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Avsikten med denna litteraturstudie är att undersöka vad forskning menar krävs för att elever i 

årskurs f-3 ska utveckla läs- och skrivkunskaper. I studien beskrivs de överordnade 

läsinlärningsmetoderna phonics och whole language med arbetssätten Wittingmetoden och 

LTG. Vidare beskrivs undervisningen och lärarens betydelse för elevers läs- och skrivinlärning. 

Det framkommer i resultatet att läraren har en betydande roll för elevers läs- och skrivinlärning 

där undervisningen behöver vara strukturerad och organiserad. Undervisningen behöver 

innehålla viktiga grundläggande delar och dimensioner såsom fonologisk medvetenhet, 

ordavkodning, läsflyt, läsförståelse och läsintresse för att elever ska utvecklas i sin läsning. Det 

framgår även att tidiga insatser är av stor betydelse för att elever ska tillägna sig läs- och 

skrivkunskaper. Informationssökning har genomförts i olika databaser som till exempel ERIC 

och SwePub för att finna vetenskapligt material som valdes ut för att besvara litteraturstudiens 

syfte och frågeställningar. Materialet består av tidskriftsartiklar, doktorsavhandlingar, en 

licentiatavhandling och ett konferensbidrag som har analyserats och sammanställts och ligger 

till grund för denna litteraturstudie.  
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1. Inledning 

Vi som skriver denna litteraturstudie studerar båda till lärare i grundskolans tidiga år, 

förskoleklass upp till årskurs 3. Det innebär att ett av våra uppdrag är att lära våra elever att läsa 

då kursplanen understryker att alla elever i grundskolan ska få undervisning om hur man går 

tillväga för att läsa olika texter (Skolverket, 2010a, s. 10). Enligt Skolverket (2017b, s. 253) ska 

elever i årskurs f-3 i svenskämnet bland annat lära sig samband mellan ljud och bokstav samt 

förstå och tolka texter.  

Vi har i lärarutbildningen och från vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) erfarit att 

elever befinner sig på olika kunskapsnivåer samt att de utvecklas på olika sätt. En del elever 

kommer med stor sannolikhet redan kunna läsa när läraren möter dem i förskoleklass eller i 

årskurs 1, medan andra endast kommer kunna namnge en del bokstäver. Vi funderar därför på 

hur vi i vårt yrke ska kunna välja fungerande läsinlärningsmetoder så att alla elever i den klass 

vi ska arbeta i kan utveckla sina kunskaper i läs- och skrivsammanhang. Forskning pekar på att 

flera olika läsinlärningsmetoder bör användas i undervisningen, vilket medför att vi som 

framtida lärare behöver behärska fler än en läsinlärningsmetod (Donat, 2006, s. 306). Krantz 

(2011, s. 95–96) menar att effektiviteten i barns tidiga läsinlärning är beroende av bland annat 

läsinlärningsmetoder. Därav är avsikten med denna studie att granska olika 

läsinlärningsmetoder för att få förståelse för hur, när och varför de kan användas för att lära 

elever att läsa. Vi vill ge våra läsare en inblick i hur man kan använda och anpassa metoder 

utifrån olika elevgrupper samt sammanställa vilka metoder som enligt forskning fungerar bra 

och mindre bra. Med denna litteraturstudie vill vi lyfta vad forskning menar krävs för elevers 

läs- och skrivinlärning och framställa undervisningen och lärarens betydelse. Detta för att en 

lärares medvetenhet och kunskap om läs- och skriftspråket är av stor vikt för elevers läs- och 

skrivinlärning (Alatalo, 2012, s. 13).  

Informationssökningar har genomförts i databaser som till exempel ERIC och SwePub för att 

hitta vetenskapligt, relevant material som belyser studiens syfte och frågeställningar. Av det 

funna materialet har både tidskriftsartiklar, doktorsavhandlingar, en licentiatavhandling och ett 

konferensbidrag analyserats och sammanställts och ligger till grund för denna litteraturstudie. 

Vi har valt att avgränsa innehållet i studien till elevers tidiga läs- och skrivinlärning i 

årskurserna f-3 och exkluderat forskning som berör elever med läs- och skrivsvårigheter samt 

elever med annat modersmål än svenska. Begränsning har även gjorts i beskrivning av antal 

läsinlärningsmetoder. De två metoder som benämns i studien är de två grundläggande 

läsinlärningsmetoderna phonics och whole language. Vidare har Witting och LTG beskrivits 

som illustrativa arbetssätt för respektive metod.  

Läsning och skrivning går hand i hand vilket innebär att begreppen läs- och skrivinlärning och 

läs- och skrivundervisning används i läsinlärningssammanhang (Alatalo, 2011, s. 18). Därav 

används dessa begrepp även i denna litteraturstudie som belyser elevers läsinlärning. I 

sammanhang där barns läs- och skrivinlärning benämns i skolmiljö har vi valt att använda 

definitionen ”elev”, i övriga sammanhang används definitionen ”barn”. 
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2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vad forskning menar är avgörande i 

undervisningen för att elever ska utveckla läs- och skrivkunskaper. Vidare är syftet att granska 

läsinlärningsmetoder och på vilka sätt de är gynnsamma för elevers läs- och skrivinlärning.  

Med hjälp av aktuell forskning besvaras följande frågeställningar: 

Vilken betydelse har lärarens undervisning för elevers tidiga läs- och skrivinlärning?  

Vad bidrar läsinlärningsmetoderna phonics respektive whole language med i elevers tidiga 

läsinlärning? 

Vad säger forskning om att kombinera phonics och whole language i läsinlärningen?  
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3. Bakgrund 

I bakgrundens första kapitel, under rubrik 3.1, presenteras svenskämnet enligt styrdokument 

följt av problematik för läraren i läs- och skrivundervisningen under rubrik 3.2. Fortsättningsvis 

förklaras olika begrepp av relevans för studiens syfte under rubrik 3.3. Under rubrik 3.4 

beskrivs barns tidiga läs- och skrivinlärning. Vidare beskrivs läsinlärningsmetoder under rubrik 

3.5 följt av underrubriker 3.5.1 som presenterar phonics med arbetssättet Wittingmetoden, 

och 3.5.2 som presenterar whole language med arbetssättet LTG.  

3.1 Svenskämnet enligt styrdokument 

Skolverket (2017b, s. 252) för fram att språket är människans främsta redskap för att tänka, 

kommunicera och lära. Undervisningen i svenska ska syfta till att elever utvecklar kunskaper i 

det svenska språket och stimulera elevers intresse för att läsa och skriva. Skolverket (2017a, s. 

5) menar att läraren i svenskämnet bär ett stort ansvar för att eleverna ska utveckla sitt 

språk. Skolan har ansvar att ge varje elev verktyg i att kunna använda det svenska språket efter 

genomgången grundskola, detta i både tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket, 

2017b, s. 13). I kursplanen i svenska under centralt innehåll i årskurs 1–3 står att eleverna ska 

kunna använda lässtrategier för att förstå och tolka texter samt kunna skriva olika typer av 

texter och lära sig att anpassa språket efter olika syften. Genom undervisningen ska 

eleverna även känna till språkets struktur och kunna skriva med en läslig handstil samt med 

hjälp av digitala verktyg (ibid., s. 253). Att eleverna ska lära sig att skriva med tydlig handstil 

och skapa texter på dator som kommunicerar väl med mottagaren är därför centralt för ämnet 

svenska (Skolverket, 2017a, s. 11). Elever ska genom undervisningen ges möjlighet att 

utveckla sin språkliga förmåga i att kommunicera genom att läsa, skriva och 

samtala (Skolverket 2017b, s. 9). Elever ska även erbjudas undervisning under lärares ledning 

som leder till nyfikenhet och lust att lära i olika former, både i grupp och enskilt (ibid., s. 13). 

3.2 Problematik för läraren i läs- och skrivundervisningen 

Ett av skolans största ansvar är att utveckla elevers läs- och skrivkunskaper då det har en stor 

betydelse i dagens samhälle och genom hela deras liv. Starten i elevers läs- och skrivinlärning 

är betydelsefull för hur väl de lyckas med sin läsning i framtiden. När elever börjar skolan kan 

de vara på olika nivåer i sin läs- och skrivutveckling. Det finns de elever som redan har 

knäckt den alfabetiska koden och läser med flyt medan andra inte känner till fler än enstaka 

bokstäver (Lundberg & Herrlin, 2011, s. 4–5). För en lärare kan det vara problematiskt att 

upptäcka om elever inte utvecklas och fastnar i sin utveckling. Det kan bero på att det i 

undervisningen och i det vardagliga arbetet finns mycket som tar lärarens uppmärksamhet. Då 

elever utvecklas på varierande sätt och med hjälp av olika verktyg, kan det göra det svårt för 

läraren att veta vad elever behöver för stöd i den fortsatta undervisningen. En lärare behöver 

vara engagerad och väl insatt i sitt arbete samt ge elever rätt redskap för att de ska komma 

vidare i sin utveckling (ibid., s. 5). Campbells forskning refererad i Frost (2002) beskriver vad 

som anses vara särskilt viktigt för läraren att förhålla sig till i läsundervisningen. Läraren 

behöver främja en rikt nyanserad skriftspråklig miljö för att eleverna ska lära sig läsa. En 

lärare behöver stödja sina elever i att uppnå målen och vägleda dem i deras utveckling utifrån 
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varje elevs behov. I lärarrollen ingår även att ge direkt undervisning och bekräfta och 

uppmuntra eleverna (Frost, 2002, s. 17).  

