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Abstrakt 

Detta arbete inriktar sig mot de förhållningssätt inom läsning som finns idag. Det finns två 
läger inom detta vilka är det syntetiska och det analytiska förhållningssättet, delen gentemot 
det hela. Syftet med arbetet är att titta närmare på dessa två för att det ska kunna ge oss en 
ökad kunskap om vad de uttalar och vad de båda står för. Arbetets upplägg är att ge en 
beskrivande del av vad förhållningssätten står för och sedan använda det till att göra en 
förenklad argumentationsanalys, enligt en pro et contra-modell som grund, samt att testa 
argumentens hållbarhet. Slutsatsen som kan dras av detta arbete är att de båda 
förhållningssätten är mycket olika i sina påståenden om hur läsning ska uppnås och barns 
vidare utveckling inom detta område. De båda förhållningssättens argument vilar inte på en 
djupare grund som till exempel den kognitiva neurovetenskapliga forskningen om hur hjärnan 
faktiskt fungerar vid läsinlärningen. Det är viktigt att förstå vad de båda förhållningssätten 
innebär och ta till sig dem för att kunna ge barnen/eleverna en bra grund för en god 
läsutveckling. 

Nyckelord: syntetisk, analytisk, läsprocess, läsförståelse



Förord 

Vi har valt att arbeta tillsammans med denna uppsats eftersom vi har ett liknande tankesätt 
och sätt att uttrycka oss på. Men vi är också olika varandra till personlighet vilket gör att vi 
kompletterar varandra bra för ett arbete som det här. Vårt arbete har gått till så att vi har båda 
läst litteraturen och tagit ut de delar vi ansett vara relevanta för vårt ämne. Efter det har vi 
tillsammans lagt upp strukturen och texten på så sätt som vi vill ha det. Vi har gemensamt 
arbetat på alla delar i uppsatsen för att få fram det färdiga resultatet. Det har hela tiden funnits 
en öppen dialog oss emellan vilket har bidragit till ett fungerande samarbete och två nöjda 
uppsatsskrivare. 

Victoria och Liselott
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1. Inledning
Barns språkutveckling börjar tidigt i livet, förmodligen vid första ögonblicket då barnet möter 
människan utanför magen. Hur vi sedan tillägnar oss det fullständiga tal- och skriftspråk som 
råder finns det otaliga teorier kring. För att vi som blivande pedagoger skall uppnå de 
förväntningar och krav som finns på oss när det gäller att stimulera till en god och sund läs-
och skrivutveckling, är det av största vikt att vi besitter goda kunskaper om människans 
språkutveckling. Språket eller kommunikationen är det som sammanlänkar oss människor och 
som ligger till grund för all vidare utveckling genom livet. 

Eftersom vi idag lever i en oerhört kommunikativ värld blir det förstås mycket viktigt att driva 
ett barns språkutveckling på bästa möjliga sätt. Det mesta som vi tar oss för idag kräver goda 
kunskaper inom det svenska språket framför allt men också inom andra stora internationella 
språk så som engelskan. Ansvaret för denna viktiga språkliga utveckling, menar Karin Taube 
framför allt ligger på skolan1, vilket i så fall innebär en enorm utmaning men också ett enormt 
ansvar på oss pedagoger. Vi behöver nu ägna mycket tid till att inhämta kunskap inom 
området och därefter tid till reflektion för att kunna utveckla oss själva som pedagoger, och 
vidare våra elever till att bli goda läsare och skrivare. 

Det har sedan lång tid tillbaka funnits två olika läger inom det breda forskningsområdet läs-
och skrivpedagogik. Det har utifrån de två lägren utvecklats olika läs- och skrivinlärnings-
metoder, som tar var sina utgångslägen och därmed förespråkar olika metoder för hur ett barn 
ska lyckas ”knäcka läskoden”. Vissa pedagogiska metoder och arbetssätt har framkallat heta 
känslor. En av orsakerna till engagemanget och debatten är att skolan är en verksamhet som 
föräldrar och barn har gemensamt. 

– Skolan berör oss alla, påpekar Ulf P. Lundgren, professor i pedagogik, Uppsala 
universitet. Dessutom finns över 2,5 miljoner dagligen i skolan; elever, lärare, 
vaktmästare och annan personal. Lägger vi till högre utbildning befinner sig 
ungefär fyra-tio procent av alla svenskar i utbildningsväsendet.2

Något som berör alla blir också gärna och naturligt ett ämne för intensiv debatt. Inom det här 
området rör det ofta vilka verktyg och tester vi kan och bör använda oss av för att bedöma läs-
och skrivutveckling

Som pedagoger anser vi att det är viktigt att tillägna sig all den kunskap som finns inom 
området. Men vad som kanske är viktigare än att tillägna sig kunskaper är att analysera och 
ifrågasätta kunskap. Att kritiskt granska kunskapen för att kunna anpassa och individualisera 
till våra elever tycker vi är viktigast. För att försvara mina professionella undervisnings-
metoder i klassrummet behöver jag kunna argumentera för mitt val av metod. Vad säger 
teorierna egentligen? Var kommer de ifrån? Vad bygger de sina slutsatser och antaganden på? 
Varför har resultatet av forskningen blivit så olika för de metoder som finns gällande?

Håller vi denna typ av reflekterande frågeställningar ständigt levande inom oss, i mötet med 
våra elever, föräldrar samt kolleger, tror vi att en god grund är lagd för ett fortsatt utvecklande 
arbete inom pedagogiska verksamheter.  

                                               
1 Taube, K. Barns tidiga läsning.  (2007).
2 Borgström, H. Den hemliga koden – Aktuell forskning om läsning.  (2006, s.36).
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1.1 Syfte och problemformulering
Var och hur läsutvecklingen ska ta sin början har varit ett bestående debattämne genom 
århundraden. Olika övertygelser om hur inlärningen bör gå till har framkommit genom vilken 
syn som människan har haft på individen och dess utveckling. Problem som idag har 
uppkommit av detta är att det finns en mängd teorier inom läsinlärningen för en professionell 
pedagog att ta ställning till. Syftet med vår uppsats blir då att titta närmare på de olika 
förhållningssätt som finns kring läsinlärning. Forskningen har fram tills idag i huvudsak gett 
oss två förhållningssätt att tillhandahålla, det analytiska och det syntetiska, vilka har gett oss 
olika metoder att tillgå i undervisningen. Vi vill fördjupa oss i teorierna för att kritiskt kunna 
granska och analysera deras syfte och hållbarheten för det de uttalar. Med detta önskar vi göra 
en uppsats med inriktning på en beskrivande del samt en argumentationsanalys och 
hållbarhetsprövning för att därmed få en djupare förståelse för hur det kan komma sig att 
metoderna ter sig så olika varandra.  Det huvudsakliga syftet är att få en ökad kunskap för vad 
metoderna uttalar och vad de står för. 

1.2 Frågeställning
Hur beskriver de två förhållningssätten barns läsinlärning? 
Vad påstår och argumenterar de båda förhållningssätten för?
Är de båda förhållningssättens argument hållbara? 

1.3 Arbetets upplägg
Arbetet är upplagt för att först ge en inblick i vad tidigare forskning har gett till läsinlärningen 
och vad utvecklingspsykologiska teorier, behaviorismen och kognitivismen, anser om 
inlärning. Efter detta ges en beskrivning av de båda förhållningssätten och den kritik som de 
båda har fått. Detta för att göra det möjligt att göra en argumentationsanalys och en 
hållbarhetsprövning på dessa argument. Avslutningsvis ges en slutsats med svar på 
frågeställningarna och en diskussion om vad som framkommit under arbetets gång samt vilka 
funderingar som dykt upp. 
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2. Metod
Vår uppsats har en riktning mot en kvalitativ teoretisk textanalys samt en förenklad 
argumentationsanalys. Det innebär att vi först har en beskrivande del av läsinlärningsteorierna 
och sedan en analysdel på dessa teorier. Vi har alltså valt att inte undersöka ämnet i praktiken 
och anledningen till detta var på grund av att intresset föll på vad läsinlärningsteorierna har att 
säga, vilka påståenden/argument de uttrycker samt vilken hållbarhet de har.

Början till arbetet bestod av att hitta relevant litteratur inom området läsinlärning. Inom detta 
ämne finns en hel del material och att göra ett urval bland litteraturen har inte varit helt enkelt, 
men efter ett noggrant sökande kom vi emellertid fram till relevant litteratur, både primära 
och sekundära källor, för att kunna utföra vårt arbete på ett effektivt sätt. Efter att urvalet skett 
granskades materialet för att utförandet av en förenklad argumentationsanalys skulle vara 
möjlig samt att det skulle frambringa ett resultat genom att ge svar på våra frågeställningar. 

En form av analys som har använts som ett hjälpande redskap för att kunna granska och 
analysera litteraturen har varit vad Bo Johansson och Per Olov Svedner kallar för att kritiskt 
närläsa. Författarna menar att som läsare vid denna form av läsning så kartläggs läsningen 
noggrant och att texten och dess ursprung ifrågasätts samt syftet då texterna tolkas olika 
beroende på vilket perspektiv läsaren har.3 Med denna utgångspunkt har textanalysen av 
litteraturen utförts under arbetets förarbete för att kunna framställa en relevant text. Det här 
med att kritiskt närläsa blir extra viktigt vid analys av texter som skrivits på ett annat språk då 
en översättning kan bli nödvändig. 

I arbetet finns det hänvisningar till texter skrivna på engelska och översättningen från 
engelska till svenska är vår egen om inget annat hänvisas i texten. Detta kan ha inneburit att 
översättningen inte alltid kommit till sin rätt och eventuella feltolkningar kan ha uppstått. Vi 
har dock ändå valt att använda dessa texter som referens eftersom författarna anses vara 
tillförlitliga forskare inom arbetets aktuella område. Viktigt att påpeka är dock att Mona 
Lansfjords text inte är från början skriven på engelska utan den är översatt från svenska till 
engelska. Den svenska versionen fanns inte längre att få tag i och därför föll valet på den 
engelska texten istället eftersom författarens text betraktas vara relevant för det ämne vi 
skriver om.

Den beskrivande delen av arbetet kommer att innefatta läsinlärningens båda sidor, det vill 
säga den syntetiska och den analytiska. Dessa båda synsätt kommer att beskrivas var för sig 
och vi har tagit upp olika metoder inom de båda. Under det syntetiska synsättet går vi djupare 
in på Ingvar Lundbergs och Katarina Herrlins God Läsutveckling och nämner ytligt om 
Wittingmetoden, skapad av Maja Witting, och vad den innebär. På samma sätt kommer det 
analytiska att beskrivas med en ingående beskrivning av Nya Lusboken skriven av Birgitta 
Allard, Margret Rudqvist och Bo Sundblad. Samt en ytlig beskrivning av Whole Language 
[WL] och Läsning på Talets Grund [LTG] om deras synpunkter på elevers läsinlärning. 
Varför vi valt att fördjupa oss i God Läsutveckling och Nya Lusboken är för att det är de som 
vi under vår utbildning haft som litteratur under de kurser som har behandlat läs- och 
skrivutveckling.

Metoden som sedan har valts för analysen är en förenklad form av argumentationsanalys [Aa] 
där själva analysen är inriktad på den struktur argumenten har. Det är den mer eller mindre 

                                               
3 Johansson,B & Svedner, P-O. Examensarbetet i lärarutbildningen. Undersökningsmetoder och språklig
  utformning. (2006).  
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uttryckliga/tydliga argumentationen som analyseras och det är eller kan vara intressant att 
undersöka en viss synpunkt av vad en författare argumenterar för och vilka skäl han eller hon 
anger sig ha.  Det som idag benämns som Aa är en struktur som mest rör det som kallas för 
logos. Med logos menas att det är den del som riktar sig till mottagarens intellekt och förmåga 
till att dra slutsatser. Texter där logos är dominerande gör ett sakligt intryck och innehåller ett 
litet antal ord och uttryck som är värdeladdade. En Aa kan ha tre olika syften; ett deskriptivt 
syfte, i vilken mån argumentationer lever upp till vissa normer och slutligen att avgöra en 
argumentations beviskraft. 

Vi kommer att utgå från Næss modell som kallas för pro et contra-analys, det vill säga för och 
emot. Denna metod är i stor utsträckning känd inom svenska akademiska sammanhang och 
Næss analysmodell är ämnat som bas för en Aa:s tredje syfte, det vill säga ta ställning till 
beviskraften till ett argument. För att kunna göra en bedömning utifrån det tredje syftet är det 
nödvändigt att först genomföra det första, den deskriptiva delen. Detta innebär att hitta en 
eller flera teser i en text, att hitta argument för (pro) eller emot (contra) dessa samt att relatera 
argumenten till varandra.4

En Aa är uppbyggd av termer som är bland annat, påstående, tes, argument och premiss. 
Dessa begrepp utgör en viss ordning i analysmodellen och återfinns i olika nivåer. Tesen är 
det första som tas fram ur texten och det är det som textens avsändare argumenterar för eller 
emot. Dessa teser är påståenden som inte har funktionen som ett argument för eller emot, 
däremot är tesen ett påstående som kan stödjas eller försvagas av andra påståenden. Dessa 
påståenden är ett argument som är avsett att antingen stödja eller försvaga ett annat påstående, 
ibland själva tesen eller ett annat argument. Argumenten ordnas upp i olika grader beroende 
på till vilket påstående de relaterar till. Dessa benämns som argument av första ordningen, 
argument av andra ordningen osv.5

Som avslutning på Aa:n har vi engagerat oss i argumentens hållbarhet, det vill säga dess 
trovärdighet och rimlighet. Göran Bergström och Kristina Boréus menar att påståenden kan 
vara mer eller mindre hållbara vilket kan bedömas genom att det påstående som uttrycks är 
sant, troligt eller rimligt. Detta blir då vad författarna anser med en hållbarhetsprövning. Det 
kan vara svårt att ge tydliga svar och får då oftast nöja sig med bedömningar som kan te sig 
osäkra.6 Beckman har i sin framställning av hållbarhetsprövning tre frågor som kan ställas för 
att försöka avgöra ett arguments hållbarhet eller inte. Dessa tre frågor är följande7: 

1. Redovisas belägg för de påståenden som görs?
2. Är de belägg som redovisas hållbara?
3. Är de påståenden som görs möjliga att pröva?

Ihop med hållbarhetsprövningen har vi valt att även undersöka argumentens relevans. Enligt 
Bergström och Boréus kan bedömningen av argumentens hållbarhet ibland ha svårt att ge 
uppenbara svar men samtidigt kan argument vara starkt hållbara utan att behöva stärka 
beviskraften i en argumentation. Förutom detta måste argumenten vara relevanta, vilket 
innebär att de gör vad de yttrar sig om att de gör. Med andra ord om de stödjer eller försvagar
en tes/teser eller rent av ett annat argument.8

                                               
4 Bergström, G & Boréus, K. Textens mening och makt. Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys. (2000).
5 Ibid. 
6 Ibid.  
7 Beckman, L. Grundbok i idéanalys. (2005, s.65).
8 Bergström, G & Boréus, K. (2000).
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Vi har valt att göra en förenklad Aa och utgår då genom att hitta de viktigaste och kanske 
vanligaste argumenten samt att vi håller oss på toppen av isberget. Vi håller oss på toppen av 
denna modell eftersom att fördjupa sig är, enligt Bergström och Boréus9, tidskrävande och det 
är tid som vi inte har till vårt förfogande. Vid hållbarhetsprövningen utgår vi från Beckmans 
tre frågor och besvarar dem så långt det är möjligt. Bedömningen och svaren på frågorna om 
argumentens hållbarhet kommer att vara våra egna med eventuellt stöd från andra författare 
och då kommer även det att framgå tydligt. Det är även viktigt att påpeka att det kommer att 
framgå tydligt om det är vi eller andra författare som har en uppfattning, påstående eller 
argument om läsinlärningen i själva Aa:n.

