skrivna i texten som bidrar 

till läsflytet. Eleverna lär sig dom eftersom de samtalar mycket omkring bilder och texter i 

böckerna och de får också en bättre läsförståelse. När de läser gör de det med betoning. Lärarna 

ser också att eleverna har en läsglädje. 

Anna angående varför Språkbiten är en bra metod för elever som befinner i övergångsskedet 

mellan avkodning och läsa flytande: ”istället för enskilda ljuden i sig så har de lärt sig 

stavelseläsa, så får du helheten mycket snabbare. Och det är det de behöver när dom har lärt sig 

avkoda tills läsningen flyter” (Anna). Vidare poängterar hon att Språkbiten underlättar 

läsinlärningen genom att eleverna får mindre att hålla reda på: ”Och för att det är lättare för barn 

att hålla koll på stavelser än enskilda ljud, för det blir inte lika mycket att hålla reda på. Och där 

känner jag att det är en metod att jobba med som fungerar” (Anna).  

Valerie hävdar att enskild högläsning som faktor är avgörande för läsinlärningen i 

övergångsskedet därför att eleverna får läsa, höra och se texter och hör oftast om det blir fel i 

läsningen. Hon menar också att den positiva effekten av högläsning i det här skedet är att 

eleverna lär sig samarbete med andra samtidigt som de lär sig läsa. Eleverna är mer aktiva när de 

läser högt och det är ett bra sätt att höra ljuden och känna hur ljuden är i munnen.  
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Valerie förklarar även att högläsningen kan ha sina nackdelar och läsinlärning i sig är en process 

som ständigt behöver underhållas och utmanas. Nackdelen med högläsning är att lärare inte alltid 

hinner med att lyssna länge på var och en. ”En nackdel jag kan känna är när man delar in dom i 

grupper så kanske man inte hinner lyssna så länge som man skulle vilja på alla grupper. Det är 

lätt att de som kommit lite längre får sköta sig lite själva fast de också behöver en utmaning” 

(Valerie).  

Tara instämmer i att man inte kan läsa en gång i veckan och förvänta sig flyt i läsningen utan att 

arbeta kontinuerligt och intensivt är A och O för läsprocessens utveckling. Hon poängterar även 

att lästräning är något som behöver tränas på dagligen och det behöver inte vara långa stunder 

utan det räcker med korta då hon inte tror att eleverna fixar all läsning på egen hand i skolan utan 

”man kan ett barns strategier men de behöver träna en del hemma också. Det är nog den 

viktigaste läxan man kan ha på lågstadiet” (Anna).  

Den senaste metoden som skolan har börjat med, Språkbiten, anser främst specialläraren är 

effektiv för tillfället och det finns inget som tyder på några nackdelar: ”Jag jobbar mycket med 

språkbitarna just nu och ser inga nackdelar” (Anna). Anledningen till varför den här skolan 

började med Språkbiten är för att skolan blev ålagd att använda den av kommunen.  

Det finns också nackdelar med alla nämnda metoderna och Tara påpekar även att lärare måste 

tänka efter vilka metoder som tar plats i läsundervisningen, främst för barn i behov av extra stöd. 

”Sedan finns det barn med behov. Där är det känsligare och då kan man inte använda vilken 

metod som helst och bara köra på. Det är verkligen då man måste tänka vad finns det för metoder 

för det här barnet?” (Tara). Då gäller det att hitta metoder som passar just den eleven. Samtliga 

lärare är tydliga med det inte går att använda endast en metod som ska gynna alla elevers 

läsinlärning. De menar att en mix av de nämnda metoderna är mest gynnsam. Alla barn passar 

inte med helordsmetoden menar Anna och Melodie då det finns en risk att eleverna fastnar och 

inte kan ta till sig nya ord.  