3.3 Begrepp och förklaringar 

Nedan förklaras viktiga begrepp kring elevers läs- och skrivinlärning för att tydliggöra 

kommande innehåll i litteraturstudien. 

Fonem och fonologisk medvetenhet 

Fonem är det minsta betydelsebärande språkljudet som kan vara antingen ett konsonantljud 

eller ett vokalljud. Exempel på fonem är språkljuden /p/ och /a/ (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 

13). Att knäcka skriftkoden och använda ljudningsstrategi för att läsa och skriva innebär en 

fonologisk medvetenhet (Liberg, 2008, s. 58).  

Morfem och morfologisk medvetenhet 

Morfem är den minsta betydelsebärande enheten i språket. Sol är ett morfem, ett så kallat 

grundord eller ordstam. Ett grundord tillsammans med en ändelse bildar två morfem, till 

exempel sol-en. Sol-en-s består i sin tur av tre morfem (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 14). 

Morfologisk medvetenhet innebär kunskaper om ords uppbyggnad som 

exempelvis i ordsammansättningar. En morfologisk medvetenhet underlättar 

avkodningsstrategier och läsförståelse vilket leder till viktiga kunskaper i läs- och 

skrivsammanhang (Alatalo, 2011, s. 42). 

Grafem och ortografi 

Ett grafem är ett skrifttecken (bokstav) som i svenska språket representerar ett 

språkljud. Bokstaven <d> representerar språkljudet /d/. Ett grafem kan i andra språk än 

svenskan även representera ett morfem eller en stavelse. Ett skriftsystem som består av 

skrifttecken kallas för ortografi. Det finns en mängd olika skriftsystem i världen som alla 

representerar olika språkliga uttryck (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 14).  

Stavelser 

Stavelser är en orddel baserad på ljud vilka kan förklaras som en vokal omgiven av 

konsonantljud. Alla ord innehåller minst en stavelse. Ordet sol består av en stavelse och 

ordet stjär/na av två (ibid., s. 13). 

3.4 Barns tidiga läs- och skrivinlärning 

Barns läs- och skrivinlärning beskrivs på olika sätt. Wengelin & Nilholm (2013, s. 67–68) 

menar att barn tidigt introduceras i den skriftspråkliga världen, både i och utanför hemmet. 

Genom sociala aktiviteter börjar barn i tidig ålder att pseudoläsa och pseudoskriva, vilket 

innebär att de skriver och läser på låtsas med hjälp av till exempel påhittade skrifttecken. Frost 

(2002) beskriver barns läsutveckling med utgångspunkt i tre nivåer. Den första nivån bygger på 
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en fonematisk princip och kallas för logografisk läsning där barnet läser av ord som logotyper. 

Det innebär att barnet läser genom att känna igen ord och ordbilder. Genom att memorera hur 

ett ord ser ut lär sig barnet att läsa logografiskt. Däremot om ordet de kan läsa skrivs med en 

annan stil eller i ett sammanhang där barnet inte är van att möta ordet, är det inte säkert att 

samma ord kan läsas. Den andra nivån bygger på att barnet tillägnar sig en alfabetisk princip 

och ”knäcker den alfabetiska koden”, som handlar om att lära sig läsa genom att ljuda. Det kan 

även beskrivas genom att läsa fonologiskt som i sin tur innebär att barnet kopplar ihop 

språkljuden med bokstäverna. Alfabetisk läsning är alltså när barnet känner igen grafem och 

kan koppla utseendet till fonemet och sedan sätta ihop de med nästkommande fonem. Processen 

i den alfabetiska läsningen övergår till en morfematisk princip när barnet till slut känner igen 

hela eller delar av ord. Barnet har lärt sig ord som ordbilder och vet att bokstavskombinationer 

bildar ljud. Då har barnet kommit upp till nivå tre, ortografisk läsning, och har ”knäckt den 

alfabetiska koden” (Frost, 2002, s. 75). 

Liberg (2008, s. 54) framställer barns läsutveckling som tre dimensioner som är grundläggande 

för att ett barn ska tillägna sig kunskaper i att läsa. Dessa är motivation, förståelse och 

avkodning. För att ett barn ska lära sig att läsa krävs motivation, det vill säga att det finns ett 

intresse och ett engagemang av att läsa. Förståelse innebär att kunna tillägna sig innehållet i en 

text. Avkodning går ut på att barnet kan läsa av en text respektive skriva en text. 

Även Schmidt (2015) lyfter avkodning och förståelse som en förklaringsmodell för vad läsning 

innebär. Hon menar att avkodning innebär att barnet kan identifiera och känna igen ord eller 

delar av ord. Vidare beskriver hon att förståelse sker när barnet gör en tolkning och förstår 

skriven text. Om förståelse eller avkodning uteblir lär sig inte barnet att läsa och därför behöver 

de samspela och interagera med varandra (Schmidt, 2015, s. 3–4). Att ett barn kan avkoda och 

har läsförståelse är vad Krantz (2011) menar är att ha läsförmåga (Krantz, 2011, s. 71). 

Även Lundberg och Herrlin (2011) beskriver barns läsutveckling utifrån olika dimensioner, 

men istället för tre dimensioner framställer de fem dimensioner som samspelar med varandra. 

Det första som krävs för att ett barn ska lära sig att läsa är en medvetenhet kring den fonologiska 

principen. Den innebär att bli medveten om att ord är uppbyggda av bokstäver som 

representerar språkljud. För att barnet ska bli fonologiskt medveten behöver de lära sig hur 

bokstäverna låter kopplat till hur de ser ut. Den andra dimensionen handlar om ordavkodning 

där man menar att barnet tidigt känner igen ord utan att de måste vara fonologiskt medvetna. 

Det kan till exempel handla om att barnet känner igen sitt eget namn eller andra, för dem, vanligt 

förekommande ord. Även om ett barn har uppnått en fonologisk medvetenhet tar det lång tid 

att nå en automatiserad ordavkodning. I den tredje dimensionen ska barnet uppnå flyt i sin 

läsning. Med flyt menas att barnet kan läsa en sammanhängande text med inlevelse, det vill 

säga med satsmelodi, i en jämn takt. Om barn inte har flyt i sin läsning har de svårt att minnas 

och ta till sig innehållet i texten de läser. På motsatt sätt leder flyt i läsningen till att barn 

tillägnar sig förståelse för en text på ett djupare plan. Läsförståelse är den fjärde av de fem 

dimensionerna. Med läsförståelse menas inte enbart att kunna avkoda ord och sedan förstå en 

text. Barn vet tidigt genom egna erfarenheter att det finns budskap i texter som när de till 

exempel vet vad som står på en etikett för att de känner igen förpackningen. Med andra ord kan 

barn ofta gissa vad som står i texten utan att de uppnått automatiserad ordavkodning. Målet är 
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att barnet ska gå från att gissa ordet till att avkoda text för att kunna skapa en läsförståelse 

utifrån bakgrundskunskap och sina egna erfarenheter. Dimension fem handlar om att känna 

glädje och lust till att vilja läsa. Läraren bär ett stort ansvar att stimulera sina elever till att skapa 

ett läsintresse. När eleverna får ett läsintresse stärks deras självförtroende och genom övning 

utvecklas färdighet i att kunna läsa. Läsutvecklingens olika dimensioner samspelar och har en 

positiv inverkan på varandra (Lundberg & Herrlin, 2011, s. 11–18). 

3.5 Läsinlärningsmetoder 

Det finns två grundläggande metoder för läraren att förhålla sig till inom läs- och 

skrivundervisningen, den syntetiska metoden phonics och den analytiska metoden whole 

language (Andersson, 1986, s. 45). Dessa metoder inklusive ett arbetssätt inom varje metod 

beskrivs nedan. 

3.5.1 Phonics och Wittingmetoden 

Phonics är en syntetisk metod som inriktar sig på att eleverna först ska förstå sambandet mellan 

fonem och grafem för att genom träning uppnå en automatiserad ordavkodning. Att lära elever 

läsa genom metoden phonics kräver mycket övning. Det behövs för att eleverna ska kunna 

erövra avkodningen och utveckla sin läsning så att de förstår innehållet i texter, får ett flyt i 

läsningen och kan läsa ut ord som de inte läst tidigare (Fridolfsson, 2008, s. 87–88). Metoden 

phonics kan även kallas för bottom-up metoden då den innebär att man i undervisningen 

fokuserar på de små enheterna, ljuden, för att sedan arbeta sig uppåt till hela ord och förståelse 

för orden. Därav kan man säga att läsningen enligt phonics utgår från en del till en helhet 

(Wengelin & Nilholm, 2013, s. 128). 

Arbetssättet inom metoden är strukturerat och delas upp i olika moment. Läraren planerar 

undervisningen så att varje bokstav lärs in separat så att eleverna blir säkra och kan koppla ihop 

varje fonem med rätt grafem. Nästa steg är att eleverna får träna på att sätta samman ljud till 

ord och enkla texter. De ord eller texter som eleverna får träna på ska innehålla de bokstäver 

och ljud som de fått träna och blivit säkra på så att de utvecklar sin avkodningsförmåga 

samtidigt som sin sammanljudningsförmåga (Fridolfsson, 2008, s. 88). Läraren brukar 

vanligtvis börja med att introducera de mest vanligt förekommande vokalerna och 

konsonanterna för eleverna. Eleverna får arbeta med att visualisera likheter och olikheter mellan 

grafem och fonem. De får även bilda korta ord, para ihop ord med rätt bild och lyssna på var i 

ett ord ett specifikt ljud befinner sig. Upplägget bygger på att gradvis öka svårighetsgraden i 

takt med att eleverna blir säkrare i sin avkodning (ibid., s. 105).  