Slutligen kommer diskussionsdelen att behandla vår diskussion om de svar vi har uppnått i 
resultatet, vilket kommer att innebära att vi väljer valda delar av arbetet som för oss har väckt 
intresse och upplevs som mer intressant. Hela arbetet avslutas med en utblick framåt, 
exempelvis hur arbetet kan utvecklas och forskas vidare på.

2.1 Kritik för vald metod
I och med att det är vi som valt litteratur för det grundläggande arbetet i uppsatsen är vi 
medvetna om att detta kan påverka det vi kommit fram till i slutsatsen. Vi har försökt på bästa 
sätt att finna den mest relevanta litteraturen, såväl primära som sekundära källor, för att kunna 
lägga en så tillförlitlig grund som möjligt för vår slutsats. De teser, påståenden och argument 
som valts ut till vår Aa och hållbarhetsprövning grundar sig på den litteratur som vi använt. 
Valet blir då mer subjektivt eftersom det är vårt urval och uppfattning av dessa påståenden, 
teser och argument som bygger upp själva Aa:n. Utöver detta är vi också medvetna om att 
eftersom vi gjort en förenklad Aa på grund av tidsbrist kan slutsatsen anses mindre 
tillförlitligt. Tidsbristen har resulterat i att vi inte har kunnat gå djupare in på vad 
förhållningssätten påstår och argumenterar för. Hade vi kunnat utföra Aa:n på ett annat sätt 
kanske slutsatsen sett annorlunda ut.  

                                               
9 Bergström, G & Boréus, K. (2000).
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3. Bakgrund 
För att en lyckad läsutveckling skall bli möjlig för alla de barn som föds är det av största vikt 
att vi, pedagoger och föräldrar, har kunskapen om och förståelsen för vad läsning handlar om. 
Hur skall vi skapa förutsättningar för att en lyckad läsutveckling skall ta fart och med vilka 
metoder skall vi utgå ifrån samt vilken stimulans krävs att barnet får? Frågorna är många, men 
dock så viktiga att fundera över. För att på något sätt reda ut en del av frågorna behöver vi 
förstå vad läsning är och innebär. Det finns även här otaliga förklaringar och perspektiv på 
ämnet, vi har då valt att redogöra för några av dem. Nationalencyklopedin [NE] redogör för 
begreppet på detta sätt:

Läsning, konsten att läsa. Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid 
och omfattande övningar för att kunna utvecklas. Man kan urskilja två 
huvudmoment: avkodning och förståelse. Avkodning innebär att man kan 
identifiera eller känna igen skrivna ord. Förståelse är resultatet av tolkningen av 
språkliga meddelanden. God läsfärdighet innebär att både avkodning och förståelse 
fungerar väl.10  

Läsning handlar först och främst om att som läsare nå fram till ett föreställningsinnehåll, 
vilket innebär en förståelse av en texts innehåll. Själva begreppet läsning har ett brett omfång 
och brukas i samband med många olika aktiviteter. Detta gör att förklaringen som NE ger 
endast blir en mall för läsning, den motsvarar inte hela variationen av den dagliga 
användningen av begreppet läsning.11

Hans Åkerblom skriver att läsning är en aktiv process under vilken läsaren med hjälp av sitt 
språk, sina kunskaper och erfarenheter försöker förstå tankeinnehållet i en text. Läsning är 
alltså en kognitiv eller kunskapsinriktad process, där vi genom problemlösning försöker förstå 
vad författaren till en text vill ha sagt. Enbart översättning av bokstäver till ljud, d.v.s. 
sammanljudningen, är inte läsning om inte sammanljudningen samtidigt innefattar en 
förståelse av textinnehållet.12

Förståelse av det som läses är en ganska självklar och viktig del i läsprocessen. Ivar Bråten 
nämner att det finns olika definitioner av begreppet läsförståelse men hans precisering av 
begreppet är följande: ”Läsförståelse är att utvinna och skapa mening när man genomsöker 
skriven text och samspelar med den.”13 Vidare anser Bråten att hans definition har vissa 
avgränsningar och att han använder begreppet med förståelse av det som är skrivet, vilket kan 
vara på papper eller skärm och även bestå av kartor, bilder m.m.14

Åkerblom skriver vidare att läsprocessen, syftar till den mentala aktivitet som äger rum när vi 
läser, omfattar en mängd delprocesser. Ett exempel på en delprocess är vårt korttidsminne 
[KTM], där informationsinnehållet i en text bearbetas. Vi har dessutom långtidsminnet 
[LTM], som lagrar våra kunskaper och erfarenheter. Varje delprocess har sina egna 
arbetsuppgifter. Sammantaget bildar dessa delprocesser ett funktionellt system där 
informationen, som vi får via synen när vi läser, bearbetas i olika steg och på olika nivåer. 

                                               
10 http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/l%C3%A5ng/l%C3%A4sning/247273  (2009-05-02)
11 Elbro, C. Läsning och läsundervisning.  (2004).
12 Åkerblom, H. Läsinlärning från teori till praktik. (1993).
13 Bråten, I. Läsförståelse i teori och praktik. (2008, s.13-14).
14 Bråten, I. (2008). 
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Under hela läsprocessen sker ett ständigt informationsutbyte mellan information i texten och 
den information som finns lagrad i läsarens minne.15

Vi vill här reda ut vad de olika delprocesserna står för och tar då hjälp av Åkerbloms 
redogörelse för våra minnens olika funktioner under läsprocessen. Vi har ett ikoniskt minne, 
ett korttidsminner och ett långtidsminne. Vårt ikoniska minne, som även kallas för sensoriskt 
(sinne) minne, kan hålla kvar en mycket detaljerad bild av en text under bråkdelen av en 
sekund. Vilket gör att detta minne ibland även kallas för bildminne. Det ikoniska minnets 
uppgift är sannolikt att hålla kvar bilden av texten tillräckligt länge för att vi ska hinna 
identifiera bokstäverna visuellt på textraden. KTM kallas även för arbetsminne, eftersom det 
har till uppgift att bearbeta informationsinnehållet i texten. Detta görs genom utbyte av 
information med LTM så att vi förstår tankeinnehållet. Informationen stannar något längre här 
än i vårt ikoniska minne, men det rör sig dock endast om några sekunder. Vidare har vi då 
vårt långtidsminne, vars främsta uppgift är att lagra all den information som gör det möjligt 
för oss att känna igen bokstäver och ord samt uttal och betydelsen. Långtidsminnet har nästan 
obegränsad varaktighet och utrymme.16

Vad händer egentligen i hjärnan när vi läser? Vilka är de biologiska mekanismerna bakom 
läsning? Detta är några frågor som Hans Borgström ställer sig i sin bok. Även Borgström 
påpekar att det kan vara svårt för en redan läs- och skrivkunnig att förstå vilken omvälvande 
process det är att lära sig ett språk och hantera dess snirklar till skrift. En väg till att närma sig 
förståelsen för läs- och skrivkunskapen finner vi idag inom det kognitiva neurovetenskapliga 
forskningsområdet. Det här området utvecklas idag snabbt, inte minst när det gäller att skapa 
metoder för att undersöka hjärnan och avbilda hjärnans funktioner.17

Vid Karolinska Institutet har en grupp forskare under ledning av Martin Ingvar, professor i 
kognitiv neurofysiologi, som mål att bättre förstå de mekanismer som styr inlärning och 
förändring i hjärnan. Deras resultat har lett till nya insikter som har betydelse för hur vi kan 
förstå den mänskliga hjärnan, vilket i sin tur kan förklara delar av läsprocessen. Ingvar anser 
att hjärnan hjälper oss genom att ligga steget före i mycket av det vi gör. Själva tanken att vi 
ska göra något är klar innan vi utför handlingen, som kan sägas vara tankens produkt. Han 
menar att det är uppenbart att hjärnan erbjuder oss människor så kallade överlevnadsfördelar. 
Detta gör den genom att göra medvetna och omedvetna gissningar om vad som kommer att 
hända.18

Många beteenden som vi varje dag har är automatiska. Det kan kallas att hjärnan 
rationaliserar sitt arbetssätt genom att automatisera funktioner. Att kunna gå och tala är 
exempel på automatiserade komponenter. Vi ”del-automatiserar” mycket komplicerade 
förlopp för att på så sätt spara tankemöda, ett exempel kan vara att köra bil eller skriva en 
text. Ett beteende eller en funktion som inte är automatiserat för hjärnan kräver att vi är 
aktiva, så att säga ”on-line”, hela tiden vilket medför att processen tar mer plats i med-
vetandet.19

Som en effekt av att vi använder hjärnan förändras den. Vi blir bra på motorik genom att 
utföra många repetitioner av motorikövningar. Samma förhållande gäller med läsinlärningen. 

                                               
15 Åkerblom, H. (1993).
16 Ibid. 
17 Borgström, H. (2006).
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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Vi behöver träna ofta, men kan efter uppehåll relativt snabbt träna upp prestationsförmågan 
igen. Vad händer då i hjärnan när vi läser? När vi kan läsa, är läsning enkelt. När vi läser 
pågår en aktivitet i hjärnan som vi själva inte är medvetna om. Enligt Martin Ingvar handlar 
det om en inlärningsstruktur i hjärnan och om inövade automatiserade funktioner. När vi läser 
bokstaven ”o” högt formas munnen till en rund ring utan att vi tänker på formen. Det skulle 
kunna förklaras att vi hör vad vi ser, och det har vi lärt vårt fonologiska system. Fonologi har 
med språkljudsystem att göra. Fonologiska svårigheter kan röra sig om att ha svårt att uttala 
långa och ovanliga ord, eller det kan röra sig om svårigheter att manipulera språkljud. Vilket 
betyder att det kan vara svårt att avgöra vilka av orden, glas, glass och salt som har ett a-ljud 
som låter på samma sätt.20

Martin Ingvar hävdar också att när hjärnaktiviteten studeras går det att se, att de som är 
mindre goda läsare har högre hjärnaktivitet under läsningen. Vilket tyder på att mindre goda 
läsare helt enkelt behöver mer ”hjärnkraft” för att klara uppgiften. En förklaring till detta kan 
vara att arbetsminnet, KTM, i hjärnan är den viktigaste begränsande resursen när vi läser.21

Enligt Martin Ingvar har det konstaterats att språksystemets vänstersidiga dominans i hjärnan 
blir mindre stark hos dem som inte lär sig att läsa och skriva. Vilket kan ses som tecken på att 
hjärnans struktur påverkas av miljöfaktorer. Den vänstersidiga specialiseringen, som den kan 
kallas, vilken krävs för snabb ljudbaserad avkodning utvecklas alltså inte. Martin Ingvar 
påpekar även att bristande läskunnighet påverkar förmågan till abstrakt tänkande, vilket leder 
till brister i att förstå viktig information. Minnesförmågan är då också nedsatt. Analfabeter 
klarar sig överlag sämre i olika minnestester både när det gäller ord och siffror. Det kan 
förklaras av att läskunnighet kräver ett väl fungerande och uppövat snabbminne eller 
arbetsminne, det vill säga att hålla ihop en text eller ett samtal och komma ihåg det som stod i 
början av en mening när läsaren har kommit till slutet av meningen.22

Förmågan att kunna läsa och skriva är förmodligen viktigare än någonsin, nästintill ett krav 
för att bli en accepterad samhällsmedborgare. Eftersom det är så viktigt är ivern naturligtvis 
stor att finna lösningar på läsinlärningens gåta och det pågår intensiv forskning inom vitt 
skilda vetenskapsområden. På en neurobiologisk nivå har forskarna funnit skillnader i 
tinningloben i hjärnan hos personer med dyslexi. Det är nämligen i tinningloben som det 
påstås att språkförståelsen sitter. Men forskarna har på senare tid funnit att det inte handlar om 
ett enstaka område i hjärnan. Numera är uppfattningen att det rör sig om många olika delar av 
hjärnan som behöver samarbeta för att individen skall få möjlighet till en läs- och 
skrivutveckling.23

                                               
20 Borgström, H. (2006).
21 Ibid.
22 Ibid.
23 Ibid.
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4. Tidigare Forskning
Det har inom, ämnet läsinlärning, forskats under egentligen ett par hundra års tid vad vi vet 
idag. Varje ny forskningsrapport har genom tiderna fått ta emot hård kritik och debatterna 
kring vad som är bäst samt på vilket sätt som är det bästa har periodvis varit intensiv. Under 
denna del kommer det att ges en kortare beskrivning av hur debatten har pågått under alla 
dessa år. Tanken är att vidare ge en förklaring till var debatten bottnar i, vilket är i de 
utvecklingspsykologiska teorierna behaviorismen och kognitivismen.  

4.1 Debatten om läsinlärning 
Som nämnts tidigare är skola, inlärning och utveckling begrepp som rör oss alla i och med att 
vi alla någon gång har varit en del av skolans verksamhet. Detta gör också att det skapas 
uppfattningar och åsikter om och hur skolans inlärning bör fungera. Forskningen har gett oss 
många direktiv genom åren och är i dag intensivare än någonsin när det gäller att lösa den 
magiska gåtan, hur vi skall kunna stimulera varje individ till en god och lyckosam utveckling 
inom skolans verksamhet. Vilka metoder har vi att tillgå och vilken metod är att föredra i 
specifika situationer och för den enskilda individen? I Sverige och även övriga världen har 
dessa diskussioner pågått under lång tid. Diskussionerna i dag är starkare än någonsin, även 
när det gäller hur läsinlärningen bör gå till. I Sverige i dag rör sig diskussionen kring främst 
två förhållningssätt till läsinlärning. Vi kan kalla det för att vi i dag har två så kallade läger 
inom ämnet och tvisten ligger i hur vi ska och bör angripa läsutvecklingen. Alltså hur starten 
på läsinlärningen bör gå till. Samtliga metoder som finns att tillgå kan ses som undergrupper 
till de två stora huvudgrupperna.     

