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Sammanfattning 

Med syfte att analysera två metoder för läs- och skrivinlärning samt att jämföra dessa med den nu 

rådande kursplanen i svenska har vi genomfört en textanalys av dessa. Frågeställningarna vi ställt 

för att besvara vårt syfte berör metodernas arbetsupplägg, vilka teorier om lärande som återfinns i 

metoderna samt innehållet i kursplanen. Materialet som samlades in var texter som berör de två 

metoderna samt kursplanen i svenska med tillhörande kommentarsmaterial. För att bearbeta och 

analysera materialet genomfördes först en innehållsanalys och därefter en analys av lärande 

utifrån olika lärandeperspektiv, vilka var våra analysverktyg. Slutligen jämfördes metoderna med 

kursplanen för att säkerställa att metodernas innehåll motsvarade det som står uppställt i 

kursplanen.  

Arbetet har resulterat i kunskaper om hur metoderna förhåller sig till kursplanen samt vilka 

teorier om lärande som återfinns i metoderna. Med dessa kunskaper kan vi konstatera att 

metoder måste granskas och att lärare ibland måste frångå en vald metod för att tillgodose 

kursplanen samt elevers individuella behov.  

 

 

Nyckelord 

Läs- och skrivinlärningsmetoder, kursplanen i svenska, textanalys, lärandeteorier, 

Wittingmetoden, ”Att skriva sig till läsning” 

 



3 
 

Förord 

Ett stort tack till vår handledare Malena Lidar för allt stöd och alla goda råd i vårt skrivande. 

Även ett varmt tack Anu Salminoja på Blåsenhusbiblioteket för all tid och engagemang hon lade 

ner vid vår litteratursökning.  

 

Uppsala, januari 2013 

Ellen Arvinder & Lisen Lundqvist  
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Inledning 

Som framtida lärare i de tidiga skolåren kommer läs- och skrivinlärning ha en central roll i vårt 

yrkesutövande. Vår lärarutbildning har innehållit en kvantitativ undervisning om olika läs- och 

skrivinlärningsmetoder, där ytliga presentationer av olika metoder har förekommit. Det har 

betonats att vilken metod vi själva väljer att undervisa enligt är upp till oss som pedagoger att 

besluta. Dock har fördjupade kunskaper om metoderna saknats, något vi behöver nu när vi själva 

ska välja bland de olika läs- och skrivinlärningsmetoderna.  

Då vi läste svenska tidigt i vår utbildning har nya metoder för läs- och skrivinlärning blommat 

upp på läs- och skrivfältet, samtidigt som en ny läroplan nu styr undervisningen. Därför känner vi 

ett intresse för att genom detta examensarbete fördjupa oss i olika metoder och vad valet av en 

viss metod kan komma att innebära för lärare och elever. Genom att kritiskt granska olika läs- 

och skrivmetoder i förhållande till Lgr -11 vill vi visa hur vi och andra kan granska metoder, även 

inom andra ämnen. 

Arbetsuppdelning 

Då vi är två som arbetat med denna studie har vi delat upp arbetet på följande vis. I 

litteraturöversikten har Lisen Lundqvist behandlat Hjälme och Andersson, samt rubrikerna 

Fonologisk medvetenhet och Dator i skolan. Lisen Lundqvist har även bearbetat de teoretiska 

perspektiven behaviorism och sociokulturellt perspektiv. Ellen Arvinder har behandlat Boström och 

rubriken Läsning och skrivning som skilda eller samspelta processer samt de teoretiska perspektiven 

konstruktivism och syntetisk eller analytisk.  

Ellen Arvinder har läst och analyserat materialet om Wittingmetoden, medan Lisen Lundqvist 

har läst och utifrån samma kodschema analyserat metoden Att skriva sig till läsning. Kursplanen i 

svenska och kommentarsmaterialet har vi analyserat tillsammans.  
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Bakgrund 

Ett av de viktigaste uppdragen skolan har är att lära barn att läsa och skriva, men vägarna till läs- 

och skrivkunnighet är olika och metoderna är många. Kursplanen för svenska i Lgr -11 betonar 

att språket är det främsta redskapet människan har. Språket behövs för att tänka, kommunicera 

och lära (Skolverket, 2011a, s.222). Svenskundervisningen har en central roll i den svenska skolan 

idag och ämnets position har förändrats från folkskolans införande. Även metoderna för läs- och 

skrivundervisning har förändrats och sedan folkskolans införande har en lång rad av olika 

metoder dokumenteras (Andersson, 1986). 