Wittingmetoden är enligt Wengelin och Nilholm (2013) en läsinlärningsmetod som utgår från 

metoden phonics. Witting tar sin utgångspunkt i relationen mellan fonem och grafem där man 

går från del till helhet. Witting är en av de mest utpräglade bottom-up metoderna som tydligt 

skiljer på inlärning mellan avkodning och läsförståelse. Skaparen av metoden, Maja Witting, 

menade att ett problem med många läsinlärningsmetoder är att de inleds med ett begränsat antal 

fonem och grafem som leder till en liten variationsmöjlighet av ord. Hon menade att det inte 

går att kombinera hur många ord som helst av några få bokstäver. Det skulle leda till att eleverna 
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inte kan koppla läsläran till sina kunskaper och egna erfarenheter. Ett annat problem Witting 

såg var att elevers tolkningar av ord begränsades. Elever tolkade och associerade ord till sina 

egna erfarenheter och till en annan betydelse än det som var syftet. Witting började fundera på 

om det skulle vara möjligt att sammanföra en metodisk färdighetsträning av avkodning med 

utgångspunkt i elevernas egen förståelse som grundade sig på deras egna erfarenheter 

(Wengelin & Nilholm, 2013, s. 145). På 1960-talet skapade hon därför Wittingmetoden 

(Fridolfsson, 2008, s. 96). Skrivprocessen i Wittingmetoden innehåller en bestämd plan där det 

finns två huvudkomponenter, symbolfunktion och förståelse, som till en början av 

undervisningen ska hållas strikt isär. Symbolfunktionen handlar om att koppla samman fonem 

och grafem då förutsättningen att lära sig läsa är att upptäcka språkets alla språkljud. 

Läsförståelsen påverkas och präglas av elevernas förförståelse och deras egna erfarenheter. Att 

läsa och skriva är två processer som går hand i hand och stödjer varandra. Genom 

avlyssningsskrivande där elever skriver det de hör används fler sinnen än om traditionella 

läsövningar används. Att lära sig bokstäverna och dess språkljud är till en början det allra 

viktigaste för att automatisera läsningen som sedan ska leda till att elever bygger upp en 

förståelse för det de läser (ibid., s. 96–97). 

Wengelin och Nilholm (2013) beskriver arbetsprocessen i Wittingmetoden i tre olika faser som 

inleds med begreppsutvecklande övningar följt av symbolinlärning och till sist 

sammanljudning. Begreppsutvecklande övningar handlar om att registrera och förstå språkljud 

och skriftspråkets utmärkande drag. Genom avlyssningsövningar tränar eleverna på att urskilja 

specifika språkljud. Syftet med självständighetsövningarna är att eleverna ska kunna ta ansvar 

för sitt eget lärande och vara säkra på sin kunskap. Övningarna leder till att eleverna utvecklar 

en språklig kompetens och begreppsförståelse. I symbolinlärningen ska eleverna bilda en 

förståelse för att det finns språkljud i ord och hur dessa språkljud låter. Symbolerna presenteras 

först när eleverna bekantat sig med språkljuden. Fonem och grafem lärs ut i en förutbestämd 

ordning där vokaler och konsonanter lärs ut först för att sedan ersättas av j-ljudet, tje-ljudet, ng-

ljudet och sje-ljudet. Symbolerna ska läras in utan att kopplas ihop med bilder.  

Sammanljudning är den tredje och sista fasen som inleds först när alla vokaler och konsonanter 

introducerats.  Eleverna ska till en början träna på att ljuda samman två fonem utan att fokusera 

på betydelsen av sammanljudningen. Nästa steg handlar om att bygga en förståelse för språkets 

struktur där eleverna ska undersöka vilka ord de tycker har en betydelse och vilka ord de skulle 

kunna bygga på så att de får en betydelse.  Eleverna får sedan använda orden genom bild, samtal 

och dramatisering. I denna fas tränar eleverna även på att skriva kombinationer som de tränat 

på att sammanljuda vid tidigare tillfälle (Wengelin och Nilholm, 2013, s. 146).   

3.5.2 Whole language och LTG 

Whole language är en analytisk metod, även kallad top-down-metod, där läsningen utgår från 

helheten för att sedan arbeta sig nedåt mot delarna. Metoden innebär att eleverna först ska skapa 

förståelse för en text för att sedan ledas in på igenkännande av bokstäver och kunna koppla dem 

till språkljud. Metoden beskrivs som en kommunikativ process där eleverna lär sig läsa genom 

att vara aktiva deltagare i olika läsaktiviteter (Frost, 2002, s. 11). De texter elever möter behöver 

vara elevnära så att elever kan relatera till innehållet och sina egna upplevelser för att utvecklas 
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till goda läsare och skribenter. Genom att elever får möta texter kopplade till deras erfarenheter 

blir läs- och skrivtillägnandet en naturlig process (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 128).  

Med whole language lär sig eleverna att minnas ord visuellt som ordbilder. Det innebär att 

elever utvecklar sin läsning direkt i igenkännandet av ord. När eleverna minns ordbilder 

behöver de inte fokusera på att avkoda bokstäverna och kan istället fokusera på innehållet i 

texten. Eleverna lär sig att se ords likheter och skillnader genom att jämföra ordbilder med 

varandra och blir så småningom medvetna om små detaljer som skiljer ord från varandra. 

Läraren låter eleverna läsa samma text flera gånger för att de ska upptäcka sambanden mellan 

ord, grafem och fonem. När eleverna gör dessa upptäckter lär de sig att känna igen ord som 

ordbilder som med tiden leder till att eleverna ”knäcker läskoden” (Fridolfsson, 2008, s. 106–

107).  

LTG står för ”Läsning på Talets Grund” och är en analytisk läsinlärningsmetod som inspirerats 

av whole language. Metoden innebär att läsinlärningen sker med utgångspunkt från en hel text 

för att sedan arbeta sig nedåt till de små enheterna, bokstäver och bokstavsljud (Wengelin & 

Nilholm, 2013, s. 141–142). Under arbetet med LTG ska elever utveckla skriftspråket med hjälp 

av sitt eget talade språk. I arbetsprocessen används inget färdigt material. Läraren och eleverna 

producerar texter tillsammans som grundar sig i elevernas gemensamma upplevelser och 

iakttagelser (ibid., s. 143).  

Ulrika Leimar utvecklade LTG på 1960-talet. Då var undervisningen hårt lärarstyrd och 

fokuserade endast på avkodningsstrategier samtidigt som läsförståelsen blev helt åsidosatt. 

Leimar menade att det styrda arbetssättet hämmade elevernas utveckling i att tänka och skapa 

på egen hand. Elevers språkförmåga och utvecklingstakt varierar stort när de börjar i skolan 

och därför ville Leimar utveckla en läsmetod som byggde på elevernas eget talade språk istället 

för en metod som byggde på en strikt läslära (Fridolfsson, 2008, s. 94). Den grundläggande 

principen med LTG är att eleverna i frihet ska ges möjlighet att utvecklas och upptäcka olika 

begrepps användbarhet utifrån deras individuella förmåga. Därav krävs det av läraren att en 

strukturerad och väl planerad undervisning tillämpas (Leimar, 1974, s. 86).   

Arbetsprocessen i LTG består av fem olika faser, samtalsfasen, dikteringsfasen, 

laborationsfasen, återläsningsfasen och efterbehandlingsfasen. Eleverna ska skapa en text med 

hjälp av deras eget talade språk där deras ord och begreppsförståelse står i centrum. Syftet är 

att eleverna ska kunna se sambandet och göra jämförelser mellan deras egna uttalade ord och 

en skriven text (ibid., s. 95).    

Samtalsfasen innebär att eleverna och läraren tillsammans samtalar kring ett gemensamt valt 

ämne. I det gemensamma samtalet bygger eleverna upp ett ordförråd kring det valda området. 

Samtalet kan handla om gemensamma iakttagelser, upplevelser eller en vald rubrik som till 

exempel ”min väg till skolan”. I samtalet ökar elevernas ordförråd, begreppsbildning och 

kategorisering av ord (ibid., s. 88).   
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Dikteringsfasen kan förslagsvis ske i anslutning till samtalsfasen men också någon dag efter. 

Eleverna ges här möjlighet att utforska och analysera sambandet mellan det talade språket och 

den nedskrivna texten. Eleverna diskuterar och kommer gemensamt fram till det som ska 

skrivas ned. De formulerar meningar med sina egna ord som läraren skriver. Samtidigt som 

läraren skriver så ljudar eleverna sig igenom meningen eller frasen. Eleverna måste komma 

överens och får i diskussionen ta del av begrepp som de inte har kunskap om. På detta sätt lär 

sig eleverna nya ord och begrepp och ges efter egen förmåga möjlighet att utforska sambandet 

mellan ljud och skrifttecken (ibid., s. 90).  