Det ena synsättet bottnar i behaviorismen, och kallas det syntetiska förhållningssättet. Här ses 
inlärning som en förändring av det observerbara beteendet, med andra ord det beteende som 
vi kan se och mäta. Läsundervisningen på behavioristisk grund innebär att individen lär sig 
ljuden eller delarna först, innan de relateras till helheten, som i detta fall är satser och 
meningar. Här fästs inget större avseende vid mentala processer, eftersom det anses att dessa 
inte kan observeras eller mätas. Isolerad färdighetsträning med starka mekaniska inslag 
dominerar här inlärningen.24

Det andra synsättet representeras av en kognitiv grundsyn, och kallas för det analytiska 
förhållningssättet, här är läsförståelsen grunden för inlärning. Läsundervisningen enligt det 
kognitiva synsättet utgår från och betonar helheten, där sammanhängande och meningsfulla 
texter är viktiga. Tanken och språket bildar enligt detta synsätt en organisk enhet i 
läsundervisningen.25

Även Inger Fridolfsson diskuterar denna debatt i sin bok och där framgår att den svenska 
inlärningsdebatten absolut inte är någon ny företeelse utan har en drygt 100-årig historia 
bakom sig. Fridolfsson stryker under på att debatten handlar i det stora hela om, som hon 
uttrycker det, två poler inom läsinlärning. Där den ena polen representeras av 
ljudningsmetoder, vilket står under det syntetiska förhållningssättet. Motpolen till detta 
representeras då av ordbildsmetoder, som håller sig till det analytiska förhållningssättet.26

                                               
24 Åkerblom, H. (1993)
25 Ibid. 
26 Fridolfsson, I. Grunderna i läs och skrivinlärning. (2008).
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Den första ordbildsmetoden framhölls redan under tidigt 1800-tal där läsinlärningen skulle
ske genom lek och med hjälp av ordkort där det skrevs namn på ord eller företeelser som knöt 
an till barnets omgivning. Dessutom skulle initiativet till lärande ske på barnets villkor och 
den vuxne förväntades inta en avvaktande ställning. Denna metod hade dock inte någon större 
framgång eftersom den aldrig blev accepterad som ett redskap i skolorna.27

I mitten av 1800-talet lanserades den nya ljudningsmetoden i Tyskland, det kom emellertid
endast att dröja ett decennium innan kunskapen nådde Sverige.28 Vid ungefär samma tid, runt 
1860-talet, började det i Sverige utbildas lärare i den så kallade ljudmetoden, genom olika 
seminarium. Denna metod blev den dominerande för läsundervisningen under många år. Den 
används fortfarande men har tills i dag utvecklats. Ursprungstanken med metoden var att vid 
läsning är det bokstävernas ljud som används och inte deras namn. Alltså, som exempel heter 
bokstaven M (Ämm) medan den låter (mmm). Lärarinnan förväntades då endast använda 
bokstävernas olika ljud i undervisningen för att barnen sedan på ett lättare sätt skulle kunna 
ljuda sig fram till läsning. Det ansågs att vilken metod som än användes så kommer barnet 
någon gång i nybörjarläsandet till det stadium då vokal och konsonant måste ljudas (läsas) 
ihop.29

Såväl ordbildsmetoden som ljudningsmetoden fick redan vid sitt inträdde under 1800-talet ta 
emot hård kritik av sina respektive motståndare. Ljudningsmetoden kritiserades för att i alltför 
stor utsträckning fokusera på de rent mekaniska momenten i läsningen och för att
läsförståelseaspekterna därmed blev åsidosatta. Ordbildsmetoden kritiserades å andra sidan 
för att metoden inte gav den säkerhet och grundlighet som krävs för en fortsatt 
läsutveckling.30

Under hela 1900-talet användes ljudningsmetoden och ordbildsmetoden i de svenska 
skolorna, men ljudningsmetoden är den som har dominerat läsundervisningen. Stegvis har 
forskningen trots allt pekat på att det bör läggas större vikt vid själva förståelseprocesserna 
kring läsinlärningen. Det är viktigt att barnen inte bara ska kunna ljuda och avkoda ord utan 
att de även ska förstå det lästa.31

Som nu har redovisats är det långt ifrån all värdefull kunskap om läsförståelse och 
läsundervisning som kommer från nutidens forskning. Det mesta av dagens forskning har 
tydliga historiska föregångare, och många av dagens undervisningsmetoder bottnar i tidigare 
forskning från lång tid tillbaka. Bråten använder sig av förra århundradets forskning inom 
läsförståelse och läsundervisning, för att visa på viktiga delar för en lyckad läsutveckling. Han 
visar därmed att förhållandevis tidigt insågs betydelsen av läsarens förkunskaper och aktiva 
användning av olika strategier för att förstå texten, samt vilken betydelse textens struktur eller 
uppbyggnad har för läsförståelsen.32

Ett annat sätt att nalkas läsprocessen presenterades 1938 av Louis Rosenblatt som 
ursprungligen var litteraturhistoriker. Till att börja med fick hon ingen större uppmärksamhet 
för sina teorier, men senare har hennes verk kommit att få stor betydelse för delar av 
läsforskningens område. Rosenblatt undersökte hur läsare och text förhöll sig till varandra, 

                                               
27 Fridolfsson, I. (2008).
28 Ibid. 
29 Kullberg, B. Boken om att lära sig läsa och skriva. (2006).
30 Fridolfsson, I. (2008).
31 Ibid. 
32 Bråten, I. (2008).
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med tyngdpunkten på läsarens personliga upplevelse av texten och inte lika mycket på den 
rätta förståelsen. En viktig faktor var, enligt henne, att såväl läsare som text bidrar till 
läsupplevelsen på ett alldeles unikt sätt. Meningen med texten är inte något som ligger gömt, 
eller något som existerar hos läsaren. Utan det skapas mening mellan läsare och text i 
läsprocessen.33

Som tidigare nämnts är det inte bara i Sverige som kontroverser funnits inom ämnet 
läsinlärning. Debatten har även en internationell historia där USA och England varit stora 
inom forskningen. Även där handlar debatten i grund och botten om var den första 
läsinlärningen ska ta sin början, i hela texter eller i ordens beståndsdelar. Det måste även
tilläggas att inom var och en av de båda traditionerna finns stora variationer. Dessutom är det, 
enligt Fridolfsson, få lärare som i praktiken tillämpar någon av metoderna renodlat. De två 
förhållningssätt som vi inledningsvis pratade om kallas i de internationella sammanhangen för 
top down respektive bottom up. Top down relaterar till det analytiska förhållningssättet som 
utgår från helheten. Det motsatta, bottom up, hänger samman med det syntetiska 
förhållningssättet, vilket utgår från delarna som sedan sätts samman till en helhet34.

Som en effekt av de olika förhållningssätten har det även i internationella sammanhang 
utvecklats olika läsinlärningsmetoder och vi kan i detta skede prata om i stort sett två 
metoder. De amerikansk-engelska benämningarna för dessa metoder är Whole Language 
respektive Phonics. Dessa två traditioner, där Whole Language står för helhet och förståelse 
och Phonics för förståelse för den alfabetiska principen, har under flera decennier stått som 
två poler inom läsinlärningsforskningen. I likhet med USA har också Sverige haft en 
läsinlärningsdebatt som periodvis varit både laddad och intensiv35. 

Debatten kring läsinlärning och läsundervisning tog ny fart och blev än intensivare under 
1970-talet då det lanserades två nya läsinlärningsmetoder i Sverige. Den ena var LTG-
metoden, med Ulrika Leimar som förespråkare, och den andra Wittingmetoden med Maja 
Witting som grundare. Fridolfsson påvisar att samtidigt som dessa metoder lanserades skedde 
i Sverige en allmän debatt om kunskapssynen i skolan. I den debatten framhölls vikten av en 
objektiv och värderingsfri kunskap. I 1980 års läroplan, Lgr 80, betonades att barnet skulle 
vara aktiv i sin lärprocess. Det riktades då kritik mot de isolerade och mekaniska 
färdighetsövningarna inom läsundervisning, som tidigare varit dominerande i skolan.36

I läroplanerna, som konkret uttrycks i läseböcker, läroböcker och andra läromedel, kan 
förändringar följas i språkbruk och tänkande. Denna förändring har ett naturligt samband med 
den allmänna samhällsutvecklingen och samhällets syn på undervisningsbaserat lärande, 
undervisning, utveckling och framgång. Vi har numera en målstyrd skola med strävansmål 
och uppnående mål, utan metodiska beskrivningar, idéer och förslag, i motsats till Lgr 80. 
Eleven står nu i centrum och ses inte längre som en passiv mottagare av kunskap. Eleverna 
ska vara delaktiga i sitt eget lärande och andras lärande. Vi vill stimulera till att de ska 
engagera sig, känna lust för och vara villiga att lära. Det talas om elevernas eget ansvar för 
sina studier.37

                                               
33 Bråten, I. (2008). 
34 Fridolfsson, I. (2008).
35 Ibid.
36 Ibid.
37 Kullberg, B. (2006).
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Kullberg visar i sin bok att det med hjälp av läroplanerna går att följa förändringarna i 
metoder och innehåll i svenskundervisningen genom åren. I Lgr 62 är svenskundervisningen 
hårt strukturerad och samlad. Den går från det enkla till det svåra och utgår från lärarledda, 
klassamlade lektioner. Vidare i Lgr 69 bildas en övergång. Undervisningen pendlar mellan en 
strukturerad samlad gång och en individuell sådan. Formuleringarna i Lgr 69 är mer vaga och 
fria för tolkningar. När vi sedan går över till Lgr 80 förespråkas en ”elevtillvänd” 
undervisning. Vilket innebär en individualiserad lärargång med utmanande valmöjligheter för 
både den som inte kommit så långt som för den som kommit längre. Enligt Lpo 94 står eleven 
i centrum för sitt eget lärande. Eleven ses som en egen resurs med användbar förförståelse, 
vilken läraren ska utgå från för att hjälpa eleven att fördjupa och utveckla sina kunskaper.38

Det syntetiska förhållningssättet har genom åren till stora delar dominerat ute i praktiken, det 
vill säga skolans verksamhet. Det analytiska förhållningssättet har däremot på många sätt 
ändå påverkat klassrumsarbetet. Det kan idag diskuteras om inte det analytiska 
förhållningssättet numera dominerar praktiken. Det skulle i så fall till stor del bero på den 
förändrade syn vi har på barn och kunskap idag, som vi kan se genom de olika läroplanerna.39

4.2 Behaviorismen
Under första halvan av 1900-talet dominerade behavioristerna forskningen om lärande och de 
inriktade sig på observerbara beteenden och hur delfärdigheter kunde analyseras med hjälp av 
olika belöningssystem.40 Inom behaviorismen, inlärningspsykologin, studeras alltså det yttre 
beteendet, det vill säga det som kan iakttas och det som kan mätas, eftersom psykologin ska 
vara så riktig och objektiv som möjligt. Kännetecken för denna inriktningens syn på 
människan är att hon uppfattas som passiv och att hon är helt styrd av miljön. När förklaringar 
till ett visst beteende undersöks tittar inlärningspsykologerna efter orsakerna till detta 
beteende, konsekvenserna av dem och hur miljön ger förstärkning till detta beteende.41  Inom 
den behavioristiska synen på lärande existerar det inga företeelser som har att göra med bland 
annat tänkande, reflektion och mentala förlopp. Med andra ord har tankeprocesser, 
föreställningar om världen och en individs mentala liv inte något spelrum i de studier och 
observationer som behavioristerna utövar.42

Behaviorismens ursprung kommer från den ryske fysiologen och psykologen Ivan Pavlov och 
hans arbeten om klassisk betingning. Pavlovs studier inriktade sig på sambandet mellan 
respons och stimulans och dessa undersökningar gjorde han på hundar och hur de utsöndrar 
saliv vid åsynen av mat. När hundarna utsöndrar saliv är det en så kallad obetingad reaktion 
och maten blir en obetingad stimulans. Vid en närmare observation upptäckte Pavlov att 
hundarna började utsöndra saliv redan innan maten kom och detta på grund av att de hörde 
skötarna komma gående. Förklaringen till detta menade han var att hundarna lärt sig koppla 
ihop skötarnas ljud med att det var matdags. Pavlovs kända studie fortsatte med att han lät en 
klocka ringa innan det var matdags och detta lärde sig sen hundarna att det var ett tecken på 
mat. Ljudet från klockan resulterade i att en obetingad respons till en obetingad stimulans 
hade blivit betingad, eftersom den uppträder under vissa villkor. Detta kallas även för 
signalinlärning.43  

                                               
38 Kullberg, B. (2006). 
39 Ibid. 
40 Bråten, I. (2008).
41 Hwang, P & Nilsson, B. Utvecklingspsykologi. (2003). 
42 Säljö, R. Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv. (2003). 
43 Hwang, P & Nilsson, B. (2003).
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Den amerikanske psykologen B.F. Skinner breddade behaviorismen genom att visa att 
betingning förekommer vid fler typer av beteenden än bara vid de som är sammankopplade 
med reflexer, som i Pavlovs fall med hundarna. Skinners observationer indikerade på att 
individen tenderar att upprepa ett visst beteende där personen upplever ett resultat som är 
positivt eller där individen kan undvika att uppleva något obehagligt. Utav detta beteende fås
vad som benämns för belöning eller förstärkning. Studierna visar även att de beteenden som 
inte förstärks, det vill säga att individen inte upplever ett positivt resultat, blir inte lika vanliga 
och kan till och med försvinna helt. Genom att beteenden belönas kommer detta beteende att 
bli vanligare samt upprepas och detta är vad som innebär med den så kallade 
förstärkningsprincipen. Denna struktur av betingning benämns även som operant betingning 
och skiljer sig markant från Pavlovs betingning.44

Språkinlärningen inom behaviorismen anses vara ett resultat av bland annat barnens belöning 
när de gör något positivt och att de imiterar vad som finns runt omkring dem samt att de 
utövar det. Dessa imiteringar är ljud och beteenden som barn hör och erhåller belöning och 
positiva förstärkningar för att de faktiskt imiterar dem. Imiteringarna övergår senare till vanor 
av korrekt använt språk på grund av barnens fortsatta imitationer. De primära processerna i 
språkutvecklingen är framförallt imitation och utövningen av dessa som är den utgångspunkt 
behavioristerna har.45 Behavioristerna undervisade barn i språkets delfärdigheter men då 
framförallt med tyngdpunkt i identifierandet av bokstäver och deras respektive ljud.46  

4.3 Det kognitiva perspektivet 
Det kognitiva perspektivet tar upp de företeelser som handlar om bland annat tänkande, 
reflektion och mentala processer som behaviorismen satte åt sidan i sina studier och 
observationer eller som de helt enkelt bara ignorerade. 