Kör man bara helordsmetoden finns det en risk att eleverna fastnar [...] och då kan de aldrig lära sig ett nytt 

ord om ingen annan talar om det för dom [...] Finns även de som fastnar i ljudningen och försöker ljuda tyst i 
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huvudet och inte säger ljuden. Och så försöker de men kommer ingenvart. Då blir det aldrig något flyt i 

läsningen. (Melodie)  

Samtliga lärare poängterar även att för att någon metod ska vara effektiv finns det olika faktorer 

som spelar roll. Men den viktigaste faktorn enligt Tara är att ”man skapar en bra relation till 

barnen då elever litar på vuxna och förstår att vi besitter mer kunskaper om metoder” (Tara). Det 

är också viktigt att kunna bedöma var eleverna befinner sig i sin läsutveckling för att kunna 

bestämma vilka metoder läraren ska använda sig utav och vilken metod som passar bäst.  

6.3 Riktlinjer för läsinlärning i övergångsskedet mellan avkodning och flytande 

läsning  

 
I frågan om lärarna upplever att de får stöd av Skolverket i sina val av metod samt innehåll för 

elever som befinner sig i skedet mellan avkodning och läsa flytande är samtliga lärare någorlunda 

överens. I skolans styrdokument (Lgr11) lyfts dock vikten av individualisering och att bygga 

vidare på elevernas förkunskaper, intressen och bakgrund, vilket innebär att det är upp till lärare 

att hitta en metod som passar för varje enskild elev. 

 Anna tycker att läroplanen, kursplanen för svenska och Skolverkets bedömningsmaterial har en 

styrande effekt men också har blivit mycket klarare och tydligare med riktlinjer än tidigare. Dock 

upplever hon att det står mest om läsförståelse och vad man ska arbeta med för att förbättra den 

delen. Hon säger: ”Det är klarare och tydligare riktlinjer, vad man ska jobba med, både tala, läsa 

och skriva än tidigare läroplan. Vid val av metod står det däremot inte mycket utan det får man 

prata med andra lärare om” (Anna). Melodie, Valerie och Tara berättar också att de inte upplever 

att styrdokumenten har mycket att säga kring valet av metoder i skedet mellan avkodning och 

läsa flytande. Detta ingår dock inte och är heller inte styrdokumentens mening/syfte att välja 

läsinlärningsmetod åt lärare. ”Bara att det ska vara varierande texter, faktatexter och att det ska 

vara anpassat till deras nivå osv” (Tara). Melodie nämner att enda stället där kursplanen pratar 

om någon metod är punkten i kunskapskraven som handlar om sambandet mellan bokstäver och 

ljudanalys. Samtliga lärare nämner även att styrdokumenten skriver att eleverna vid slutet av 

årskurs 3 ska kunna läsa med flyt men vilken metod man ska använda är upp till var och en.  
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7.. Diskussion  

Här nedan görs en koppling mellan resultatet av mina intervjuer och litteraturen som utgör det här 

arbetets bakgrund. Därefter kommer en diskussion kring metodvalet i arbetet och som avslutas 

med tankar om vidare forskning.  

Syftet med detta arbete var att undersöka hur verksamma lärare inom årskurs F-3 reflekterar 

kring sitt arbete med läsinlärning i skedet mellan avkodning och att läsa flytande, vilka 

läsinlärningsmetoder de anser att de använder samt uppfattning om varför vissa metoder lämpar 

sig bättre än andra. Mina frågeställningar löd på följande sätt:  

• Vilka metoder använder sig lärare av i läsundervisningen i övergångsskedet mellan 

avkodning och att läsa flytande?   

• Hur uppfattar och överväger lärare olika metoders lämplighet i det övergångsskedet?   

7.1 Resultatdiskussion    

Hans Åkerblom (1993) framhåller att läsning är en kognitiv eller kunskapsinriktad process, en 

aktiv process, under vilken läsaren med hjälp av sitt språk, sina kunskaper och erfarenheter 

försöker förstå tankeinnehållet i en text. Enbart översättning av bokstäver till ljud, 

sammanljudning, är enligt Åkerblom inte läsning om inte sammanljudningen samtidigt innefattar 

en förståelse av textinnehållet (Åkerblom, 1993, s.19). Detta är något som bl.a. Elbro (2004), 

Kullberg (2006, s. 245-246) och Fridolfsson (2008, s. 33) lyfter fram som betydelsefullt i en 

lärares arbete med läsinlärning.  