I laborationsfasen arbetar elever med övningar som är anpassade till varje enskild elevs läs- 

och skrivinlärningsnivå. Dessa övningar kan handla om att eleverna arbetar med enskilda 

bokstäver, att de får ljuda ihop ord eller läsa en hel mening. I arbetet med bokstäverna får 

eleverna sedan i uppgift att leta efter specifika bokstäver i texten. Laborationerna innebär också 

att eleverna lär sig av varandra (ibid., s. 94).  

Eleverna ska sedan läsa texten i återläsningsfasen. Den gemensamt dikterade texten skrivs av 

läraren på en dator. Alla elever får ett exemplar av texten som de ska läsa individuellt för 

läraren. En del elever kommer att kunna läsa texten utan svårigheter medan några elever kanske 

endast kan ljuda sig igenom korta och enkla ord. Genom denna uppgift får läraren syn på vilka 

ord som eleverna behöver träna på och kan markera dessa. Läraren anpassar på detta sätt 

undervisningen utifrån varje enskild elevs förutsättningar och behov (ibid., s. 98). 

Eleverna börjar i direkt anslutning till återläsningsfasen att arbeta med de ord de haft svårigheter 

med i efterbehandlingsfasen. Eleverna skriver sina ord på kort som de sedan samlar i varsin 

låda. Läraren stämmer av om eleverna kan uppge ljuden i orden och när eleverna kan läsa sina 

ord läggs de tillbaka i bokstavsordning i deras ordlåda. När eleverna har samlat på sig många 

ord får de använda orden att bygga ihop meningar med (ibid., s. 102).  

LTG bygger på att eleverna stegvis får en ökad förståelse för fonem och grafem och hur de 

samspelar med varandra. Eleverna upplever meningsfullhet och känner att texten betyder något 

för dem när läraren producerar textmaterialet utifrån elevernas iakttagelser och erfarenheter 

(ibid., s. 45). Tanken bakom metoden är att läsningen ska byggas på talet som i sin tur uppstår 

av kommunikation. Därför förespråkade Leimar (1974) ett klassrumsklimat där det skulle ges 

utrymme för samtal mellan elever och lärare. Då läraren dikterar elevernas tänkande uttryckt i 

tal lär sig eleverna hur man skriver genom att se hur läraren använder stor, respektive liten 

bokstav, och bygger upp meningar av ord (ibid., s. 64–65). 
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4. Metod 

I följande kapitel beskrivs vilken metod som har använts i genomförandet av denna 

litteraturstudie samt tillvägagångssätt för insamlat material som granskats.  

4.1 Informationssökning 

De databaser som använts i de sökningar som gjorts är SwePub, PsycINFO, Libris, DiVA 

portalen, ERIC, ProQuest och Primo. Sökningar har gjorts på flera söktjänster för att kunna 

genomföra en grundlig undersökning. Sökord som använts är läsinlärning, läs- och 

skrivinlärning, läs- och skrivutveckling, språklig medvetenhet, läsinlärningsmetoder, syntetisk 

metod, analytisk metod, phonics, whole language, LTG, Wittingmetoden och ASL. För att 

variera sökningarna ytterligare kombinerades sökorden med varandra. Vidare användes ”peer 

reviewed” eller ”refereegranskat” i syfte att avgränsa antalet träffar och för att säkerställa att få 

tag i vetenskapligt material. Sökningar har även gjorts på Maja Witting och Ulrika Leimar, som 

utvecklat metoder i läs- och skrivinlärning, som är relevant för denna litteraturstudie. I 

sökprocessen upptäcktes att det inte fanns så mycket material som vi hoppats på och därför 

utfördes kedjesökningar genom att se över referenslistor i några relevanta artiklar och i andra 

studenters arbeten genom DiVA portalen. Återkommande författare i dessa arbeten var Tarja 

Alatalo och Caroline Liberg, därav utfördes sökningar även på dessa namn.  

Av de sökningar som gjordes gav databasen SwePub bäst resultat. Där användes först sökordet 

läs- och skrivundervisning vilket gav 37 träffar. För att avgränsa antalet träffar anpassades 

sökningen till endast ”refereegranskade” resultat. Det gav fyra träffar varav två var relevanta 

och användbara för studiens syfte och frågeställningar. I DiVA portalen gjordes en sökning på 

Witting vilket resulterade i en träff som visade sig vara relevant till litteraturstudiens syfte. 

Sökning gjordes även med sökordet LTG där resultatet gav två träffar varav en var användbar 

för kedjesökning via referenser. I databasen ERIC genomfördes sökningar med ett sökord såväl 

som kombinationer av flera sökord. En kombinerad sökning gjordes med sökorden phonics and 

whole language vilket gav 363 träffar. För att avgränsa antalet träffar användes ”peer reviewed” 

vilket resulterade i 125 träffar. För att minska antalet träffar ytterligare avgränsades 

tidsaspekten till publikationer från år 2000 till år 2015 som var det år med senast publicerat 

material. Det gav 35 träffar. Sedan valdes resultat publicerat med ”full text”, vilket gav nio 

träffar. Det visade sig dock att av dessa nio träffar fanns inget tillgängligt, användbart material 

som berörde litteraturstudiens syfte och frågeställningar. 

Material valdes ut efter kriterier för inklusion. Materialet skulle vara relevant för studiens syfte, 

vara vetenskapligt granskat och beröra läsinlärningsmetoder samt lärarens betydelse för elevers 

läs- och skrivinlärning. Sammanfattning och innehållsförteckning lästes för att få en översikt 

av materialens innehåll. Träffar som berörde studier kring läs- och skrivinlärning för elever med 

läs- och skrivsvårigheter samt för elever med annat modersmål än svenska exkluderades.  
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4.2 Urval  

Tabell 1. Översikt över analyserad litteratur som valts fram efter genomgången 

informationssökning.  

Författare Titel År 

Land 

Publikationstyp 

Andersson, I 

 

Läsning och skrivning. En analys av texter 

för den allmänna läs- och 

skrivundervisningen 1842–1982 

1986 

Sverige 

Doktorsavhandling 

Alatalo, T 

 

Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–

3: om lärares möjligheter och hinder 

2011 

Sverige 

Doktorsavhandling 

Alatalo, T 

 

Har lärare i åk 1–3 möjligheter att 

genomföra skicklig läs- och 

skrivundervisning? 

2012 

Sverige 

 Tidskriftsartikel 

 

Donat, D. J 

 

Reading Their Way: A Balanced Approach 

that Increases Achievement 

2006 

USA 

Tidskriftsartikel 

Hjälme, A 

 

Kan man bli klok på läsdebatten? Analys av 

en pedagogisk kontrovers 

1999 

Sverige 

 Doktorsavhandling 

Krantz, H 

 

Barns tidiga läsutveckling En studie av 

tidiga språkliga och kognitiva förmågor och 

senare läsutveckling 

2011 

Sverige 

Licentiatavhandling 

Liberg, C 

 

Läs- och skrivutveckling och ett utökat 

läraruppdrag 

2008 

Sverige 

Konferensbidrag 

Moats, L 

 

Knowledge foundations for teaching 

reading and spelling 

2009 

Nederländerna 

Tidskriftsartikel 

Swärd, A-K 

 

Att säkerställa skriftspråklighet genom 

medveten arrangering: Wittingmetodens 

tillämpning i några olika lärandemiljöer 

2008 

 

Sverige 

Doktorsavhandling 

Swärd, A-K 

 

Säkerställa skriftspråklighet – vad kan det 

innebära? 

2010 

Sverige 

Tidskriftsartikel 
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4.3 Materialanalys 

En litteraturstudie har genomförts där vetenskaplig litteratur samt vetenskapliga artiklar som 

behandlar läs- och skrivinlärning har använts. Informationssökningar har utförts i olika 

söktjänster och databaser. Den undersökningsmetod som använts är en vetenskaplig metod där 

fokus lagts på textanalys. I textanalysen användes metoder som Grounded Theory och 

komparativ metod för att eftersträva en objektivitet. Grounded Theory innebär en teoribildning 

på empirisk grund (Bryman, 2011, s. 28). Grounded Theory har använts som forskningsmetod 

för att låta materialet tala och den forskning som valts ut speglar en objektiv syn i studien. Även 

komparativ metod har använts för att jämföra forskning med annan forskning som valts ut att 

användas i studien (Bryman, 2011, s. 80). Insamlingen av informationen kom att fungera som 

en kartläggning i skrivprocessen. Innehållet i de valda texterna har lästs noggrant och detaljerat. 

De delar som belyste studiens syfte och frågeställningar valdes ut och färgkodades vilka sedan 

sorterades efter innehåll under rubriker i ett enskilt dokument.  

Analys av framtaget material har genomförts utifrån frågor för att besvara litteraturstudiens 

syfte och frågeställningar. Materialet fördes in i en tabell (se bilaga) för att få en översikt av 

texternas publikationstyp, tidsaspekt, titel, författare samt vilket område texten belyser. 

Litteraturstudiens urval består av fyra tidskriftsartiklar, fyra doktorsavhandlingar, ett 

konferensbidrag och en licentiatavhandling. I analysarbetet lyftes likheter och skillnader 

mellan de olika materialen fram i relevans till studiens syfte och frågeställningar. Aspekter som 

analyserades och frågor som ställdes var: 

-Beskriver materialet barns läs- och skrivinlärning? 