De kognitiva teorierna lägger sin fokus på hur de tankeprocesserna som människan har är 
uppbyggda, dess utveckling hur uppfattningen påverkas, själva förståelsen för den omgivning 
som finns runt omkring och slutligen hur alla dessa delar påverkar människans beteende.47

Den del inom den kognitiva inriktningen av utvecklingspsykologin som fått störst inflytande 
när det gäller synen på lärande är den så kallade konstruktivismen. Kortfattat innebär denna 
syn att individen inte är passiv för att inhämta information utan genom att själv vara aktiv 
konstruerar han/hon sin egen förståelse av omvärlden.48

Den schweiziske forskaren Jean Piaget var en tidig representant för det kognitiva perspektivet. 
En grundläggande tanke i hans syn på utvecklingen är att människans samspel med omvärlden 
ideligen styrs av två samtidigt aktiva processer. Dessa processer är assimilation och 
ackommodation vilka i sin tur är delar av själva intellektets anpassning till närmiljön. Med 
assimilation innebär det att nya erfarenheter och händelser registreras och detta sker utan att 
omgivningens struktur och funktion förändras. Det är en händelse som är förväntad av den 
förförståelse som individen har. Ackommodation å andra sidan innebär att nya händelser som 
sker, som inte är förväntade, kräver att den tidigare kunskapen och erfarenheten förändras. 
Det är händelser som förförståelsen inte känner till. I och med detta uppstår det en obalans i 
det mentala medvetandet och för att det ska balansera jämnt registreras den nya händelsen och 

                                               
44 Säljö, R. (2003).
45 Lightbown, P. M & Spada, N. How Languages are Learned. (2004).
46 Bråten, I. (2008).
47 Hwang, P & Nilsson B. (2003). 
48 Säljö, R. (2003). 
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förförståelsen vidgas. Detta gör att när liknande händelser dyker upp kan individen assimilera 
dessa utan att rubba balansen i medvetandet.49

Piaget ansåg att människans mentala strukturer är mönster som är organiserade och grunderna 
för dess organisation är olika och detta beroende på erfarenhet och ålder. Detta gav upphov 
till en teori om att människan genomgår olika stadier i sin utveckling och dessa stadier har 
skilda sätt att förhålla sig till och manövrera omgivningen. De olika stadierna är den senso-
motoriska, det preoperationella, de konkreta operationerna och de formella operationerna.50

En annan föregångare till det kognitiva perspektivet var den pedagogiske teoretikern Lev 
Vygotskij. Han menade också att människan bygger upp sin kunskap om omgivningen genom 
att vara aktiv men vad han ville lägga tyngden på var att individen även ingår i en social och 
kulturell samhörighet.51 Denna inriktning kom att kallas för det sociokulturella perspektivet. 
Han fastlade att språkutvecklingen skedde enbart med hjälp av sociala samspel och han 
argumenterade för ett stödjande samspel med miljön eftersom på det sättet uppnås en högre 
nivå av kunskaper och erfarenheter än vad som skulle ha gjorts på ett självständigt sätt.52

Detta samspel med andra föds vi alla in i och utvecklas genom, vilket på så sätt gör att de 
erfarenheter som fås tillsammans med andra sker redan från början. Det som då lärs in är 
bland annat att kunna uppmärksamma och agera i verkligheten så som det tillåts och 
uppmuntras från omgivningen.53

Vygotskij refererade på så sätt till vad barnet i samspel med andra kunde göra och inte vad 
barnet ensamt gör, med andra ord så sker språkutvecklingen under sociala samspel med andra 
i omgivningen. Denna syn skiljde sig från den Piaget hade. Detta då Piagets antaganden om 
språkutveckling var att kunna uttrycka sina kunskaper som inhämtats genom samspel med den 
mentala omgivningen.54

4.3 Sammanfattning
Den debatt som har pågått under lång tid mellan det analytiska och det syntetiska 
förhållningssättet bottnar i de utvecklingspsykologiska teorierna, som redogjorts för ovan. Det 
är inte bara i dessa teorier som debatten har sin utgångspunkt utan även i den forskning som 
bedrivs inom ämnet. Forskningen som har bedrivits är bland annat om hur hjärnan fungerar 
när vi läser och vilken del som är mest aktiv. Även olika metoder och läsprocesser som härrör 
antingen i det syntetiska eller det analytiska förhållningssättet har forskningen behandlat.
Detta är grunden för de samtliga metoder som utarbetats för hur läsning ska gå till och som 
nästa del kommer att behandla noggrannare. 

                                               
49 Säljö, R. (2003). 
50 Ibid. 
51 Hwang, P & Nilsson, B. (2003).
52 Lightbown, P M & Spada, N. (2004).
53 Säljö, R. (2003).
54 Lightbown, P M & Spada, N. (2004).
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5. Läsinlärningsmetoder 
Utifrån de två förhållningssätten, det syntetiska och analytiska, har det utvecklats en rad 
metoder för hur läsinlärningen bör ske. Det kommer i detta avsnitt ges en beskrivning av två 
metoder som har sitt ursprung i det syntetiska förhållningssättet samt tre metoder som 
framkommit ur det analytiska. Vidare kommer detta att ligga till grund för den Aa och 
hållbarhetsprövning som redogörs längre fram.  

5.1 Syntetiska förhållningssättet
Det gemensamma för ett syntetiskt förhållningssätt inom läsinlärning och läspedagogiska 
metoder innebär, som tidigare nämnt, en tro på att angripa och påbörja läsutveckling utifrån 
delarna i språket. Den syntetiska ljudmetoden bygger på en behavioristisk grundsyn. Det 
anses här viktigt att lära sig delarna först innan delarna relateras till en helhet. Precis på detta 
sätt resonerar anhängare till de syntetiska metoderna. 

När ett barn lär sig att tala är barnet förmodligen inte medvetet om de många olika språkljud 
som bygger ordet. Orden kommer automatiskt och utan ansträngning. För att då lära sig att 
läsa krävs det att du kan definiera delarna i ordet, du måste alltså förstå den alfabetiska 
principen och därigenom knäcka koden.55 Starten bör därmed ligga i övningar som behandlar 
språkets minsta beståndsdelar, vilka är de enskilda språkljuden, som kommer av fonologisk 
medvetenhet av alfabetiska kunskaper. Metoden innebär i korthet att barnet börjar med att 
ljuda (läsa) samman bokstavsljuden till ord. Läsaren går från delarna till helheten via en 
sammanställning av ljuden till ord. Sedan bearbetas och sammanförs successivt allt större 
språkliga enheter som fraser och satser56.

I de svenska syntetiska metoderna är det vanligt att perspektivet ligger på att det är läraren 
som lär eleverna att läsa. Det är läraren som styr inlärningen, ofta i en mycket strukturerad 
form, med lite utrymme för individuella variationer ifråga om förkunskaper. Det är också 
läraren som bestämmer vilka färdigheter som ska läras in och i vilken ordning detta ska ske. 
Eleverna blir därför mer eller mindre passiva mottagare av de läsfärdigheter som läraren 
förmedlar57.

De syntetiska metoderna skiljer på språket från tanken, åtminstone i läsundervisningens 
inledningsskede. Det anses att själva lästekniken bör behärskas och helst vara överinlärd eller 
automatiserad, innan pedagogen på allvar för in läsförståelsen i läsundervisningen.58

Skrivinlärningen sker jämsides med läsinlärningen och är ett led i att skapa starka kopplingar 
mellan ljuden och bokstäverna.59

Utifrån detta syntetiska förhållningssätt har det utvecklats läsinlärningsmetoder för pedagoger 
att tillgå i läsundervisningen. Här nedan redogörs det för två av dagens mest framstående 
metoder inom detta förhållningssätt, vilka är God Läsutveckling och Wittingmetoden, men 
med grundligare utförande av God Läsutveckling. 

                                               
55 Lundberg, I & Herrlin, K. God läsutveckling. (2003).
56 Åkerblom, H. (1993).
57 Ibid. 
58 Ibid.
59 Fridolfsson, I. Grunderna i läs och skrivinlärning. (2008).
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Fonologisk 
medvetenhet

Flyt i 
läsningen

Ordavkodning

LäsförståelseLäsintresse

5.1.1 God Läsutveckling
Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin har tillsammans skrivit boken God Läsutveckling. Här 
förespråkar de en syntetisk ljudmetod samt ett bedömningsverktyg som pedagoger kan 
använda i sitt klassrum respektive i sin professionella roll. De inleder med att påstå att barns 
utveckling av läsförmågan innefattar flera olika dimensioner.60 Så som:

 Fonologisk medvetenhet
 Ordavkodning
 Flyt i läsningen
 Läsförståelse
 Läsintresse61

De poängterar att dessa är de fem viktigaste dimensionerna och framför allt under den tidiga 
läsutvecklingen. De här dimensionerna samspelar med varandra men har också var för sig ett 
viktigt enskilt förlopp. Ibland kanske eleven klättrar raskt uppåt i en eller flera av 
dimensionerna medan det kan hända att denne stagnerat i en annan dimension.62

Vidare påpekar författarna att en sådan här förteckning över läsningens utvecklingsfaser 
naturligtvis inte kan användas på ett mekaniskt sätt. Alla elever följer inte exakt samma 
utvecklingsförlopp. En del steg hoppas över och ibland kan en elev behöva gå tillbaka och 
repetera. Förloppet är därmed inte enkelt och rätlinjigt. Kartläggningens viktigaste funktion är 
att vara ett fungerande verktyg så att läraren ser vad som faktiskt sker med elevens 
läsutveckling. Kartläggningen visar dels om eleven har stannat upp på en nivå under en längre 
tid, samt om utvecklingen går klart långsammare än hos andra elever.63

Läsning, som begrepp, är något som ter sig odelbart och helt. När bedömningen av en elevs 
läsutveckling sker, räcker det inte med att bara tänka på läsfärdighet i största allmänhet. Det 
krävs en mer detaljerad bild av utvecklingens olika sidor. Det skulle kunna var så att en elev 
till exempel visar en god utveckling i fråga om ordavkodning men går alltför långsamt fram 
ifråga om läsförståelse och läsintresse. Det går att ligga högt i en dimension men lågt i en 
annan. Det är viktigt att förstå ömsesidigheten och samspelet mellan läsningens olika sidor.64

För att visa på detta förhållande mellan de olika dimensionerna har det skapats en mall som 
tillsammans med texten visar hur de samspelar och påverkar varandra. Detta för att läsaren till 
denna text lättare skall förstå den nästkommande redogörelse för hur de fem dimensionerna 
förhåller sig till varandra.65

                                               
60 Lundberg, I & Herrlin, K. (2003).
61 Ibid. (s.6).
62 Lundberg, I & Herrlin, K. (2003).
63 Ibid.
64 Ibid.
65 Ibid.
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En god fonologisk medvetenhet underlättar ordavkodningen och en god ordavkodning har 
en positiv inverkan både på den fonologiska medvetenheten, och på flytet i läsningen. När 
eleven har lärt sig att avkoda skrivna ord, får denne samtidigt en bättre uppfattning om hur de 
talade orden egentligen är uppbyggda. När avkodningen går lätt och snabbt medför det ett 
bättre flyt i läsningen. En fin rytm i läsningen, där satsbyggnaden rinner fram, underlättar 
dessutom identifieringen av enskilda ord och fonem, det vill säga ordavkodningen. Flytet
har därmed en positiv inverkan på läsförståelsen, samtidigt som god läsförståelse bidrar till 
bättre flyt i läsningen. Den som läser med ett gott flyt kan lättare minnas början av en mening 
och får då lättare att koppla ihop olika delar av en text för att på så sätt förstå den bättre. Den 
energi som hade behövts för att avkoda ord och få ordning på meningsbyggnaden, kan då i 
stället användas på det mentala arbete som behövs för att förstå en text. God läsförståelse är 
en förutsättning för ett positivt läsintresse, och läsintresse gör att förståelsen blir bättre.66

Som kan ses samspelar delarna med varandra och skapar en helhet. Redan från början 
samspelar de olika sidorna av läsutvecklingen och här blir läraren en viktig faktor. Läraren 
blir den som samordnar de olika utvecklingsstegen när eleven bearbetar orden samtidigt som 
läsningen som helhet lyfts fram.67 Trots att samspelet mellan läsningens olika sidor är 
påtagligt, finns det goda skäl till att hålla dem isär när bedömningen av elevers läsutveckling 
sker. I varje fas av en elevs utveckling kan det bedömas hur utvecklingen ser ut, vilka de 
starka och de svaga sidorna är. På så sätt fås ett tydligt underlag för att sätta in eventuella 
lämpliga åtgärder.68

Det är naturligt att under den första perioden av läsutvecklingen ha en viss tyngdpunkt på 
avkodningen. Lundberg & Herrlin vill härmed betona att eleverna redan från början måste få 
uppleva att läsning handlar om mening, glädje, betydelse, budskap, upplevelse och förståelse. 
De måste få erfarenhet av att texter har något att säga till dem som kan vara viktigt. Eleverna 
kanske inte, under det tidiga stadiet, på egen hand kan tillägna sig textens budskap men 
pedagogen kan få den att framstå och bli tydlig. Avgörande för all utveckling och i synnerhet 
för utvecklingen av läsandets alla sidor är att eleverna är intresserade och aktiva, att de känner 
glädje och lust inför lärandet, att de upplever tillfredsställelsen av att kunna något.69

För att förstå vad de olika dimensionerna handlar om har författarna valt att göra en mer 
grundläggande beskrivning av dem, vilket följer här nedan:

Fonologisk medvetenhet
Att lära sig att läsa handlar om att återskapa, tysta rader av bokstäver till naturliga språkljud 
som ger mening och betydelse. Det kräver då att vi förstår den alfabetiska principen, som går 
ut på att det flödande talet har delats upp i små bitar, fonem, som betecknats med 
bokstavstecken. Detta är ett mänskligt påfund. För att bli en god läsare måste det finnas en 
förståelse för den alfabetiska principen, alltså att kunna ”knäcka den alfabetiska koden”.70

Viktigt är också att ha förmågan att skifta sin uppmärksamhet från betydelsen, alltså 
innehållet i det som sägs, till hur det sägs, hur det låter samt vilka ljud som bygger upp orden. 
Ljuden färgar av sig på varandra. Det första ljudet i orden bil, boll, bad, bock är faktiskt inte 

                                               
66 Lundberg, I & Herrlin, K. (2003).
67 Ibid.
68 Ibid. 
69 Ibid.
70 Ibid.
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helt lika. Den efterföljande vokalen är med och bestämmer hur ljudet blir. Det går inte att på 
något enkelt sätt enbart lyssna sig fram till vilka bokstäver som ett ord består av.71

För somliga barn är detta ett stort steg, ett steg som kräver det som kallas fonologisk 
medvetenhet/uppmärksamhet. Denna medvetenhet anses som något grundläggande och som 
en viktig förutsättning för att kunna tillägna sig förståelse för hur bokstäverna kan få liv.72

Ordavkodning
Detta stadium i ordläsningen bygger inte på att barnet förstått den alfabetiska principen, men 
att barnet börjat uppmärksamma skrivna ord i omgivningen kan ändå vara ett viktigt steg på 
väg mot läsning. När barnet börjar göra små skrivförsök skärps uppmärksamheten ytterligare 
mot enskilda bokstäver och ordningsföljden mellan dem. En självklar förutsättning för att 
kunna läsa en text är att kunna identifiera de skrivna orden. Små barn brukar känna igen en 
del ord långt innan de egentligen kan läsa dem. Orden behandlas som vilka bilder som helst, 
de uppmärksammar vissa särdrag i orden som gör att de kommer ihåg dem och kan urskilja 
dem.73

Flyt i läsningen
Flytet i läsningen hänger nära samman med läsförståelsen. Det skulle kunna sägas att flytet 
bildar bron mellan ordavkodningen och förståelsen. Den som läser med flyt behöver inte 
koncentrera sig på att identifiera de skrivna orden, utan kan i stället rikta sin uppmärksamhet 
på textens innehåll och betydelse, d.v.s. skapa kopplingar mellan tankar och idéer i texten 
samt mellan det som står i texten och sina egna erfarenheter och kunskaper. Med andra ord, 
elever som läser flytande kan identifiera ord och förstå samtidigt.74

Läsförståelse
Läsning är ett möte mellan läsare och text, där läsaren ofta är aktiv och skapande. Läsaren är 
en medskapare och konstruerar innebörder av texten utifrån sina egna tidigare erfarenheter 
och förväntningar. En förutsättning för att en sådan skapande verksamhet ska äga rum är att 
läsaren kan genomföra ordavkodningen utan ansträngning och tillräckligt snabbt, kan uppfatta 
och utnyttja meningsbyggnaden i textens språk och veta ordens betydelse. Bakgrunds-
kunskapen, det vill säga det vi vet om det område texten tar upp, gör det möjligt för oss att 
läsa mellan raderna, att gå bortom den så att säga redan givna informationen.75

Läsintresse
Skälen till att stimulera till en lustfylld läsning är många och starka. Skolan måste ge eleverna 
positiva erfarenheter, där framgång ger nya framgångar, samt där självförtroenden stärks, och 
upplevelsen av att bli en bättre läsare infinner sig. Det är därför viktigt att barnet från början 
får uppleva läsandets lust och glädje, att läsandet ger nyckeln till en hel värld av fantasi, 
spänning, kunskap och äventyr.76