Resultatet av intervjuerna visade sig att det finns ett återkommande inslag i lärarnas arbetssätt 

med läsinlärning. Det är att lärarna använder sig av mer än en inlärningsmetod när elever 

befinner sig i det skedet mellan avkodning och flytande läsning (stadie 3-4 i den traditionella 

läsutvecklingsmodellen). De inlärningsmetoder som lärarna anser sig använda i 

läsundervisningen är ljudmetoden, helordsmetoden och en blandning av analytiska och syntetiska 

metoder - språkbiten som är återkommande i de intervjuade lärarnas arbetssätt. Ljudmetoden 

hävdar flera lärare har en avgörande roll i läsinlärning i övergångsskedet och även viktig för 
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vidare läsning när eleverna kommer i kontakt med nya ord. Helordsmetoden och i synnerhet 

språkbiten är de metoder som lyfts främst av specialläraren och Valerie som bra metoder för 

läsinlärning i skedet mellan avkodning och läsa flytande då lärarna menade att deras erfarenhet 

säger att stavelseträning ger snabba läsare. Anledningen till de intervjuade lärarnas metodval 

vilade främst på egna erfarenheter och en skolanda, det vill säga att alla skolor traditionellt sett 

arbetar på ett visst sätt, att det finns en norm som gäller för varje skola. Ljudningen, som har en 

avgörande roll i de syntetiska metoderna, har en avgörande roll i läsinlärningen även som vuxen 

menar en lärare. Wittingmetoden som samtliga lärare nämner anser de att de använder i 

situationer där läsinlärningen avstannar eller krånglar för eleven. Även denna metod handlar om 

att se kopplingen mellan bokstav och ljud samtidigt. Witting (2001, s. 53) menar att metoden ger 

dels systematisk träning av avläsning och dels möjlighet att förstå efter egen förmåga, något som 

de intervjuade lärarna anser stämmer och det är därför de använder den i vissa situationer. 

Språkbiten är den metod som nämns flera gånger av samtliga lärare. Weiner Ahlström (2001, s. 

40) skriver att det främst är stavelser och stavelsegångar man arbetar med inom språkbiten och 

det är något lärarna har förtroende för. Samtliga lärare menar att av egna erfarenheter tycker de 

att det talade språket har en avgörande roll för läsutvecklingen. Metoden påminner delvis om 

LTG och det kanske är därför lärarna känner sig bekväma med den då LTG är en metod de 

känner till väl. När eleverna automatiserar och känner igen ord lättare får de mindre information 

att hålla reda på och på vis lär de sig snabbare att läsa med flyt, vilket är något lärarna och 

Språkbiten förespråkar.  

Frost (2002) framhåller att både den analytiska och den syntetiska modellen har viktiga saker att 

tillföra läsundervisningen. Även om lärare kan känna sig mer tilltalad e av det ena perspektivet 

utesluts inte variationen av metoder. För att kunna tillgodose den variation som även finns 

gällande elevernas förutsättningar kan man inte enbart arbeta utifrån det ena perspektivet. Detta 

med tanke på att elever lär sig på olika sätt och därmed kräver att läraren har en allsidig syn på 

läsutveckling, speciellt i övergångsskedet. De två läspedagogiska traditionerna bör därför ses som 

komplement till varandra. Frosts (2002) syn på läsinlärning stämmer enligt intervjuerna överens 

med resultatet av vilka läsinlärningsmetoder lärarna i den här studien använder i övergångsskedet 
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och på vilka grunder.  

För att kunna avgöra vilka läsinlärningsmetoder en lärare ska använda i sin läsundervisning krävs 

en kartläggning av eleverna läskunskapsnivå. Denna kartläggning kan göras på flera olika sätt, 

genom exempelvis läsläxor som lärarna på den här skolan har använt, men också genom det nu 

obligatoriska bedömningsstödet från Skolverket (2016).  

Det står i Läroplanen för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet (2011) att all 

undervisning i skolan ska anpassas till varje elevs förutsättningar, behov och erfarenheter (s. 8). 