-Beskriver materialet lärarens roll i elevers läs- och skrivundervisning? 

-Nämns metoder för läs- och skrivinlärning i materialet? 

-Lyfter materialet forskning som berör phonics respektive whole language, 

Wittingmetoden och LTG? 

-Berör materialet elever i årskurs f-3? 
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5. Resultat 

I följande kapitel behandlas litteraturstudiens resultat. Under rubrik 5.1 och 5.1.1 besvaras 

frågeställningen Vilken betydelse har lärarens undervisning för elevers läs- och skrivinlärning? 

Rubrik 5.2 och 5.3 besvarar frågeställningen Vad bidrar läsinlärningsmetoderna phonics 

respektive whole language med i elevers tidiga läsinlärning? I kapitlets sista rubrik 5.4 besvaras 

frågeställningen Vad säger forskning om att kombinera phonics och whole language i 

läsinlärningen? 

5.1 Lärarens betydelse för elevers läs- och skrivinlärning 

Resultatet visar att lärarens roll har en stor betydelse och att tidiga insatser är viktiga för elevers 

läs- och skrivinlärning. 

Frågan om barn ska lära sig läsa och skriva i förskoleåren blir alltmer aktuell. Den rådande normen har 

varit att man inte ska lära barn att läsa och skriva så tidigt. Idag blåser vindarna åt motsatt håll. 

Forskningen har under de senaste dryga trettio åren visat på att barn både kan och vill lära sig att läsa och 

skriva innan de börjar skolan.  

(Liberg, 2008, s. 59) 

Ett barns läs- och skrivutveckling startar i tidig ålder och pågår hela livet. Dock säger 

traditionen att undervisning i att läsa och skriva ska vänta tills barn börjar i skolan. 

Undervisningen i de första åren i skolan har historiskt sätt haft huvudfokus på att automatisera 

elevers förmåga att ”knäcka den alfabetiska koden” (Liberg, 2008, s. 64). En förändring är 

synlig då det blivit allt vanligare att arbeta med barns utveckling i fonologisk medvetenhet i 

förskolan.  Liberg (2008) menar att man genom att stödja läs- och skrivutvecklingen redan i 

förskolan kan göra barns språk betydligt rikare. Då barn språkleker eller får ingå i andra läs- 

och skrivsammanhang utvecklas deras språkliga och fonologiska medvetenhet och ett intresse 

för läsning och skrivning skapas. Därför ger gemensamma aktiviteter som till exempel 

språklekar möjligheter att lägga grunden för barns fortsatta läs- och skrivutveckling. Det är 

dock inte nödvändigt att påbörja traditionellt bokstavsarbete. I miljöer som förskolan erbjuder 

skapas förutsättningar för att barnen själva ”knäcker läskoden” och börjar läsa och skriva och 

det ska inte hindras, utan tacksamt tas emot. Sedan när barnen börjar skolan ska läraren ge 

möjligheter för dem att utveckla kunskaper utifrån var de befinner sig i sin utveckling (ibid., s. 

65). 

Det framkommer i Krantz (2011) avhandling att det är viktigt att läraren ger elever möjlighet 

att arbeta med språklig medvetenhet och ljud- och bokstavskombinationer redan i förskoleklass. 

Förskollärare ska stimulera barn i deras läsutveckling även om det inte är deras ansvar att lära 

barn att läsa. Hon hävdar att de barn som genom träningstillfällen kommit igång med sin läsning 

redan i förskoleklass har kommit längre i sin läsutveckling på vårterminen i årskurs 1 (Krantz, 

2011, s. 99–100). Detta menar även Alatalo (2011) som påstår att det tar längre tid att börja läsa 

för de barn som inte kommit in i litteraturens värld, än för de som tidigt kommit i kontakt med 

bokstäver och texter (Alatalo, 2011, s. 38).  
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Lärarens undervisning ska hjälpa och bidra till att elever blir skickliga läsare. Under första 

skolåret handlar därför undervisningen främst om att hjälpa elever att ”knäcka läskoden” 

(Alatalo, 2011, s. 45). Studier som lyfts fram i Alatalos (2011) avhandling påvisar att elever 

som inte utvecklat sin läsförmåga i samma takt som jämnåriga, behöver träning i 

avkodningsstrategier. Elever behöver även få möta texter i den svårighetsgrad de befinner sig 

i. Hon menar att det kan vara nyckeln till att de ska kunna automatisera avkodningen och skapa 

läsförståelse (ibid., s. 47–48). Att lära ett barn att läsa tar lång tid och kräver att barnet behöver 

komma i kontakt med skrift och läsa mycket för att memorera strukturen hos fonem, morfem, 

stavelser och ord. Barn behöver förstå det språkliga innehållet och avkodningen av skriftspråket 

för att läsningen ska fungera (Krantz, 2011, s. 30, 35). 

Det krävs att undervisning i läsflyt är organiserad och välplanerad (Alatalo, 2011, s. 48). 

Flertalet lärare som deltagit i en intervjustudie av Alatalo (2011) nämner att gott läsflyt är en 

grund för god läsförståelse och att elever behöver mycket träning i både avkodning och 

läsförståelse för att uppnå läsflyt. För att utveckla elevernas läsförståelse och ordförråd berättar 

lärarna att de samtalar med dem om texter och bilder. Alatalo (2011) sammanfattar genom att 

konstatera att lärare använder läsning som en metod för att träna på läsning (ibid., s. 88). Att 

som lärare motivera elever till läsning är viktigt för hur goda läsare de blir. Alatalo (2011) påstår 

att läsmotiverade barn läser tre gånger så mycket utanför skolan än vad mindre läsmotiverade 

barn gör. Hon menar att de barn som anses vara goda läsare oftast har god motivation och att 

de barn som inte läser lika bra är mindre motiverade (ibid., s. 49). 

Alatalo (2012) menar att definitionen av skicklig läs- och skrivundervisning innebär att lärare 

kan hjälpa elever att utveckla en god läsförmåga genom att identifiera var de befinner sig i sin 

utveckling. Samtidigt ska läraren kunna urskilja svårigheter i elevernas inlärningsprocess 

(Alatalo, 2012, s. 11). Då läraren möter elever med olika förutsättningar och behov innebär det 

att läraren ska klara av att anpassa sin undervisning och ge samtliga elever goda förutsättningar 

att utveckla sitt språk (Alatalo, 2011, s. 39). Det lyfter även Krantz (2011, s. 35) som menar att 

en av lärarens uppgifter är att tillgodose alla elevers individuella behov. Alatalo (2011) lyfter 

att lärarens kunskaper kring språket och dess struktur är av stor vikt för att kunna definiera och 

påvisa var en elev befinner sig i sin läs- och skrivutveckling. Dessa kunskaper ger läraren 

möjligheter att identifiera elevers svårigheter i inlärningsprocessen och sätta in åtgärder vid 

behov och på det viset hjälpa elever att komma vidare i sin läsutveckling (Alatalo, 2011, s. 134).  

Läs- och skrivundervisningen ställs inför komplexa frågor som måste lösas och stöd måste 

sättas in snabbt vid behov (Swärd, 2010, s. 11).  

En lärares etiska förhållningssätt och kunskapskännedom är av stor betydelse för att kunna 

säkerställa elevers skriftspråklighet (Swärd, 2010, s. 11). För att en lärare ska kunna utveckla 

elevers läs- och skriftspråklighet behövs förståelse för processer i läs- och skrivinlärning och 

hur dessa samverkar och har betydelse för elevers inlärning (Alatalo, 2012, s. 13). Vidare 

konstaterar Alatalo (2011) att processen att lära sig läsa är komplex och sammanfattar att läs- 

och skrivundervisningen utvecklas genom kompetenta lärare som känner till hur elever 

utvecklar läs- och skrivkunskaper samt har förmåga att stötta elever där de befinner sig i sin 

utveckling med medvetna insatser. En lärare behöver teoretiska kunskaper och pröva dessa 
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praktiskt både för att förstå klassrumssituationer och olika undervisningsformer (Alatalo, 2011, 

s. 26, 53).  

Alatalo (2012) menar att det inte är avgörande vilken metod en lärare väljer i undervisningen 

utan att det viktiga är att kunna identifiera sina elevers svagheter och styrkor och utefter det 

planera och genomföra sin undervisning (Alatalo, 2012, s. 11).  Enligt Moats (2009) krävs att 

läraren har kunskaper om språket, språkets uppbyggnad och struktur samt vilka metoder som 

stöds av forskning för att utveckla elevers läs- och skrivkunskaper. Dessa kunskaper är en 

nödvändig tillgång för att kunna utforma undervisning och ge elever rätt verktyg för att utveckla 

deras läs- och skrivkunskaper (Moats, 2009, s. 393). Alatalo (2011) skriver att en lärares arbete 

har många sidor och möjligheten att utföra professionell läs- och skrivundervisning påverkas 

av olika faktorer. Det kan exempelvis handla om att skaffa sig goda kunskaper i en 

grundutbildning, men också fortbildning. En lärare ökar sina möjligheter till god läs- och 

skrivundervisning genom att ha en positiv inställning till kunskaper och vidare fortbildning. 

Med ett gott samarbete mellan kollegor, förskoleklass, specialpedagoger och speciallärare ökar 

möjligheterna till en god läs- och skrivundervisning för eleverna (Alatalo, 2011, s. 112). 