                                               
71 Lundberg, I & Herrlin, K. (2003).
72 Ibid.
73 Ibid.
74 Ibid.
75 Ibid.
76 Ibid.
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5.1.2 Wittingmetoden
Wittingmetoden är sedan 1970-talet en etablerad metod för arbete med läsning och skrivning. 
Metoden utvecklades av Maja Witting. De grundläggande principerna för läsning och 
skrivning, som Wittingmetoden vilar på, utgår från det faktum att läsning och skrivning 
innehåller en teknikdel samt en innehållsdel. Maja Wittings erfarenhet sade henne att elever 
helst vill arbete med respektive del var för sig och inte med båda samtidigt. Eleverna 
uppfattade det som störande när teknikbrister hindrade intresset för förståelsen av innehållet, 
och det uppfattades som jobbigt att hålla innehållet i tanken, samtidigt som teknikdelen skulle 
fungera. Elevernas önskemål var därmed, en sak i taget.77

I läsning består teknikdelen av att en rad med alfabetiska tecken, i korrekt ordning, ska 
omvandlas till språkljud. Språkljuden skall bilda ord och orden måste separeras från varandra 
för att kunna uppfattas på rätt sätt. Detta tränas genom såkallad avlyssningsskrivning.
Innehållsdelen handlar därmed alltså om att förstå någon annans budskap, eller skrivna ord.
Witting anser att det talade språket är en viktig del i språkarbetet. Det talade språket har 
eleverna redan tillgång till och är för de allra flesta ett bekant användningsområde. 
Wittingmetoden drar nytta av det i sin läs- och skrivinlärningen. Hur meningar byggs går bra 
att undersöka via samtalet.78

Symbolfunktionen är något tekniskt, mekaniskt och i princip oföränderligt. Den bygger helt 
enkelt på en gemensam, ”överenskommelse” om att vi låter språkljud återges av tecken. I 
språk med ett alfabetiskt system, som svenskan, räcker det med att lära in kopplingen mellan 
ett begränsat antal språkljud och deras respektive tecken. Den tekniska delen i läsning och 
skrivning kräver överinlärning för att automatiseras. För att teknikdelen i läsning och 
skrivning ska kunna automatiseras är denna del av arbetet enligt Wittingmetoden strukturerat 
och i hög grad lärarstyrt.79

Arbetet med förståelsen/innehållet i texterna präglas, i Wittingmetoden, av individernas egen 
begreppsvärld, och är därför i grunden elevstyrt. Utgångspunkten här ligger i vad metoden 
kallar för fritt associerande. Vikten ligger i att eleven finner intresse för och en text som 
tilltalar på en lagom avancerad nivå. Eleven hämtar materialet ur sin egen värld. Då blir det 
alltid intressant och individanpassat, hävdar Witting. De två skilda sätten att arbeta inom 
Wittingmetoden utgörs av avlyssningsskrivning för symbolfunktionsarbetet och fritt 
associerande för arbete med förståelsen/innehållsskapandet. Båda arbetsmomenten ingår 
alltid i arbete. Inte samtidigt, men alltid parallellt. Det var elevernas önskan att slippa hantera 
två saker på en gång!80

5.2 Analytiska förhållningssättet
Det analytiska förhållningssättet inom läsinlärning innebär att starten för läsande ligger i 
helheten, det vill säga att utgångspunkten ligger i hela texter, fraser och ord. Att 
förhållningssättet benämns som analytiskt är för att helheten sedan ska analyseras för att 
komma fram till delarna som binder samman helheten och dessa delar är bokstäverna och 

                                               
77 [Wittingföreningen]: http://www.wittingforeningen.se/wittingmetoden1.htm (2009-05-05).
78 Ibid.
79 Ibid. 
80 Ibid.
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deras respektive ljud. Huvudvikten läggs vid att det som ska läsas har en mening och ett 
innehåll.81

Själva förhållningssättet tar som sagt sin utgångspunkt i hela skrivna påståenden eftersom 
orden är mer meningsbärande än de enskilda bokstäverna. Metodens styrka ligger i att redan 
från start får barnet en lättare förståelse för läsningens kommunikativa funktion.82 Denna 
förståelse ligger i de erfarenheter och kunskaper som barnet tar med sig in i skolans värld och 
de ligger till grund för förförståelsen som behövs för att göra en avläsning av texten. Finns det 
en god förförståelse gör barnet en bättre avläsning vilket efter en tankemässig bearbetning ger 
en förståelse. När barnet uppnått en läsförståelse för textens mening och innehåll ger detta en 
ökad förförståelse vilket ger nya erfarenheter och kunskaper.83

Förutom att vara ett analytiskt förhållningssätt, där gången är från helhet till del, anses den 
också vara kognitivt inriktad.84 Det som menas med kognitiv är att djupstrukturen, de 
grammatiska relationer som förekommer mellan delarna i en sats, är inte det som ska läras in 
utan det är själva ytstrukturen, exempelvis ordföljden i en mening eller sats. I den kognitiva 
utvecklingen för språkinlärningen är den sociala situationen av stor betydelse och det är de 
erfarenheterna, de sociala, som skapar den förståelse som barnet får till den struktur som 
språket är uppbyggt av. 85

Utifrån detta synsätt har det utvecklats olika varianter av det analytiska förhållningssättet som 
kan fungera som ett verktyg för läsundervisningen i skolan. Dessa varianter är bland annat 
Nya Lusboken, Whole Language och LTG-metoden. I nästa del kommer dessa tre varianter 
att beskrivas men med en mer grundligare beskrivning av Nya Lusboken.

5.2.1 Nya Lusboken
Nya Lusboken86 är en alternativ form av den analytiska metoden som har tagits fram för att 
kunna underlätta för lärare i deras bedömning av elevers läsande samt att få en inblick i vad 
som sker när de läser.  Det är meningen att den modell Lusboken behandlar ska fungera som 
ett verktyg i undervisningen och som en hjälp till att bedöma på vilken nivå eleverna ligger i 
sin läsning. Förutom modellen finns ett schema, LäsUtvecklingsSchemat [LUS], med 
tillhörande protokoll som extra hjälp för lärarens bedömning av elevernas läsning.  

Lusboken är ett förhållningssätt där eleverna utgår från sina egna kunskaper och erfarenheter 
när de lär sig att läsa och har med sig detta under hela läsprocessen. De utgår då från helheten 
i det skrivna. Lusboken använder sig av en modell för att förklara processen för läsning som 
eleverna går igenom för att lära sig läsa och den består av sex rutor med tillhörande begrepp 
som flätas samman till en helhet och ett önskat resultat. Resultatet ska bli att eleverna tillägnar 
sig ett litterat läsande (se nedan, s.23) och själva modellen är uppbyggd enligt följande:87

             

                                               
81 Kullberg, B. (2006).
82 Elbro, C. (2008). 
83 Allard, B m.fl. Nya Lusboken. En bok om läsutveckling. (2002).
84 Lansfjord, M. (1999). Good Reading and Writing Skills.
85 Hwang, P & Nilsson, B. (2003). 
86 Allard, B m.fl. (2002).
87 Ibid.
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Kunskaper och erfarenheter är det som eleverna har med sig när de börjar skolan och de bildar 
deras uppfattning om verkligheten. Detta utgör med andra ord elevernas förförståelse. Om det 
som ska läsas är ett ämne som eleven är mycket kunnig inom kommer avläsningen i sig gå 
lättare vilket sedan innebär en bättre förståelse för det han/hon läser. På så sätt har eleven en 
viss förförståelse. Om den förståelsen är mager eller nästan obefintlig kommer avläsningen 
inte fungera lika bra och läsförståelsen blir inte lyckad, den blir nästan helt obefintlig. 
Avläsningen i modellen är inte detsamma som avkodning, det vill säga att läsning sker utan 
förståelse. Den logiska konsekvensen av avläsningen blir då med andra ord att eleverna inte 
läser alla bokstäverna. Avläsningen styrs av den förförståelse eleven redan har.88

Den tankemässiga bearbetningen ordnar upp förförståelsens perspektiv tillsammans med 
avläsningens resultat så att det blir en hållbar struktur för elevens förståelse, dvs. 
läsförståelsen. Denna bearbetning har en underförstådd mening i det att eleven samtidigt är 
medveten om det han/hon förstår. Avläsningen tillsammans med den tankemässiga 
bearbetningen resulterar i läsförståelse, att eleven förstår det han/hon läser. Faller avläsningen 
bort på vägen blir resultatet att läsning inte längre sker. Läsförståelsen står på två ben och 
faller det ena bort är det inte längre en fråga om läsförståelse. För att förstå texten som ska 
läsas behöves båda benen. Om den tankemässiga bearbetningen faller bort är inte tankarna 
riktade mot textens innehåll längre och ett resultat av läsningen kommer inte att uppnås. När 
detta sker att läsningen inte ger en läsförståelse har eleven råkat ut för mekanisk avläsning 
utan någon som helst förståelse. Läsförståelsen uppnås inte och processen är bruten.89

När läsförståelsen är uppnådd kopplas den samman med en innehållsuppfattning. En sådan 
uppfattning av innehållet är alltid en helhetsuppfattning som redan finns från början men som 
under läsandets gång ändras. Strukturen, kvaliteter och textens omfattning ändras så att eleven 
får en klarare och tydligare bild av vad texten egentligen handlar om. Innehållet i en text 
                                               
88 Allard, B m.fl. (2002).
89 Ibid. 
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tolkas, förstås och föreställs utifrån de kunskaper och erfarenheter som eleven innehar vilket 
gör att de är med och skapar själva innehållet.90

Slutligen görs en återkoppling till förförståelsen eftersom redan efter att ha läst första halvan 
av en mening eller rent av hela meningen ger läsförståelsen ännu mera material åt 
förförståelsen. Den blir alltså mer omfattande och allt rikare för varje ord, rad, stycke och sida 
som eleven läser. Genom att få en rikare förförståelse går själva läsningen lättare. Hela denna 
process av läsningen som eleverna går igenom berikar även deras kunskaper och erfarenheter 
som i sin tur ger en ökad förförståelse och läsprocessen börjar om från början.91

Modellen åskådliggör ett händelseförlopp av vad som sker när vi läser och detta av både 
samtidiga och successiva processer. Dessa processer är omedvetna när läsning sker. 
Läsprocessen kan när som helst brytas och detta på grund av ett antal anledningar, såsom till 
exempel dåligt tryckta bokstäver och svårläslig handstil. Varje sådant här avbrott stör 
processen och tråden försvinner vilket leder till att det kan bli besvärligt för ovana läsare att 
hitta tillbaka i texten för att återigen komma igång med läsandet.92

Enligt Allard m.fl. anses modellen vara en helhet som är användbar i alla lässituationer och 
för alla individer. Själva läsningen är relaterad till varje individs erfarenheter och kunskaper 
vilka inkluderar deras läskunnande och läserfarenhet. Det kan därefter anses att modellen 
definierar läsförmågan som ett begrepp, det vill säga att alla de element som är aktiva när vi 
läser åstadkommer vår läsförmåga. Dessa element anses vara förenade och aktiva i relation till 
varandra vilket då ger resultatet läsning. Läsningen utgör då en egenskap hos helheten som 
delarna bildar. Skulle helheten av någon oförutsägbar anledning plockas isär i alla sina 
beståndsdelar eller att bara en liten del tas bort får det till följd att begreppet läsning upphör 
att existera. För att läsning ska uppstå behövs alltså alla delar och att de är aktiva i relation till 
varandra. Eftersom det framträder vissa specifika egenskaper hos helheten, vilken inte kan 
minskas ned till någon särskild del, hör alla dessa smådelar ihop med varandra.93

När läsningen sedan sker av sig själv och läsaren inte tänker på att han/hon läser så har de 
uppnått vad som kallas för en automatiserad process. Detta sker av sig själv och oftast 
omedvetet. Barn når denna automatik genom ett strukturellt lärande och genom att deras 
tankar arbetar för att skapa en viss mening upptäcks de språkliga strukturerna utan att barnen 
är medvetna om det. Detta är en aktiv process som pågår och barnens språkinlärning sker utan 
att de behöver försöka att styra denna process på ett medvetet sätt. Denna process är inte bara 
giltig vid att lära sig att tala ett språk utan även vid att lära sig läsa och skriva, det är vad 
Allard m.fl. hävdar.94

5.2.1.1 LäsUtvecklingsSchemat
LUS är ett verktyg för läraren att bedöma eleverna var de befinner sig i sin utveckling och är 
uppbyggd utifrån tre faser; 1) utforskande, 2) expanderande och 3) litterat läsande. Den första 
fasen innehåller tolv punkter och innebär att eleven successivt håller på att tillägna sig 
läsförmågan i texter. Dessa texter har några få ord på varje sida och det förekommer oftast 
bilder som samspelar med det texten säger. Den förståelsebaserade avläsningen kräver stor 
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energi och uppmärksamhet när eleven söker efter textens innehåll eller budskap. Eleven 
kommer så småningom i denna fas att tillägna sig strategier för läsningen vilket gör att 
han/hon bekräftar sin läsförmåga med texter med mer ord och som färre bilder. Detta leder till 
att den uppmärksamheten som ligger på avläsningen gradvis kommer att minska.95

Efter punkt tolv inleds den andra fasen vilket är den Expanderande fasen. Nu kommer 
eleverna att ha förvärvat lässtrategier som fungerar och kommer att bredda läsningen med att 
läsa böcker med allt fler ord och meningar. Det är nu som själva texten för berättelsen framåt 
och inte de bilder som tidigare hjälpte eleven att kunna relatera till innehållet. Under denna 
fas kommer eleverna bland annat att erhålla ett mer flyt i läsningen, de kommer att utföra 
sökläsning (dvs. letar snabbt igenom texten för att upptäcka en efterfrågad information) och 
de kommer att uppnå en god förståelse till det som läses och läser med lätthet 
ungdomslitteratur.96

Den tredje och sista fasen, litterat läsande, innebär att eleverna har ett läsande som utgår från 
ett abstrakt och hypotetiskt tänkande. Eleven kan i denna fas förstå principer som inte anges 
med ett ordagrant uttryckssätt i texten de läser samt att kunna dra slutsatser av saker som 
ligger utanför deras erfarenhetsområden. De ska med andra ord ha förståelse för det som är 
abstrakt. Denna fas ska slutligen öppna vägen för ett mer självständigt läsande av texter inom 
olika genrer och att de ska få en stegvis ökad förståelse för metaforers samt nya dimensioners 
betydelse.97

Dessa tre faser kan tydliggöra för läraren hur eleverna utvecklar sitt läsande men här fås ingen 
vidare hjälp om hur arbetet med eleverna ska fortsätta. Det som bör tänkas på är att Allard 
m.fl påpekar vikten av att ”LUS inte är och har aldrig varit en metodisk modell för 
läsundervisning!”98

5.2.2 Whole Language 
Whole language anses inte vara en metod utan det är en filosofi för lärande och undervisning 
där eleverna får stöd i sitt läsande. Läsandet är baserat på texter som är meningsfulla och 
förutsägbara. Undervisningen betonar inte att eleverna ska identifiera ord där det kan bli på 
bekostnad av att konstruktionen förlorar sin mening.99 Enligt Bråten så är centralgestalten för 
detta område mest sannolikt Kenneth Goodman och han betonade starkt att läsningen är en 
naturlig process och att det är sökandet efter mening som resulterar i att läsaren drivs framåt. 
Han menar att det först inte görs ett försök till att avkoda för att därefter förstå utan själva 
förståelsen är involverad i alla de nivåer som läsprocessen innefattar.100