De intervjuade lärarna kartlägger elevernas nivå i läsinlärningen genom bland annat olika tester 

samt genom läsläxa som samtliga elever har. Kartläggningen rör främst vilka bokstäver och ljud 

eleverna kan, avkodningen av ord samt läsflytet. Lundberg (1989), Stadler (1998), Elbro (2004) 

och Taube (2007, s. 20) menar att avkodningen är avgörande när det gäller läsförståelse och 

läsflyt. En av lärarna testar eleverna genom att oförberett be dem läsa en extra sida i läsläxan. En 

annan lärare är noggrann med att eleverna har byggt upp och eleverna fortsätter utveckla sin 

läsförståelse när de befinner sig i det här skedet mellan avkodning och läsa flytande.  

7.2 Metoddiskussion  

Intervjuerna består av kvalitativa semistrukturella intervjuer då det är lärarnas tankar och 

erfarenheter kring metodval jag  intresserar mig för i detta arbete. För att resultatet av kvalitativa 

intervjuerna ska bli så mångfaldigt som möjligt ska man helst ha intervjupersoner som arbetar på 

olika sätt, men med tanke på tidsbrist från framförallt lärarnas sida hade jag inte den möjligheten. 

Därför fick jag nöja mig med ett antal lärare från samma skola. Konsekvensen av detta blev att 

resultatet inte blev särskilt karakteristisk för lärare generellt utan mer visar hur den utvalda skolan 

arbetar med läsinlärning i skedet mellan avkodning och flytande läsning.  

I efterhand kunde jag se att punkt 8 och 9 i intervjufrågorna var något missvisande och sämre 

uttryckt av mig, vilket ledde till missförstånd och därmed delvis missvisande svar.  

7.3 Vidare forskning:  

Inför vidare forskning skulle det vara intressant med flera undersökningar om ämnet, då det inte 
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finns mycket forskning kring arbetsmetod i läsprocessen i skedet mellan avkodning och flytande 

läsning. En intressant uppföljning är att undersöka om resultatet hade blivit annorlunda om fler 

lärare från andra skolor intervjuades.  

Det hade även varit intressant att undersöka, utifrån ett elevperspektiv, hur elever tänker kring 

metodval vid läsinlärning i skedet mellan avkodning och läsa flytande.  
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Bilaga: Intervjufrågor om läsinlärning i skedet mellan avkodning och läsa flytande  

Bakgrund: 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du arbetat som lågstadielärare? 

- Vilken utbildning har du? 

3. Vad kan du säga om vad sin utbildning innehöll gällande läsinlärning? 

4. Vad anser du att det krävs av en bra lärare för att underlätta elevernas läsinlärning i skedet 

mellan avkodning och flytande läsning? 

Arbetssätt: 

5. Vilken/vilka läsinlärningsstrategier använder du dig av i din undervisning för elever som 

befinner sig i skedet mellan avkodning och flytande läsning? 

- Finns det någon metod/strategi du hämtar inspiration ifrån? (om ingen specifik 

nämns/används). 

- På vilket sätt är den metoden effektiv för elever i just det skedet? 

- Nackdelar med den metoden? 

6. Vilka metoder har du använt under dina år som lärare? 

- Varför bytte du/ varför har du inte bytt? 

- Om läraren har bytt metod: Varför valde du just den metoden du använde dig av i din 

allra första klass du hade? 

- Hur uppfattar du att eleverna reagerar på metoderna, dvs deras inlärningsprocess? 

7. Kan du ge några exempel på hur din läsinlärningsundervisning i skedet mellan avkodning 

och flytande läsning ser ut? 

8. Hur och när bedömer du att en elev har knäckt koden och klarar av att läsa på egen hand? 

- Vilka kvalitéer visar eleven på då? 

Styrdokument: 

9. Känner du att du får stöd av styrdokumenten i hur du ska arbeta med att utveckla 

elevernas läsinlärning i det övergångsskedet? Får du stöd i ditt val av metod och innehåll? 