5.1.1 Utmaningar för läraren i läs- och skrivundervisningen 

Läraren har en betydande roll för hur elever lär sig läsa och skriva men ställs även inför 

utmaningar i undervisningen då läs- och skrivutvecklingen ser olika ut för olika elever. En del 

elever får problem med stavningen men har lättare för att läsa och andra har svårt att behärska 

läsningen men hanterar stavningen bättre (Alatalo, 2011, s. 39). Avkodningssvårigheter som 

uppstår i ett tidigt skede hos elever har inte visat sig bero på svårigheter kring ordförrådet eller 

en syntaktisk förståelse. Den grundläggande orsaken till dessa hinder handlar snarare om besvär 

gällande ordigenkänning, fonologisk avkodning och avkodning av ord (Krantz, 2011, s. 92). I 

Alatalos (2011) studie framkommer att det är viktigt för lärare att ha insikt om elevers 

svårigheter, vad som kan göras åt dem, och vilka insatser som behövs för att utveckla läsningen 

(Alatalo, 2011, s. 105). Det framkommer även att många lärare som arbetar med att utveckla 

elevers fonologiska medvetenhet inte själva har kunskaper om vad det har för mening och värde 

för elevernas läsinlärning. Alatalo (2011) menar dock att undervisning som utvecklar elevers 

fonologiska medvetenhet är möjlig att genomföra trots denna okunskap. Lärare som arbetat i 

över 30 år beskriver att de inte vet vad det är som egentligen tränar den fonologiska 

utvecklingen (ibid., s. 147). I studien som framställs i Alatalos (2011) avhandling visar resultat 

att 92 procent av lärarna anser att det är av stor nytta för elever att känna till språkljud i talat 

språk. Detta trots att många av dessa lärare inte själva kan identifiera fonem eller vet hur man 

räknar dem (ibid., s. 149).  

Brist på resurser, material och lärare uppges försvåra undervisningen. En för hög arbetsbörda 

leder till att lärare inte kan stötta elever i den mån som krävs, vilket leder till en bristfällig 

undervisning och minskar lärarens möjligheter att utveckla elevers läs- och skrivkunskaper 

(ibid., s. 112). 
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5.2 Hur bidrar phonics och Wittingmetoden till elevers läsinlärning? 

Phonics är en läsinlärningsmetod som utgår från att arbeta med de minsta betydelsebärande 

enheterna fonem och grafem. Wittingmetoden är en tydlig systematisk metod med ett 

strukturerat arbetssätt inom phonics (Swärd, 2008, s. 17, 30). 

Enligt Liberg (2008) är det mer krävande för barn att lära sig att läsa än att lära sig att skriva 

med ljudmetoden phonics. Det beror på att barnen i läsningen inte vet orden som ska läsas på 

förhand. Om barnen skulle veta orden skulle ljudningen inte behövas. För att barn ska kunna 

ljuda krävs kunskaper om grafem och fonem och de behöver kunna sätta ihop grafem i en 

ordning för att sedan förstå vilket ord som bildas. Därav är det många barn som ”knäcker 

läskoden” genom att börja med att skriva (Liberg, 2008, s. 59). Swärd (2008) menar att phonics 

lämpar sig bättre inom svenskan än exempelvis i det engelska språket, då ljudmetoden passar 

bättre för de språk som är mer fonetiska och ljudenligt stavade (Swärd, 2008, s. 30). Swärds 

(2008) studier visar att phonics är den metod med bäst resultat inom läs- och skrivinlärningen. 

Studien belyser även att kunskapen om fonem och grafem är grundläggande för alla barns läs- 

och skrivinlärning (ibid., s. 66). Swärd (2008) framhäver också att phonics har fått kritik som 

menar att det är bättre för elever att utgå från ett sammanhang av en text istället för att arbeta 

med enskilda bokstäver. I kritiken beskrivs att metoden phonics leder till att läsintresset går 

förlorat med sitt tillrättalagda och enkla textinnehåll. Idag har dock ljudmetoden moderniserats 

och förändrats med inslag av träning i läsförståelse och arbete med texter som är intressanta för 

eleverna (ibid., s. 30). Hjälme (1999) benämner en så kallad ”tyst majoritet”, vilken hon menar 

beskriver att de allra flesta lärare väljer att förhålla sig till metoden phonics i sin läs- och 

skrivundervisning (Hjälme, 1999, s. 46).  

Wittingmetoden utgår från att elever ska lära sig läsa genom att praktiskt kunna tillägna sig 

kunskaper om alfabetets principer inom phonics (Krantz, 2011, s. 34). När en lärare har goda 

kunskaper och erfarenheter, samt kan se till varje elevs individuella behov i undervisningen, 

anser Swärd (2008) att Wittingmetoden är en bra metod att använda. Utan pedagogiska 

kunskaper skulle däremot undervisningen bli enformig och ointressant. Wittingmetoden kräver 

tid, ansträngning och ställer höga krav på lärarens språkliga kompetens. Läraren behöver skapa 

en begriplig och bestämd arbetsstruktur och kunna stimulera och inspirera sina elever. Läraren 

behöver också veta vad och varför uppgifter utförs i en viss struktur samt hur eleverna 

fortsättningsvis inhämtar nya kunskaper i användandet av metoden (Swärd, 2008, s. 190–191). 

Det som Wittingmetoden främst handlar om är det självständiga arbete och de analytiska samtal 

som båda är delar som stödjer elevers läsinlärning. Elever behöver upprepande träning i det 

som ska läras in där det handlar om att kombinera övning och analyserande (ibid., s. 195–196). 

Vidare beskriver Hjälme (1999) att Wittingmetoden förutsätter att elever skapar en 

medvetenhet om betydelsen av att ta ansvar för sitt eget lärande (Hjälme, 1999, s. 66). Swärd 

(2008) beskriver Wittingmetoden som en metod som har en organiserad arbetsgång med 

möjlighet att öva tills det att eleverna nått upp till en automatiserad avkodningsförmåga (Swärd, 

2008, s. 190). Tillvägagångssättet och den uppbyggnad som Wittingmetoden omfattar är en 

struktur förmodligen alla elever behöver i sin inlärningsprocess, detta oavsett vilken metod 

läraren väljer att använda. Som en slutsats menar Swärd (2008) att Wittingmetoden utgår från 

vart eleverna befinner sig i sitt lärande och därför kan användas både för elever i 
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nybörjarprocessen, vid ominlärning och när elever är i behov av extra stöd (ibid., s. 193–194). 

Lärare beskriver Wittingmetoden som säker med ett kreativt arbetssätt där lärare tillsammans 

med elever kan säkerställa och se vad som behöver tillföras i undervisningen för att elever ska 

uppnå skriftspråklighet. Lärare, kollegor och elever beskrivs ha en god bild av metoden som 

visat en positiv läs- och skrivutveckling genom beprövade erfarenheter trots den kritik som 

riktats mot metoden (ibid., s. 199). 

Swärd (2008) beskriver utifrån en studie i sin avhandling, en lärare som arbetar utifrån 

Wittingmetoden. Denna lärare menar att eftersom det inte finns något färdigt material, då allt 

produceras av eleverna, tilltalas läraren mycket av att eleverna får arbeta kreativt. Metoden 

beskrivs som säker då den bringar trygghet för både elever och lärare. Detta eftersom att 

processen i arbetet med metoden har en tydlig struktur och att eleverna får arbeta under frihet i 

skapandet. Läraren menar också att man med arbetssättet kan föra dokumentation dagligen över 

elevers insatser och att läraren därmed får full kontroll över sina elevers läsutveckling (ibid., s. 

105–106).  

5.3 Hur bidrar whole language och LTG till elevers läsinlärning? 

Motsatsen till phonics är whole language som är en läsinlärningsmetod med utgångspunkt från 

språkets helhet till delar. En metod som ofta exemplifierar whole language är LTG, att läsa på 

talets grund, som utgår från elevernas eget talade språk och deras personliga erfarenheter 

(Swärd, 2008, s. 25, 30). 

I Swärds (2008) avhandling framställs whole language vara den mest gynnsamma 

läsinlärningsmetoden för elever som har svårt att lära sig läsa och skriva. Detta för att de 

välbekanta ord, fraser och satser som metoden bygger på upplevs roligare än traditionell 

bokstavsinlärning och bidrar till att barnen får ett intresse för läsning. LTG är den metod i 

Sverige som ofta förknippas med whole language (ibid., s. 30–31). Leimar förespråkade att 

barns läsning ska utgå från ord som de känner till. De ord som vanligtvis förekommer i 

traditionella läsinlärningsmetoder såsom ”os”, ”vis”, och ”mor” är ord som hon menar inte 

tillhör elevers ordförråd och hon ställde sig därför kritiskt mot dessa begränsningar i ordval och 

introducerade LTG som att sätt att reagera på dessa läsmetoder. Tanken bakom LTG är ett 

individualiserat arbetssätt som ska ge möjlighet för elever att samverka med varandra. LTG 

karakteriserar ett öppet arbetssätt där varje elevs olika förutsättningar tas hänsyn till. Leimar 

menar att den förbestämda inlärningsgången av gemensam genomgång av bokstav för bokstav, 

som i till exempel phonics, gör det svårt för läraren att organisera undervisningen efter varje 

elevs behov (Andersson, 1986, s. 186).  