Goodman anser själv att WL inte är en lärosats som ska praktiseras på ett för grundligt 
tillvägagångssätt utan det är ett sätt att tillsammans frambringa en uppfattning av språket, 
lärandet och människor, framförallt elever och lärare. Enligt Goodman är WL ett pedagogiskt 
program för lärare att rätta sig efter i sin undervisning till eleverna. Vidare anser han att 
språket ska hållas som en helhet och att eleverna ska involveras i att på ett funktionellt sätt 

                                               
95 Allard, B m.fl. (2002).
96 Ibid. 
97 Ibid.  
98 Allard, B m.fl. (2002, s.53).
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100 Bråten, I. (2008).
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använda det och att det är meningsfullt så att det möter deras eget behov. Eleverna ska få en 
möjlighet att använda språket genom att få prata om saker som de anser att de har ett behov av 
att förstå.101

Eleverna ska även uppmuntras till att bland annat söka efter information genom att läsa och 
att njuta av en riktigt bra berättelse. Genom att involvera eleverna på detta sätt gör att 
språkinlärningen blir lättare och att det blir mer stimulerande, intressantare, och roligare för 
både elever och lärare. Goodman anser att genom att arbeta med WL-programmet resulterar 
det i ett mer effektivt lärande än vid användandet av metoden där språket delas upp i mindre 
delar och fragment. Språket ska ses som en helhet, vara meningsfullt och framförallt relevant 
för eleverna vilket kommer att ge dem en mer stimulerande inlärning. 102

5.2.3 LTG – Läsning på talets grund
LTG-metoden lanserades av pedagogen Ulrika Leimar i början av 1970-talet då 
samhällssituationen var sådan att det rådde stora förändringar av olika slag. Skolan skulle vara 
precis som samhället en plats där allt kunde fungera för alla tillsammans och skolan skulle 
framförallt innehålla arbete för såväl grupp som individ. LTG hade plats för alla även för dem 
som kanske var lite mer långsamma, det var eleven som skulle vara i centrum.103

LTG har sin startpunkt i barnens egna erfarenheter och deras naturliga talspråk. Det är barnets 
talspråk som utgör själva grunden eftersom det är barnets första språkliga kunskap. Språkut-
vecklingen inom metoden ses som en helhet och det är barnens kognitiva och begrepps-
mässiga utveckling som ligger till grund för det urval av texter med ett meningsfullt innehåll. 
Detta sker under de första stegen till att lära sig läsa och skriva.104

Under den första läsundervisningen inom LTG var texterna som eleverna läste dikterad av 
dem och nedskrivna av läraren, dessa texter skrevs på stora blädderblock så att de lättare 
kunde sparas än om de var skrivna på tavlan. Att eleverna dikterar sina lästexter är metodens 
väsentligaste kännetecken och fördelen med detta sätt att arbeta är att läraren är säker på att 
texten kommer att befinna sig inom de erfarenheter som eleverna har.105 Förutom att eleverna 
dikterar sina egna lästexter bygger LTG på fem faser, vilka är:

1) Samtalsfasen där eleverna sitter i grupp och samtalar under lärares ledning. Vid 
gruppsamtalen dyker det upp många ord från barnen och eftersom gruppen som helhet har ett 
mycket rikare och vidare ordförråd än vad en enskild elev har. Detta gör att varje enskild 
elevs ordförråd stärks och blir mer omfångsrik av de andra i gruppen.106

2) Dikteringsfasen kan uppträda i direkt anslutning till samtalsfasen och innebär att eleverna 
samtalar om ett innehåll i en text de vill få nedskrivet. Läraren skriver ner vad eleverna 
dikterar och de sitter allihop så att de kan se vad och hur läraren skriver.107

                                               
101 Goodman, K. What’s Whole in a Whole Language. (2005).
102 Ibid. 
103 Kullberg, B. (2006). 
104 Lansfjord, M. (1999). 
105 Elbro, C. (2008).
106 Leimar, U. Läsning på talets grund: Läsinlärning som bygger på barnets eget språk. (1974). 
107 Ibid. 
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3) Laborationsfasen är den fas som bör komma redan dagen efter de två första eftersom det är 
i denna fas som eleverna får direkt undervisning i analys av talspråket och texten.108

4) Återläsningsfasen är en fas som till viss del sker i grupp men som även kan innehålla 
enskilda arbetsstunder för varje elev. I denna fas har varje elev fått en kopia på det som 
läraren i fas två skrev ner och texten täcker ena halvan av ett A4-papper. På den tomma 
halvan får sedan eleven rita/måla det som texten innehåller. Medan eleverna illustrerar sina 
bilder återläser en elev texten för läraren. De ord som eleven känner igen och kan läsa helt på 
egen hand stryks under och för varje ord får eleven ett tomt kort till sin ordsamling.109

5) Efterbehandlingsfasen bör komma i anslutning till fas fyra, helst direkt efter det att eleven 
fått sina ord understrukna. Detta för att eleven så fort som möjligt kan sätta igång och arbeta 
med dessa ord. På de tomma korten ska eleven skriva alla de ord som han/hon kunde och efter 
det ska det läsas upp högt vad det står.110

Dessa fem faser tillsammans med barnens egna erfarenheter och dikterade läseböcker är det 
som utgör grundstommen i arbetet med LTG-metoden. Eftersom texterna skulle vara 
meningsfulla och relatera till eleverna själva blev en diktering för läraren ett önskat resultat. 

5.3 Kritik för och emot förhållningssätten 
Inom läsinlärningen har det, som tidigare nämnts, forskats en hel del under många års tid och
varje ny forskningsrapport har genom tiderna fått ta emot hård kritik. Debatterna som förts 
kring vad som är bäst samt på vilket sätt som är det bästa har periodvis varit intensiv. 
Forskningen inom ämnet har med tiden blivit än mer fördjupad, vilket har lett till att det idag 
finns mycket kunskap i området läs- och skrivinlärning. Caroline Liberg111, professor i 
utbildningsvetenskap, poängterar just detta och menar att den forskningen som bedrivs idag 
får mycket positiva effekter. Ingvar Lundberg, professor i utvecklingspsykologi, tar här vid 
och ställer sig kritisk till dagens skola och lärarutbildning för att de inte lyckas fånga upp de 
nya resultaten inom forskningen. Utan den praktiska verkligheten har än så länge inte blivit 
påverkad av ny kunskap.112  

Goodman anser att många traditioner inom skolverksamheten har hindrat den naturliga 
utvecklingen av språket genom att bryta ned det naturliga språkets helhet i ord, stavelser och 
bokstävernas enskilda ljud. På detta sätt gör det att undervisningen för eleverna blir svårare än 
vad utgångspunkten är, dvs. att det ska bli lätt för eleven att lära sig. Tillvägagångssättet 
hindrar på så vis det naturliga ändamålet för språkinlärning, vilket är att kommunikationen 
ska vara meningsfull, när språket plockas isär till abstrakta delar som saknar relevans för 
elevernas behov och erfarenheter.113

Vidare anser Goodman att WL-programmet är mer effektivt än ljudmetoden eftersom WL 
innebär ett meningsfullt lärande för eleverna och att det skapar ett intresse samt att det hela
blir lättare att förstå. Hans kritik mot ljudmetoden är det att språket bryts ner och abstrakta 
delar skapas vilket gör att det som är meningsbärande blir meningslöst och att det blir svårt 
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för eleverna att göra det orimliga rimligt. Varje liten abstrakt del de lär sig glömmer de 
relativt snabbt när något nytt ska läras in. Detta resulterar i, enligt Goodman, att eleverna 
kommer anse att skolan blir ett ställe där ingenting känns rimligt, alltså det kommer att kännas 
meningslöst.114

Kritiken som WL-programmet har fått grundar sig bland annat i att WL ägnar allt för mycket 
undervisningstid till elevers eget läsande samt den starka tilltron till att det endast är genom 
egen fri läsning som läsutveckling kan ske. Det anses för svårt för barn att på egen hand 
knäcka läskoden, vilket medför att inlärningsprocessen tar för lång tid och risk kan då finnas 
att intresset svalnar. Mycket forskning som gjorts inom området, bland annat av den 
amerikanska läsforskaren Jeanne Chall, tyder på att för barn som stöter på problem med 
läsinlärningen i skolan behöver ett mer strukturerat arbetssätt. Chall hävdar därmed bestämt 
att för dessa individer blir det extra viktigt med den systematiska fonologiska träningen och 
avkodningen i grunden för att senare nå läsförståelsen.115    

Elbro nämner att det existerar en hel del teoretiska invändningar mot själva ljudmetoden. 
Dessa invändningar, i teorin, är bland annat en fruktan för att eleverna kommer att få det svårt 
att kunna läsa ord som är oregelbundna, att de blir långsammare i sin läsning på grund av att 
de stavar sig igenom orden. Vidare kan rädsla uppkomma genom att eleverna blir sämre på att 
förstå innehållet i de texter de läser eftersom hela deras koncentration är riktad mot enskilda 
ord och deras ljud än vid själva innehållet. När sedan undersökningar gjorts ute i praktiken har 
det visat sig att dessa invändningar inte stämmer.116

Resultatet är att eleverna inte blir sämre eller långsammare på att läsa. De har heller inga 
svårigheter att lära sig ord med oförutsägbara bokstäver och ord som är oregelbundna. Enligt 
Elbro finns det inte orsaker till att påpeka en rädsla för att eleverna som undervisats med hjälp 
av ljudmetoden blir sämre på att erhålla sig en förståelse för texter de läser än de som haft en 
annan undervisningsmetod, som t.ex. ordbildsmetoden. Dessutom anser Elbro att om det finns 
skillnader för lärandet metoderna emellan så ligger den mer till fördel för ljudmetoden. Detta 
på grund av att det inte förekommer något stöd för att eleverna skulle bli mindre engagerade i 
sitt läsande när metoden för undervisningen sker med hjälp av ljudandet.117

Slutligen uttrycker sig Elbro om att ljudmetoden kan ses som överlägsen andra metoder men 
att eleverna inte nödvändigtvis lär sig de riktiga sambanden som finns mellan bokstav och 
ljud. En styrka i metoden baseras troligtvis på att fokuseringen ligger på bokstäverna och 
deras enskilda ljud och genom detta lär sig eleverna att hitta en strategi redan från början som 
gynnar deras inlärning. Som avslutning menar författaren att en syntetisk ljudmetod anses 
hjälpa de elever som har mindre bra förutsättningar för språket än de som har det.118

Även Bråten nämner att den syntetiska ljudmetoden har utsatts för en del kritik såsom att 
texterna som barnen får ta del av i undervisningen inte tolkats som meningsfulla för dem. 
Somliga hävdar då att motivationen till att läsa kan minskas hos barnet och att det kan få en 
olycklig verkan för barnets fortsatta utveckling inom läsandet. Bråten menar även att den 
analytiska metoden har fått sin beskärda del av kritik. Detta på grund av att många har ett 
behov av att få en mer tydlig undervisning i de så kallade avkodningsfärdigheterna, 
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116 Elbro, C. (2004). 
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sambandet mellan bokstäver och deras enskilda ljud, än vad metoden innehåller. En annan 
kritik mot metoden är att barn som ligger vid riskzonen för läs- och skrivsvårigheter måste 
kämpa ännu mer med den analytiska metoden som den första undervisningen i läsning.119  

Allard m.fl. uttalar sin kritik mot ljudmetoden med resonemanget att barn som förstår 
sambandet mellan ett skrivet språk och den helheten som avbildar talspråket, innan de börjar i 
skolan, lär sig läsa oberoende av eller till och med trots metoden. Men de barn som inte lyckas 
få en förståelse av detta samband och som möts i skolans första undervisning av en noggrann 
och principfast metod, som ljudmetoden, riskerar att erhålla svårigheter med att lära sig läsa. 
Barnen kanske ändå når en hyfsad automatisering, att läsprocessen sker av sig själv utan att 
han/hon behöver tänka på det, av tekniken med avkodning men då som mekanisk avläsning 
istället, dvs. att kunna läsa men inte uppnått en läsförståelse. Deras kritik blir då att 
ljudmetoden bara uppnår en mekanisk avläsning istället för en avläsning som ger en 
läsförståelse, vilket är meningen att processen ska resultera i.120

Det är mycket som talar både för och emot de båda metoderna, den analytiska och den 
syntetiska. Men är då den ena bättre än den andra? Och vilken metod ska vi som pedagoger 
välja för att underlätta för eleverna i deras läsutveckling? Bråten121 nämner en tredje möjlighet 
för läsundervisningen, en balanserad nybörjarundervisning. Detta innebär att lärare använder 
sig inte av en helt renodlad syntetisk metod eller en renodlad analytisk metod utan en 
kombination av de båda, där lärare skickligt använder sig av det bästa från var och en. 

Skolverket i Sverige gav professor Mats Myrberg uppdraget att undersöka vilka 
läsinlärningsmetoder som anses vara de mest effektiva och detta redogjorde han för i de så 
kallade konsensusrapporterna 1 och 2. Det finns enligt rapport 1 en samstämmighet i att 
läsinlärningsmetoder med systematisk träning av ordavkodningen ska vara verkningsfullare 
än metoder som saknar denna träning, i synnerhet för elever med läs- och skrivproblematik. 
Eleverna måste få befästa och automatisera sin avkodningsförmåga för att kunna gå vidare. 
Rapporten betonar dock att den systematiska träningen måste kompletteras med egen fri 
läsning av barnböcker och undervisning i läsförståelsestrategier.122

Likaså drar Mats Myrberg slutsatsen, av sin forskning, i sitt första konsensusprojekt att den 
skicklige läraren behärskar många metoder, arbetssätt och material. Det är viktigt att välja 
arbetssätt efter den specifika gruppen eller individen och som passar vid ett specifikt tillfälle. 
Myrberg går så långt som att det kan innebära risker för elevers läsinlärning om pedagogen 
strikt tillämpar en metod. Det är pedagogens ansvar att anpassa arbetssätt och nivå till 
individerna. Den professionella vet varför och med vilket syfte denne arbetar på ett visst sätt 
vid ett visst tillfälle.123
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6. Argumentationsanalys
Aa är en förenklad version av Næss pro et contra-analys, för och emot, där en ställning ska tas 
till beviskraften till ett argument, att det görs en bedömning av argumentens hållbarhet. För att 
kunna genomföra en bedömning av argumenten måste det först göras en deskriptiv del där det 
innebär att hitta en eller flera teser som en text förmedlar, att hitta argument för (pro) och 
emot (contra) de teser som lokaliserats samt att relatera argumenten till varandra.124 Analysen 
kommer att behandla de teser, påståenden och argument som vi har ansett vara viktiga och 
intressanta om de båda förhållningssättens syn på barns läsinlärning. Denna analys är baserad 
på den beskrivande delen av arbetet om läsinlärning.

En tes som uttalas av Lundberg och Herrlin, representanter för det syntetiska synsättet, är att 
den fonologiska medvetenheten är viktig och att det är kunskapen som ligger till grund för en 
god läsutveckling samt att tyngdpunkten ligger på avkodningen. Vidare framför de påståendet 
att om barnet ska kunna lära sig läsa måste det finnas en förståelse för den alfabetiska 
principen, dvs. att språket innehåller fonem som representeras av bokstavstecken och deras 
respektive ljud.125 Det är denna grund som det syntetiska förhållningssättet utgår ifrån och hur 
de anser att barn lär sig läsa. Men vad är det som talar för att detta är ett sätt som gör att barn 
lär sig läsa? 