Swärd (2008) skriver om en lärare vid namn Kajsa som har gått från traditionell läslära till att 

undervisa enligt LTG. Hon beskriver att Kajsa upplevde att laborationsfasen inte hanns med 

och resulterade i att elever som hade svårt med läsningen halkade efter. När 

bokstavsgenomgången inte är förbestämd och strukturerad menar Kajsa att många elever inte 

kommer igång med sin läsning, samt att det blir svårt för läraren att veta vilka bokstäver 

eleverna lärt sig eller behöver träna mer på (Swärd, 2008, s. 105). En nackdel är att studien bara 

belyser en lärares uppfattningar om LTG. För att kunna göra en jämförande studie mellan olika 
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läsinlärningsmetoder beskriver Swärd (2008, s. 40) att tappra försök att hitta en lärare som 

tillämpar LTG metoden har genomförts, men att det inte lyckats. Däremot skriver Alatalo 

(2011) om en annan lärare vid namn Lena som tidigare tillämpat LTG men som gått över till 

att istället undervisa enligt mer avkodningsinriktade och lärarstyrda metoder. Lena berättar att 

hon av egen erfarenhet, och vad hon känner till om forskning, blivit övertygad om att 

läsinlärningsmetoder som arbetar mer med avkodning är gynnsamt för elevers läsinlärning. När 

Lena undervisade enligt LTG fick eleverna själva välja bokstav att arbeta med. I samband med 

att eleverna även fick välja i vilken ordning de arbetade med bokstäverna innebar det att 

eleverna ständigt var på olika platser i alfabetet. Lena beskriver att det krävde mycket av henne 

som lärare och att det kunde hända att hon hade svårt att följa alla elevers individuella 

utveckling. Lenas insikt har inneburit att hon gått över till arbete där en bokstav arbetas med i 

taget för att hon lättare ska kunna följa varje elev genom att se hur de formar bokstäverna och 

skiljer på fonem och grafem, skriver Alatalo (2011). Lena förklarar att hon tycker det sätt man 

arbetar med innehållet i tillämpandet av LTG är viktigt, men även hur man arbetar med 

tekniken. Hon förtydligar att hon vill styra eleverna genom att först arbeta med bokstäver som 

är lätta att ljuda ihop och bilda korta ord av, och att hon därför gått över till avkodningsinriktad 

läsinlärning (Alatalo, 2011, s. 84).  

5.4 Att kombinera phonics och whole language 

I arbetet med phonics får eleverna träna på att forma bokstäver och på sambandet mellan fonem 

och grafem. När eleverna lärt sig ett antal bokstäver får de kombinera dem till ord och sätta 

ihop ord till enkla meningar. Med utgångspunkt i whole language startar arbetet med ord eller 

en enkel text. Eleverna får utifrån det analysera fram grafem med tillhörande fonem och träna 

på dem på samma sätt som i phonics (Hjälme, 1999, s. 59). En undersökning som genomfördes 

på 1950-talet i syfte att jämföra phonics och whole language, visade att phonics gav bäst resultat 

i situationer gällande elever med lägre kunskapsnivå. Däremot visade whole language lämpa 

sig bättre för elever med högre kunskapsnivå (Andersson, 1986, s. 138). De olika metoderna 

har idag moderniserats där exempelvis whole language har kompletterats och fått inslag av 

arbetsmoment med ljudning och bokstavsarbete. Swärd (2008) menar att det är vanligt att 

kombinera phonics och whole language och att skillnaden mellan metoderna inte är så stora. 

Därav menar hon att det inte finns en ”bästa” metod att använda sig av (Swärd, 2008, s. 31). 

Liberg (2008) hävdar att det i mötet med ortografiska helord används både ljudmetod och 

helordsmetod. Ljudmetoden phonics anses vara den mest framgångsrika metoden för elever vid 

mötet av för dem helt nya ord. Först när ordet befästs kan barnet minnas ordet som ett helord. 

Därav samspelar phonics och whole language. Först när elever blivit avancerade läsare kan de 

röra sig fritt mellan de olika metoderna (Liberg, 2008, s. 60).  

Donats (2006) framställer vilken av metoderna phonics och whole language som anses vara den 

bästa metoden i läs- och skrivundervisningen. Författaren menar att det inte handlar om att 

utnämna en av metoderna, utan pekar på att både phonics och whole language är framgångsrika 

men hjälper elever på olika sätt. Genom att utföra undervisning där metoderna kombineras 

erbjuds en balans där elevers olika behov tillgodoses, vilket ökar lärarens chanser att ge alla 

elever möjlighet till utveckling (Donat, 2006, s 306–307). Även Swärd (2008) lyfter detta och 

menar att vilken läsmetod som nyttjas i undervisningen är mindre viktigt. Det som är avgörande 
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är lärarens roll och hur insatt läraren är i valet av den metod som används och hur det arbetas 

med metoden. Det är då valet av metod spelar in och kan utgöra en betydelse. Swärd (2008) 

belyser att forskning har studerat hur själva läsprocessen går till, men att det finns väldigt lite 

forskning som belyser processen och den utveckling som läraren genomgår i utbildning i att 

lära elever att läsa (Swärd, 2008, s. 27). Swärd (2008) lyfter att ett problem i läraryrket idag är 

att många lärare använder läromedel utan att fördjupa sig i materialet. Det material som används 

ska ligga till grund i ett syfte och ett mål med undervisningen. Därav menas att det viktigaste 

inte är vilken metod som används i undervisningen, utan att läraren är insatt i sin metod och sitt 

material (ibid., s. 164). Hjälme (1999) beskriver att det finns blandformer mellan phonics och 

whole language och att metoderna har gemensamt att de bådas inlärningsgång fram till 1970-

talet styrdes av en läsebok. Dock sker arbetet inom LTG och Wittingmetoden utan läsebok. I 

samtliga fyra metoder som beskrivs i denna litteraturstudie finns, i ett tidigt skede men på 

varierande sätt, arbete med grafem och dess koppling till fonem i talat språk (Hjälme, 1999, s. 

59–60).  



 

20 

 

 

6. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras materialanalys och informationssökning under rubrik 6.1. Under 

rubrik 6.2 diskuteras resultatet av litteraturstudien kopplat till syfte och frågeställningar. Idéer 

om fortsatt forskning diskuteras under rubrik 6.3.  

6.1 Metoddiskussion 

När arbetet startade var avsikten med litteraturstudien att ta reda på hur läsinlärningsmetoden 

ASL (att skriva sig till läsning) bidrar till elevers tidiga läs- och skrivinlärning. 

Informationssökningen gav inte önskvärt resultat och det visade sig vara svårt att hitta 

tillräckligt mycket relevant material som forskning granskat om metoden. Därav fick syftet med 

litteraturstudien breddas till att beröra fler än endast en metod. För att få inblick i vilka 

läsinlärningsmetoder som finns utfördes sökningar i databaser som till exempel SwePub och 

Libris, med sökorden läs- och skrivinlärning och läsinlärningsmetoder. Resultatet av 

sökningarna gav material som berörde läsinlärningsmetoder som till exempel phonics, whole 

language, fonomix, Bornholmsmodellen, LTG, och Wittingmetoden. Vi kom till insikt med att 

vi var tvungna att begränsa oss till några av dessa metoderna. Mycket av det material som gav 

resultat i sökningarna berörde läsinlärningsmetoderna phonics och whole language. Vi valde 

att inrikta oss på dessa överordnade metoder inklusive ett arbetssätt inom varje metod. Phonics 

med arbetssättet Wittingmetoden, och whole language med arbetssättet LTG. Valet av 

arbetssätt grundade sig i att vi ville sätta oss in i en ljudbaserad och en helordsbaserad metod. 

Syftet med litteraturstudien ändrades från att inrikta sig på endast en metod till att beröra flera 

metoder, samt vilka andra förutsättningar än val av metod, forskning menar krävs för att barn 

ska lära sig läsa. Det slutliga syftet för litteraturstudien blev att belysa vad forskning menar är 

avgörande i undervisningen för att elever ska utveckla läs- och skrivkunskaper och att granska 

läsinlärningsmetoder och på vilka sätt de är gynnsamma för elevers läs- och skrivinlärning. 

Med hjälp av aktuell forskning besvarades syftet genom att lyfta undervisningens och lärarens 

betydelse för elevers tidiga läs- och skrivinlärning. Vidare framställdes hur phonics respektive 

whole language bidrar till barns tidiga läsinlärning samt vad forskning säger om att kombinera 

metoderna i läsinlärningen.  

Informationssökningen genomfördes till största del i svenska databaser. Det medförde fördelar 

i form av att svårigheter och missförstånd med översättning undveks. Då svenska språket är 

fonetisk och mer ljudenligt stavat än exempelvis det engelska språket ansågs svensk forskning 

lämpa sig bättre för litteraturstudiens syfte. Att begränsa sökningar till svenska databaser 

medförde dock att forskningsresultatet minskade. Därav utfördes även sökningar i de utländska 

databaserna ERIC och ProQuest där två vetenskapliga texter hittades i relevans till studiens 

syfte. Vi är medvetna om att resultatet av denna litteraturstudie hade sett annorlunda ut och att 

vi hade kunnat lyfta andra aspekter om vi granskat mer vetenskapligt material än endast de tio 

vi begränsat oss till.  

I materialanalysen valdes material ut för att besvara studiens syfte och frågeställningar. Utvalt 

material skulle vara relevant för syftesformuleringen, vara vetenskapligt granskat och beröra 

läsinlärningsmetoder samt lärarens betydelse för elevers läs- och skrivinlärning. För att se om 
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material var användbart lästes litteraturförteckning och sammanfattning igenom för att se om 

texten berörde någon av dessa aspekter. Valda delar markerades och färgkodades vilka sedan 

sorterades efter innehåll under rubriker i ett enskilt dokument. En av de texter som valts ut 

visade sig vara en forskningsöversikt vilket var ett olämpligt alternativ för denna 

litteraturstudie, materialet valdes därför bort.  

Andra eventuella tillvägagångssätt, än att granska forskning och litteratur, som hade kunnat 

gagna litteraturstudiens resultat av syfte och frågeställningar är att exempelvis intervjua och 

observera verksamma lärare på fältet. 

6.2 Resultatdiskussion 

I resultatet framgår att elever behöver uppnå fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsflyt, 

läsförståelse och läsintresse för att utveckla läs- och skrivkunskaper. För att elever ska kunna 

nå upp till dessa dimensioner har läraren en stor betydande roll. Läraren behöver klara av att 

organisera och genomföra god undervisning (Alatalo, 2012, s. 11). Det innebär att läraren med 

medvetna insatser ska stötta elever där de befinner sig i sin utveckling (Alatalo, 2011, s. 53). 

För att en lärare ska kunna hjälpa elever att utveckla läs- och skrivkunskaper anser vi att 

undervisningen ska innehålla olika moment så att alla elever kan utvecklas utifrån var de 

befinner sig. Vi anser att läraren i undervisningen bör erbjuda elever olika svårighetsgrader på 

uppgifter och texter för att möta elever med olika behov, på deras kunskapsnivå. För att kunna 

identifiera elevers individuella kunskapsnivå behöver läraren ha goda teoretiska kunskaper om 

språket och dess struktur (Moats, 2009, s. 393). Det framgår även att det är viktigt med tidiga 

insatser inom läs- och skrivinlärningen för att elever ska få bästa möjliga förutsättningar att 

utvecklas och för att läraren snabbt ska kunna sätta in resurser för att kunna hjälpa elever med 

svårigheter (Liberg, 2008, s. 59). Tankar som dyker upp är varför det tar olika lång tid för barn 

att lära sig läsa och vilken betydelse det har för elever att komma i kontakt med text innan de 

börjar skolan. Vi ställer oss frågan hur elevers läsinlärning och läsförståelse påverkas av att 

vuxna läst sagor för dem eller visat bilder och samtalat om innehållet. En annan fråga är i vilken 

utsträckning förskolan arbetar med barns fonologiska medvetenhet och vilken påverkan det har 

på barns läsutveckling när de börjar skolan.  

Läsinlärningsmetoden phonics bidrar till att elever lär sig läsa genom att träna på samband 

mellan fonem och grafem genom ljudning och att forma bokstäver. Arbetet leder till att eleverna 

kan koppla ihop bokstäver med ljud och bilda ord, för att sedan kunna formulera ord till 

meningar. Whole language bidrar till att elever lär sig läsa genom arbete som utgår från ord och 

enkla, elevnära texter som väcker intresse. Eleverna får utifrån dessa ord och texter sedan arbeta 

med att analysera fonem och grafem på samma sätt som i phonics (Hjälme, 1999, s. 59). I 

resultatet framgår att phonics är den metod med bäst resultat inom läs- och skrivinlärningen. 

Dock framställs whole language vara den mest gynnsamma läsinlärningsmetoden för elever 

som har svårt med läsningen och skrivningen. Då whole language bygger på ord, fraser och 

satser som eleverna känner igen och kan relatera till, bidrar det till att de upplever arbetet 

roligare och därmed utvecklar ett intresse för läsning. Den kritik som phonics fått framställs 

leda till att elevers läsintresse går förlorat med sitt tillrättalagda och enkla textinnehåll. Vidare 

beskrivs hur phonics med tiden har moderniserats och förändrats med inslag av träning i bland 
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annat läsförståelse och elevnära texter för att väcka elevers läsintresse (Swärd, 2008, s. 30). Vi 

anser att undervisning med phonics kräver att läraren varierar upplägg och moment så att 

undervisningen upplevs intressant för eleverna. Bokstavsgenomgångar och arbete med fonem 

och grafem kan se olika ut, och för att en annars mycket upprepande del i undervisningen ska 

bli spännande och väcka elevers intresse krävs planering och engagemang av läraren för att 

kunna variera sig. Ska man som lärare istället arbeta utifrån whole language krävs engagemang 

och delaktighet i elevernas arbete. Läraren behöver vara uppmärksam på elevernas arbete för 

att kunna se deras svårigheter och utveckling. Vi tror att det är enklare för lärare att se och följa 

elevers individuella utveckling utifrån arbete med phonics då alla elever arbetar med samma 

bokstav och uppgift vid samma tidpunkt. Det kan dock vara svårt för läraren att nå ut till alla 

elevers individuella behov i undervisning där alla elever ska göra samma sak. Utifrån resultatet 

anser vi att det är svårare för läraren att följa elevers utveckling i arbete med whole language 

än med phonics. Detta för att elever arbetar med olika uppgifter vid samma tidpunkt. Det kan 

göra det svårt för läraren att uppmärksamma och följa alla elevers individuella utveckling och 

vi tror att man som lärare kan känna en känsla av att ”inte räcka till” för alla elever.   

Det framgår i resultatet att en lärares val av metod i undervisningen är mindre viktigt och att 

det mest centrala är att läraren är insatt i metoden, oavsett vilken metod läraren väljer. Vidare 

framställs att det idag är vanligt att kombinera phonics och whole language i läsundervisningen 

och att skillnaden mellan metoderna därav inte är så stora (Swärd, 2008, s. 27, 31). Därför anser 

vi att det är viktigt för verksamma lärare, liksom nyutbildade lärare, att ha kunskaper om flera 

läsinlärningsmetoder och om hur arbetet kan läggas upp i undervisningen för att tillgodose alla 

elevers individuella behov. Alatalo (2011) menar att lärarstudenter inte alltid förstår den 

bakomliggande pedagogiken i lärares val av metod, vilket kan bidra till att studenter inte förstår 

meningen med pedagogiken (Alatalo, 2011, s. 200). Vi som lärarstudenter har på vår VFU mött 

undervisning som inte alltid har haft stöd i de metoder som lärarutbildningen fokuserar på inom 

läs- och skrivinlärningen. Av den anledningen har det varit svårt för oss att utveckla en säkerhet 

i hur vi vill undervisa i läs- och skrivinlärning. Vi har utifrån resultatet kunnat urskilja en 

samstämmighet kring forskning där det lyfts att phonics och whole language fungerar bäst när 

de kombineras i undervisningen, vilket vi kommer bära med oss i vårt framtida yrke. Arbetet 

bakom denna litteraturstudie har gjort oss mer medvetna om vilka läsinlärningsmetoder som 

finns, och betydelsen av att vara insatt i den metod man väljer att använda i undervisningen. 

Det ligger till grund i att veta hur och varför man väljer moment i undervisningen och hur de i 

sin tur bidrar till elevers läs- och skrivinlärning, samt av vilken anledning eleverna behöver 

utveckla olika kunskaper. Utifrån resultatet anser vi att tidig läs- och skrivundervisning bör 

innehålla inslag av både phonics och whole language för att utveckla elevers läs- och 

skrivkunskaper. Genom att kombinera metoder i undervisningen når man ut till fler elever och 

uppfyller deras olika behov. Det är dock viktigt att undervisningen är strukturerad och att val 

av moment i undervisningen är genomtänkta. 

6.3 Vidare forskning 

Enligt Skolverket (2017b) är språket det viktigaste redskapet för att en människa ska kunna 

kommunicera, tänka och lära. Människor utvecklar sitt språk och sin identitet genom att 

uttrycka sig i tankar och känslor, och genom att förstå andra. Det är av stort värde att ha ett rikt 
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och nyanserat språk för att kunna verka i samhället vi lever i där olika kulturer, språk, 

generationer och erfarenheter möts (Skolverket, 2017b, s. 252). Läraren har en skyldighet att 

anpassa sin undervisning till varje enskild elevs behov för att kunna utveckla kunskaper utifrån 

den kunskapsnivå eleven befinner sig på (ibid., s. 8). Därav kan inte läraren planera en 

undervisning och utforma den på samma sätt för alla elever. På grund av detta väcks intresset 

för vidare forskning om hur verksamma lärare arbetar på fältet när de planerar och genomför 

undervisning i läs- och skrivinlärning. Vidare väcks intresse och idéer om fortsatt forskning 

kring vilka läsinlärningsmetoder som används på fältet och hur verksamma lärare anpassar 

undervisningen efter elevgrupper. Det skulle även vara intressant att intervjua och observera 

verksamma lärare för att se hur de arbetar med att utveckla elevers läsförståelse, vilket skulle 

vara värdefull kunskap för oss i vårt framtida läraryrke. Ytterligare en forskningsfråga för 

framtiden är vilken läsinlärningsmetod som forskning belyser vara mest lämplig för elever med 

svenska som andraspråk. Detta för att vi idag lever i ett samhälle där integrationen ökat och 

många elever i grundskolan har annat modersmål än svenska.  
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