Argument som talar för metoden är att när eleverna lär sig att läsa med en fonologisk 
medvetenhet, att fokuseringen ligger på bokstäverna och de enskilda ljuden, erhåller de redan 
från början en strategi som gynnar deras läsinlärning. Detta är enligt Elbro126 den styrka 
ljudmetoden innehar. Denna medvetenhet är viktig för att eleverna ska tillägna sig en 
förståelse för de texter som läses, att bokstäverna kan få liv och ge texten en mening.127

Som synsättet betraktas är alltså en medvetenhet om språkets små delar det som är det 
viktigaste i läsinlärningens första skede. Men det finns de som hävdar att detta inte är det 
viktigaste och att ett sådant synsätt kan ha negativa konsekvenser för elevers inlärning. Allard 
m.fl.128 argumenterar mot detta med att uttala sig om att det finns de elever som kanske inte 
ser ett samband med de smådelar som språket har och på så vis riskeras att erhålla svårigheter 
med att lära sig läsa. De eleverna kan uppnå läsning men då som mekanisk avläsning, det vill 
säga att de inte uppnår en förståelse för det de läser.129

Det riktas mycket kritik och argument, bland annat av Goodman130 och Allard m.fl.131, mot 
ljudmetoden. De anser inte som Lundberg och Herrlin132 förespråkar att enbart inrikta sig på 
den fonologiska medvetenheten och att eleverna ska uppnå en automatiserad läsning, det vill 
säga att avkodningen ska fungera felfritt och texter ska läras utantill, innan fokus läggs på 
förståelse för innehållet eller meningen med texten.

Som ett argument mot denna kritik anser Lundberg och Herrlin kunna försvara sig med att 
även de ser vikten av att öva läsförståelse. Detta för att eleven redan från början bör få 
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131 Allard, B m.fl. (2002).
132 Lundberg, I & Herrlin, K. (2003).
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upplevelsen av att läsning handlar om mening, glädje, upplevelse och en förståelse för att 
texter har något att säga. Men att den tränas vid sidan om den fonologiska medvetenheten. 
Även om författarna ser betydelsen av att träna läsförståelsen anser de att det kan vara svårt 
för barn, i de yngre åren, att själva tillägna sig textens budskap och att det ansvaret bör ligga 
på läraren. Medan eleverna först och främst koncentrerar sig på en korrekt avkodning.133

Här anser vi att Lundberg och Herrlin argumenterar lite mot sig själva när de poängterar att 
eleven ska uppleva redan från början att en text bör vara meningsfull. Men sedan lägger de 
ändå tyngdpunkten på den fonologiska medvetenheten, att barnet ska lära sig bokstäverna och 
deras ljud först.  

Det analytiska synsättet anser i sin tur att det är från elevernas egna erfarenheter som 
undervisningen för läsning ska ha sin utgångspunkt. Elevernas erfarenheter ger dem en viss 
förförståelse av de texter som ska läsas. Detta gör att eleverna utför en avläsning för att kunna 
bearbeta det tankemässigt för att sedan uppnå ett önskat resultat, i detta fall en läsförståelse.134

Detta är en tes som Goodman argumenterar för eftersom han anser att texter som eleverna 
läser ska ha ett meningsfullt innehåll och framförallt vara relevanta för dem. Detta kommer att 
ge dem en stimulerande inlärning vilket kommer att resultera i att språkinlärningen blir lättare 
och det blir därmed mer intressant för eleverna som på så sätt uppnår en god läsförståelse. 
Vidare anser han att detta sätt att arbeta är mer effektivt än vid inlärning av ljudmetoden.135

Det som argumenteras emot det analytiska sättet att arbeta är att många barn behöver en 
strukturerad och mer tydlig undervisning i avkodningen än vad det analytiska ger. De elever 
som befinner sig inom riskzonen för lässvårigheter kommer få det tufft och behöver kämpa 
mycket hårdare. Detta kan rent av resultera i att eleven inte lär sig läsa.136  Som ett 
motargument till det här påståendet är att Allard m.fl. anser att det är detta som händer med 
eleverna som får sin undervisning med hjälp av ljudmetoden. Ser eleverna inget samband 
mellan bokstäver och deras enskilda ljud uppnår inte de eleverna en läsförståelse vilket är det 
som visar om en elev kan läsa eller inte.137

En annan tes inom den syntetiska traditionen att arbeta med läsinlärning är att undervisningen 
är helt lärarstyrd, det vill säga att läraren har en stark och dominant roll eftersom det är läraren 
som lär eleverna läsa och framförallt vilka färdigheter som ska läras in och i vilken ordning. 
Inlärningen sker oftast i en mycket strukturerad form, med lite utrymme för individuella 
variationer ifråga om förkunskaper.138

Argument som talar för denna tes är vad Lundberg och Herrlin menar att genom en lärarstyrd 
undervisning bidrar detta till att läraren är den som samordnar de olika stegen för 
läsutvecklingen. Detta så att eleverna kan bearbeta orden samtidigt för att kunna se en helhet i 
slutändan.139 Enligt Wittingmetoden ska arbetet vara strukturerat och i hög grad lärarstyrd för 
att den tekniska delen i elevens läsning ska kunna automatiseras, vilket är det som ligger till 
grund för att kunna uppnå läsning.140
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Åkerblom påstår att med en helt lärarstyrd undervisning blir eleverna mer eller mindre passiva 
mottagare av de läsfärdigheter som läraren förmedlar till dem.141  Detta är ett påstående som 
argumenterar mot ljudmetodens lärarstyrda miljö och även Goodman142 förespråkar mot detta 
genom att poängtera vikten av elevernas involvering i undervisningen för att uppnå läsning.  

En andra tes, inom det analytiska synsättet, är vad Wittingmetoden betonar, att arbetet med 
förståelsen/innehållet i de texter som används i undervisningen formas av elevernas egen 
begreppsvärld och på så sätt blir lärandemiljön i grund och botten elevstyrd.143 Vidare uttalar 
sig Allard m.fl. att det är elevernas egna kunskaper och erfarenheter som de har med sig in i 
skolan som är deras förförståelse för att kunna se texten som en helhet. Det är detta som ligger 
till grund för att eleven ska uppnå en god läsförståelse som ska ge ett litterat läsande.144

Denna tes som Allard m.fl. påvisar, uttrycker inte på ett tydligt sätt att undervisningen är 
elevstyrd men här anser vi att följden av deras arbetssätt blir en mer elevstyrd undervisning. 
Detta på grund av att alla elever har olika kunskaper och erfarenheter med sig in i skolans 
värld. 

Det som argumenteras för en elevstyrd lärandemiljö är att om språket ses som en helhet, är 
meningsfullt och framförallt relevant för eleverna så blir resultatet en inlärning som är mer 
stimulerande och intressant för dem.145

Något som är viktigt att ta upp är hur både God Läsutveckling146 och Nya Lusboken147

behandlar läsning. Läsning är en process som representeras av en modell som inkluderar alla 
delarna för att uppnå en läsförståelse. Allard m.fl.148 ser läsprocessens alla delar som en helhet 
och att delarna är beroende av varandra. Skulle det vara så att en del faller bort eller att en 
elev fastnar på en del blir det inte längre en fråga om läsförståelse, eftersom processens kedja 
är bruten.149

Lundberg, å andra sidan, anser inte att processen är bruten om en elev tappar en del för en 
kortare tid eller om han/hon stagnerar i en annan. Processen fortskrider eftersom delarna inte 
bara samspelar med varandra utan de har alla även ett enskilt förlopp, vilket gör att processen 
inte bryts helt.150

Båda synsätten har en klar och tydlig tes om vad de anser om själva processen för 
läsinlärningen. Här anser vi att den är faktuell, det vill säga ickevärderande. Allard m.fl. anser 
att ingen läsning kan uppnås om processens kedja med alla länkar bryts och Lundberg & 
Herrlin som anser att det visst går att uppnå läsning eftersom processens delar även har ett 
enskilt förlopp. Vad vi har kommit fram till så finns det inget som varken talar för eller emot 
någon av dem. 
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7. Hållbarhetsprövning
Med hjälp av Beckmans tre frågor för hållbarhetsprövning kommer vi att så långt som det är 
möjligt att besvara dessa utifrån de teser, påståenden och argument som vi ansett vara viktiga 
och intressanta att ta upp i vår Aa. Här kommer vi även att undersöka argumentens relevans, i 
den mån det fungerar. De tre frågorna är följande:

1. Redovisas belägg för de påståenden som görs?
2. Är de belägg som redovisas hållbara?
3. Är de påståenden som görs möjliga att pröva?151

1. Utav de påståenden som tagits upp i analysen är det bara en som vi anser inte har belägg för 
det de uttrycker. Detta är de påståenden som Allard m.fl., Lundberg och Herrlin tar upp 
angående elevernas läsprocess. Där har de olika åsikter om hur viktiga delarna är för helheten 
i denna process. Vi har inte funnit direkta belägg eller något argument som talar för eller emot 
deras påståenden i den litteratur vi tagit del av. 

2. Till en viss mån anser vi att beläggen som redovisas är hållbara eftersom argumenten 
uttalas av tillförlitliga forskare och vetenskapsmän inom området. Deras belägg har ju i och 
med detta en vetenskaplig grund vilket som på så vis kan anses eller ses som hållbara, det vill 
säga att de upplevs som troligt och rimligt att så är det. Men vi vet inte i grunden var deras 
belägg kommer ifrån. Detta å sin sida kan ge oss en åsikt om att trovärdigheten kan 
ifrågasättas eftersom forskningen har kommit fram till så motsägelsefulla resultat. Faktumet 
att kunna se en läsinlärningsprocess på så olika sätt gör att vi ifrågasätter beläggens 
hållbarhet. 

3. Vi har den åsikten att dessa påståenden som gjorts är möjliga att pröva, det vill säga att som 
Beckman152 uttalar kan de på så sätt utsättas för en vetenskaplig prövning. De vetenskapliga 
prövningarna till de påståenden som tagits upp i arbetet anser vi kunna utföras med hjälp av 
observationer och kunskaperna kring hur hjärnan och inlärningen hos barn fungerar. Vid 
observationerna är det viktigt att fokuseringen sker på det som är bestämt att observeras för att 
om möjligt kunna få ett så bra resultat som möjligt. 

Ifråga om argumentens och påståendens relevans till det de säger har inte varit så enkelt att 
bedöma. Enligt Bergström och Boréus153 är ett argument relevant om de gör vad de säger att 
de ska göra, med andra ord om de styrker eller stjälper ett annat argument eller tes. Vi kan här 
anse att vissa arguments relevans har varit lite tydligare att urskilja än andra. Det har då 
handlat om argument som är mot något, det vill säga att de försvagar vad den andre säger. Vi 
kan anse att även om en del argument har en viss relevans är det svårt att avgöra om det 
verkligen styrker eller försvagar ett annat. Exempel på detta är vad Allard m.fl. uttalar sig om 
läsprocessens olika delar, att de hänger ihop på så sätt att om en bit faller bort stannar hela 
processen. Det är ett påstående som varken styrks ett försvagas av ett annat argument, vilket 
gör att relevansen blir svår att avgöra. 
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8. Slutsats
Syftet med denna uppsats har varit att titta närmare på de i huvudsak två framstående 
förhållningssätten inom läsutveckling. Forskning kring detta ämne har pågått under 
århundraden och har bara blivit allt mer intensiv, förmodligen för att goda läs- och 
skrivkunskaper har kommit att bli nödvändiga för samtliga individer i vårt samhälle. Fram 
tills idag har forskningen, som sagts, i huvudsak gett oss två perspektiv på läsinlärning att 
förhålla oss till och utifrån detta har metoder utarbetats vilka har sin grund i något av 
synsättet. Intressant blir då, speciellt för blivande pedagoger, att studera, analysera och 
bedöma hållbarheten i de resultat som forskningen gett oss. Hur ser då förhållningssätten på 
barns läsinlärning och vad påstår och argumenterar de för?

De två övergripande synsätten, syntetiskt och analytiskt, ser på barns läsinlärning på olika sätt 
och de kan sägas vara varandras motsatser. De syntetiska metoderna tror på att starten för 
läsinlärning bör ligga i att studera delarna i språket, för att sedan med hjälp av delarna kunna 
bygga ihop dem till en helhet. Grunden bygger härmed på att stimulera till en fonologisk 
medvetenhet hos barnen154 och att teknikdelen i språkinlärningen bör automatiseras.155  
Lundberg och Herrlin påpekar att lära sig läsa handlar om att skapa naturliga språkljud som 
ger mening och betydelse av tysta bokstäver tillsammans med respektive ljud. För att detta 
ska fungera måste den alfabetiska principen förstås, att språket delats upp i fonem som alla 
betecknas med ett bokstavstecken. Det är denna medvetenhet om hur bokstäverna kan få liv 
som är det grundläggande för att lära sig läsa. Vidare beskriver författarna läsinlärningen som 
olika dimensioner som eleverna går igenom i sin utveckling till att bli goda läsare. Dessa 
dimensioner fungerar i relation till varandra men på samma gång har de ett enskilt förlopp 
vilket göra att eleven kan stagnera eller helt stanna upp för en kortare period utan att det stör 
själva läsprocessen.156

Det analytiska förhållningssättet å sin sida utgår från helheten i språket för att sedan bryta ner 
det i bitar. Det som ligger till grund för att lära sig läsa är enligt Allard m.fl.157 de kunskaper 
och erfarenheter som eleverna har med sig sedan tidigare. Det är detta som sedan lägger 
grunden för vad de har för förförståelse som i sin tur lägger grunden för avläsningen och på så 
sätt har läsprocessen tagit sin början.158 Avläsningen av texter ska vara meningsfulla och 
förutsägbara och språket ska behållas som en helhet. Om lärandet uppfattas som meningsfullt 
kommer detta att resultera i att det skapar ett intresse hos eleverna och de erhåller lättare en 
förståelse.159

De båda förhållningssätten har så länge de har funnits haft olika utgångspunkter. Det 
syntetiska förhållningssättet och dess metoder bygger på en behavioristisk grund, vilket 
innebär en tro på att människan som skapelse är passiv och helt styrd av miljön som individen 
befinner sig i. Det finns härmed en vilja och önskan till att kunna styra människor åt ett önskat 
håll genom yttre påverkan. Därmed fick läraren en framträdande roll och grunden i 
undervisningen lades med tyngdpunkten på språkets delar.160 Medan det analytiska synsättet 
och metoderna som präglas av detta förhållningssätt har en mer kognitiv grund. Utifrån denna 
syn studeras människans inre, i synnerhet de mentala tankeprocesser som pågår i hjärnan och
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hur dessa styr individens beteende.161 Här finns alltså en motsatt tro, till att det är människans 
inre som driver utvecklingen framåt, i mötet med omvärlden.162 Utifrån denna övertygelse har 
individen kommit att bli den centrala gestalten som läsundervisningen bör utgå ifrån.163

Vad det är som de båda förhållningssätten påstår och argumenterar för har gett effekten av att 
metodföregångarna gett varandra mycket kritik samt fått stå emot kritik från forskare och 
andra professionella inom området. Än idag visar forskningen inom de två förhållningssätten 
på skilda resultat och kritik riktas ideligen mot samtliga metoder. Det som framförallt har 
riktats mot ljudmetoden är, enligt Goodman, att språket bryts ner i små, ogripbara delar som 
gör att eleverna inte ser det som meningsfullt och det blir svårt för dem att göra det orimliga 
rimligt.164 Texterna som eleverna läser är inte tillräckligt meningsfulla för dem för att de ska 
uppnå en läsförståelse.165 Det som har riktats mot det analytiska sättet att arbeta är att elever 
som ligger nära gränsen för läs- och skrivsvårigheter måste kämpa mycket mera för att kunna 
ta till sig en läsförståelse, det vill säga att kunna läsa.166 Detta gör att det blir svårare för 
barnen att själva knäcka läskoden, vilket gör att inlärningen tar längre tid samt att intresset för 
läsning kanske svalnar och försvinner helt.167

Läsprocessen ses av Allard m.fl. på ett annat sätt än vad Lundberg och Herrlin gör. Allard 
m.fl.168 anser att alla delar i processen hänger samman och skulle en del stanna upp eller falla 
bort helt blir det inte längre talan om någon läsning. De menar att läsförståelsen står på två 
ben. Faller det ena benet bort uppnås inte läsförståelse. Om avläsningen tillsammans med den 
tankemässiga bearbetningen, att eleven är medveten om det han/hon läser, faller bort på vägen 
ger inte läsningen en förståelse. I och med detta bryts processen, med andra ord upphör den 
helt att fungera. Läsning i sig kan fungera men då bara som mekanisk läsning, vilket innebär 
läsning utan en förståelse för det som texten förmedlar.169 Lundberg och Herrlin däremot 
anser att läsprocessen inte bryts om en del upphör eller stagnerar. Detta på grund av att 
delarna som är en helhet även fungerar enskilt.170

Genom att få fram ett resultat om argumenten och påståenden är trovärdiga, det vill säga 
hållbara, och om de har en relevans eller inte så har först en hållbarhetsprövning gjorts enligt 
Beckmans171 tre grundläggande frågor:

1. Redovisas belägg för de påståenden som görs?
2. Är de belägg som redovisas hållbara?
3. Är de påståenden som görs möjliga att pröva?172

Frågornas svar resulterade i att de flesta påståenden som görs har belägg för det de uttrycker. 
Det som inte har kunnat bevisas är hur viktiga läsprocessens samtliga beståndsdelar är för att 
uppnå en god läsförståelse. Det syntetiska förhållningssättet anser att läsprocessen inte bryts 
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167 Fridolfsson, I. (2008).
168 Allard, B m.fl. (2002).
169 Ibid. 
170 Lundberg, I & Herrlin, K. (2003).
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172 Beckman, L. (2005, s.65).
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helt om en elev stagnerar i en del av läsprocessens kedja. Detta eftersom alla delarna i denna 
process inte bara samarbetar med varandra utan de har även en individuell process. Det 
analytiska däremot anser att läsningen upphör helt om denna processkedja bryts, det vill säga 
att delarna inte fungerar på ett enskilt sätt utan bara har ett effektivt och ingående samarbete 
med varandra. Här skiljer sig de båda förhållningssätten åt och inga argument har hittats för 
att stödja eller försvaga dessa påståenden. De belägg som då har redovisats är i viss mån 
hållbara. Det som gör dem hållbara är att det är tillförlitliga forskare och vetenskapsmän inom 
det aktuella ämnet som står bakom argumenten som lyfts fram. Slutsatsen för detta är att deras 
forskning har en vetenskaplig grund vilket kan tolkas som att de därmed anses hållbara. En 
annan infallsvinkel på detta blir då att ifrågasätta hållbarheten eftersom forskningsresultaten 
pekar åt så olika håll. En prövning för att visa om hållbarhet finns eller inte kan göras med 
hjälp av vetenskapliga undersökningar ute i verkligheten i form av bland annat observationer. 
Det viktigaste att tänka på vid en sådan här prövning är att fokuseringen ligger på det som är 
förutbestämt att undersöka. Finns inte denna fokusering kan det bli svårare att få ett resultat 
om de båda förhållningssättens argument är hållbara eller inte. 

För att bedöma argumentens relevans har resultatet blivit något tvetydigt eftersom det ibland 
har varit svårt att urskilja om de faktiskt gör vad de uttalar sig om att göra. Vilket är om de 
verkligen stödjer eller försvagar ett annat påstående/argument. I de fall som relevans på något 
sätt förekommit har det handlat mest om ett försvagande av ett påstående eller argument. Som 
exempel på ett påstående är det analytiska synsättet att arbeta utifrån elevens kunskaper och 
förförståelse, vilket innebär en mer elevstyrd arbetsmiljö. Detta uttalande motargumenteras, 
försvagas, av förklaringen att barn behöver en mer strukturerad arbetsmiljö än vad det 
analytiska ger. Finns inte strukturen kan det innebära en risk för att elever kan få svårigheter 
med att lära sig läsa. Strukturen för inlärningen bör i detta fall ledas av pedagogen. Att det kan 
vara svårt att bedöma relevansen kan i sig bero på hur uttryckliga förhållningssätten är i den 
litteratur som arbetet tagit del av.  

I och med att läsinlärningsprocessen redovisas på så olika sätt, och har sin grund i vitt skilda 
övertygelser, är det inte så osannolikt att resultaten står mot varandra. Eftersom de är så olika 
varandra kan frågan om dessa båda infallsvinklarna har rätt ställas. Är det ens rimligt att 
kunna se på inlärning på två så skilda sätt eller är det kanske mest troligt att inlärning ter sig 
olika för var individ?   
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9. Didaktiska implikationer 
Skolan är en mycket viktig institution i vårt samhälle, verksamheten har ett stort och viktigt 
uppdrag. Skolan har flera stora uppgifter. En uppgift är att förse elever med tillräckliga 
kunskaper så att de sedan kan träda in på arbetsmarknaden och det finns en nära koppling 
mellan skolverksamheten och arbetsmarknaden. Skolan skall förse arbetsmarknaden med 
arbetskraft så att välfärden behålls. Den andra stora uppgiften är att forma elever som 
människor till demokratiska humanistiska samhällsmedborgare. Om skolan inte fullföljer sitt 
uppdrag får vi problem på arbetsmarknaden och välfärden hotas.

Vad krävs då för att skolan som verksamhet skall lyckas med sitt uppdrag? Givetvis finns där 
många svar på detta men en viktig förutsättning och en nödvändig grund är att vi på något sätt 
lyckas förmedla goda läs och skrivkunskaper till våra barn/elever. Förmågan att kunna läsa 
och skriva har i dag kommit att bli ett av de absolut viktigaste verktygen för 
kunskapsinhämtning. Hur hade vi klarat oss utan tillräckliga kunskaper inom detta område? 
Informationsflödet ökar ständigt i vårt samhälle och till stor del är det just olika 
informationskanaler som bygger på det skrivna språket, de magiska bokstävernas innehåll. 

Att lära sig läsa är som att lära sig cykla, alla som har lärt sig det kan det för livet men ingen 
kan riktigt förklara hur det gick till att lära sig. Det finns dock otaliga personer, inom olika 
professioner, som gett sig på försök för att metodiskt kunna beskriva hur läskoden på bästa 
sätt kan knäckas. Problemet som till följd av detta har uppstått är att det för det första finns två 
vitt skilda förhållningssätt inom området, som i sin tur har bidragit till att det utvecklats olika 
metoder som alla har sin tes och övertygelse. Till detta finns en uppsjö av argument som talar 
för/emot samtliga teser och påståenden, men som trots allt är av största vikt att ta del av för att 
vidare kunna försvara den framtida undervisningsformen.

Ska vi då som blivande pedagoger ställa oss bakom det syntetiska eller det analytiska 
förhållningssättet? Ska vi med andra ord utgå från delarna eller helheten i språket? Detta är 
frågor som kan verka svåra att svara på eftersom det är först i praktiken som avgörandet görs 
för vilket förhållningssätt som vi kommer att förhålla oss till. Genom detta arbete har vi fått 
en djupare förståelse för och kunskap om de teorier och metoder som finns gällande. Vi kan 
verkligen se vikten av en utvecklad fonologisk medvetenhet då det faktiskt är delarna, alltså 
bokstäverna, som bygger språket. Även idag som erfarna läsare använder vi oss ganska flitigt 
av just den fonologiska kunskapen för att kunna uttala nya ord som dyker upp i vår repertoar. 
Oviktigt blir naturligtvis inte förståelsen för vad innehållet i helheten säger. Likväl som du 
behöver kunna uttala och läsa den skrivna texten behöver du kunna se eller uppmärksamma 
budskapet som förmedlas, för att kunna använda dig av den.  Vi vill här poängtera att båda 
förhållningssätten har sina starka sidor som inte går att bortse ifrån. Det intressanta i och med 
detta blir då att ta ställning för var utgångspunkten i läsinlärningen bör ligga. Ska den ligga i 
delarna eller i helheten? 

För att verkligen få ett rättvisst resultat får vi kanske gå tillbaka till de utvecklings-
psykologiska teorierna, behaviorismen och kognitivismen, eftersom det klart och tydligt visar 
att de båda förhållningssätten har sin utgångspunkt där. Behaviorismen, som det syntetiska 
förhållningssättet har sina rötter i, har tydligt satt sin prägel på att det är delarna som ska läras 
in, innan de kan sättas tillsammans till en helhet. Detta i och med att de såg individen som 
passiv och mycket mottaglig för yttre påverkan. Vi anser att det på detta sätt blir en bra 
struktur som är lätt att följa för individen. Det går tydligt att se vad som ska läras in och på 
vilket sätt. Den negativa sidan som vi kan se är att det i detta förhållningssätt blir allt för 
lärarstyrt och för lite stimulans för det som är meningsfullt i texter och som också är viktigt att 
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lära sig. Vi kan här hålla med om den kritik som Goodman173 lyfter när han påpekar att om 
språket bryts ner i för mycket abstrakta små delar blir det som är meningsbärande mer 
meningslöst och det kan här bli svårt för eleverna att knyta an till helheten så att det blir 
meningsfullt för dem. 
    
Om vi då ser till det analytiska förhållningssättet som har sin grund i det kognitiva 
inlärningsperspektivet, där helheten är det som betonas som det viktigaste för utgångspunkten 
i läsinlärningen och inte den fonologiska medvetenheten, så kan vi se positiva sidor i detta 
också. Positivt blir det för att läsningen tar sin utgångspunkt i barnens individuella 
erfarenheter och förståelse för textens mening. Barnen blir direkt delaktiga och 
undervisningen styrs efter varje individ vilket kan stimulera till en god läsförståelse. Baksidan 
av denna arbetsmetod anser vi kan vara att när eleverna får för stort inflytande i 
undervisningen finns risken att den grundläggande strukturen försvagas, som eleverna trots 
allt behöver. Försvagas eller rent av försvinner strukturen kan det bli så att vi gör eleverna en 
björntjänst genom att de har fått ett för stort inflytande.

Det finns många argument för och emot vilka vi har försökt att redovisa för i vår analys. 
Genom analysen har vi förstått hur komplext problemet är för att knäcka läskoden eftersom 
det finns så många olika vägar att gå till målet att bli en god läsare. I vår analys har vi tagit 
upp det som vi i första hand anser vara viktigt och det som väckt störst intresse hos oss. Av 
alla de argument för och emot som tagits upp i vår analys finner vi enbart kritik som riktas 
från den ena metoden till den andra. Vad vi inte har funnit är några självkritiska argument hos 
dem som representerar de olika metoderna. Detta finner vi en aning märkligt då den 
självkritiska aspekten i en avhandling eller undersökning är av största vikt för relevansen och 
trovärdigheten i det de vill förmedla. 

Vi upplever det inte som att de olika förhållningssätten argumenterar för sin sak med barnen i 
fokus utan att fokuseringen ligger i att nedvärdera de motsatta metoderna eller teorierna. Att 
vi känner på detta sätt är för att alla argument som talar för metoden kommer från dem själva 
och det som talar emot kommer från det motsatta förhållningssättet. Argumenten kastas i stort 
sett fram och tillbaka utan att få effekten av att metoderna/teorierna utvecklas till det bättre. 
Här kan vi även uppleva att som blivande pedagoger inom ämnet förväntas det av oss att välja 
sida, att renodlat använda sig av en metod. Detta är inte något vi kan bevisa men med 
smutskastningen av argument fram och tillbaka gör att det upplevs så. 

När vi verkligen reflekterar över vår analys funderar vi i banor som att förhållningssätten
försöker lyfta sig själva till skyarna genom att på ett negativt sätt kritisera den andra 
motparten. Ett exempel på detta är att de båda förhållningssätten anser att det måste finnas en 
arbetsgång som stimulerar både fonologisk medvetenhet samt en förståelse för innehållet. Det 
har trots detta bildats två läger inom området där motståndarna inte kan se några fördelar hos 
varandra utan håller sig strikt till sina poler. Anledningen till detta bedömer vi ligga i var 
utgångspunkten tar sin början. De båda förhållningssätten anser att dessa delar ska finnas med 
för att barnen ska lära sig läsa och till detta är det ingen av dem som talar emot den andra.  

Avslutningsvis ställer vi oss frågan om vi genom detta arbete kommit fram till hur vi som 
blivande pedagoger kan lära eller stimulera våra elever till att bli en god läsare. Eller har även 
vi fallit in i mönstret att kritisera på ett negativt sätt istället för ett konstruktivt sätt. Vi anser 
att vi inte har fallit in i detta mönster utan vi vill föra diskussionen vidare eller ta den till en ny 
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nivå där vi ser betydelsen av att inhämta all kunskap inom ämnet. Ansvaret som professionell 
pedagog fungerar som en kunskapsbank där eleverna kan använda sig av våra kunskaper och 
erfarenheter för att hitta en individuell stimulerande och utvecklande metod. Vi ställer oss 
emot att överhuvudtaget välja förhållningssätt. Vår bedömning av all den kunskap och 
erfarenhet vi fram tills idag innehar är att båda delar utgör en stabil grund för att bedriva en 
lyckosam läsundervisning.  

Slutligen hade vi önskat att genom denna uppsats nå en djupare förståelse för den långa och 
intensiva debatt som pågått inom ämnet läsinlärning samt att argumenten skulle ha haft en 
annan infallsvinkel. Vi hade förväntat oss att motsättningarna i debatten inte enbart bestod av 
argument och motargument utan att argumenten kunde stödjas av forskning inom andra 
områden så som det kognitiva neurovetenskapliga. Inledningsvis redogjorde vi för en del av 
den forskning och förståelse som framkommit och som relaterar till ämnet. Vi behandlade hur 
minnets funktion har betydelse för inlärning, vilka delar av hjärnan som anses aktiva under 
läsning och den intensiva forskning som idag pågår för att bättre kunna förstå hur hjärnan 
fungerar samt hur de olika processerna i hjärnan samspelar, för att på bästa sätt kunna hjälpa 
oss människor till en effektiv inlärning. Genom arbetets gång har vi inte funnit några 
argument som bottnat i denna mycket aktuella forskning som, vi trots allt i högsta grad anser, 
relaterar till ämnet och den näst intill oändliga debatten som förekommit och förekommer. 
Hur kan det komma sig att metodföregångarna inte använder sig av all den forskning som 
pågår inom andra ämnen för att stärka sin övertygelse? Detta är ett intressant ämne att 
vidareutveckla i framtida studier för att vi som blivande pedagoger ska kunna ge våra elever 
det bästa för en lyckad och god läsutveckling. 
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