Läs- och skrivinlärningsmetoder har varit ett omdebatterat ämne världen över såväl som i 

Sverige. Under 1970-talet blommade en läsdebatt upp och framförallt handlade debatten om två 

läs- och skrivinlärningsmetoder. Debatten influerades av en tidigare läsdebatt i USA och likt 

denna knöts de omdebatterade metoderna till två poler. De två metoderna i fråga var Maja 

Wittings metod, Wittingmetoden och Ulrika Leimars Läsning på talets grund (LTG) (Hjälme, 1999). 

Det gemensamma för metoderna var att de frångick den tidigare dominerande 

läsebokstraditionen i skolan och förespråkade en ny sorts undervisning. De läseböcker de tog 

avstånd från hade många influenser av behaviorismen, ofta eftersöktes endast ett rätt svar som 

lätt kunde bedömas av en utomstående (Liberg, 1990).  

Wittingmetoden var hårt utsatt i debatten, då många ansåg att dess filosofi inte överensstämde 

med de nya pedagogiska tankarna som genomsyrade den då nya läroplanen Lgr -80. 

Wittingmetoden ansågs vara bakåtsträvande i sitt arbetssätt då inlärningen var uppdelad i först 

symbolfunktion sedan förståelse. LTG å andra sidan hade ett synsätt som relaterades till de 

idéströmmar om skolans verklighetsanknytning och demokratiska frihetsval som då fanns i 

samhället. Inom denna metod utgick man från barnens egna initiativ och barnens egna texter 

användes i undervisningen (Hjälme, 1999).  

En modern och allt mer populär metod inom den svenska läs- och skrivundervisningen idag 

är Arne Tragetons metod Att skriva sig till läsning. Denna metod uppvisar vissa likheter med LTG-

metoden, då den i undervisningen använder elevernas egna texter och bygger vidare på elevernas 

initiativ och intressen. I denna metod läggs tyngden vid elevens skrivande för att nå läsning. 

Datorn används som främsta skrivverktyg och elevernas handskrift tränas först i ett senare skede 

(Trageton, 2005). 

Vad alla metoder eftersträvar är att undervisningen resulterar i att eleverna uppnår de mål och 

krav som finns i läroplanens kursplan för svenska. Läroplanen är ett politiskt styrt dokument som 

revideras regelbundet då samhället förändras och forskning bidrar till nya upptäckter kring 

pedagogik och lärande. Med detta i åtanke blir det intressant att undersöka vilka teorier om 

lärande Wittingmetoden och ”Att skriva sig till läsning” baseras på och huruvida den traditionella 
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”Wittingmetoden”, överensstämmer med den rådande kursplanen i svenskas innehåll, jämfört 

med hur den senare uppkomna metoden ”Att skriva sig till läsning” gör det. 

Wittingmetoden blev hårt utsatt i 1970-talets läsdebatt och enligt Anita Hjälme, författare till 

”Kan man bli klok på läsdebatten”, blev metoden felbedömd av debattörerna som inte var 

tillräckligt insatta (Hjälme, 1999). För att inte reproducera den snäva syn som debatten 

efterlämnade kring Wittingmetoden är det av relevans att på en rättvis basis analysera vilka teorier 

om lärande som går att utläsa.   

Då ”Att skriva sig till läsning” är relativt ny på fältet har ingen forskning rörande metodens 

allmänpedagogiska bakgrund bedrivits och för att undvika en orättvis bedömning och ny 

läsdebatt bör en analys av ”Att skriva sig till läsning” genomföras utifrån de teorier om lärande vi 

valt för vår studie.  
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Litteraturöversikt 

Tidigare forskning 

Under denna rubrik presenterar vi tidigare forskning som berör aspekter av vår studie och 

motiverar dess relevans, samt området som vår studie befinner sig i.  

Läsdebatten 

År 1974 gjorde två nya metoder för läs- och skrivinlärning sin entré på det svenska läs- och 

skrivfältet, dessa var Wittingmetoden av upphovskvinnan Maja Witting och Läsning på talets grund, 

LTG, av Ulrika Leimar (Hjälme, 1999, s. 59). Dessa metoder låg till grund för den debatt som 

kom att rasa i svenska lärartidningar under senare delen av 1970-talet, en period som senare kom 

att kallas ”skoldebatternas årtionde”. Anita Hjälme har i sin avhandling gjort en kontroversanalys 

av artiklar från LT, Lärartidningen/Svensk Skoltidning under en period från 1977 till 1986. Syftet 

med hennes arbete var att klargöra den bakgrund och dynamik av den kontrovers kring olika läs- 

och skrivfrågor i 1970- och 1980-talet Sverige (Hjälme, 1999, s. 108).  

I bakgrunden till studien återfinns att de debatterade metoderna båda frångick den tidigare 

läsebokstraditionen och istället förespråkades arbete utan läseböcker eller färdigtryckta bilder 

(Hjälme, 1999, s. 59).  Under perioden för debatten hade kunskapssynen förändrats i den 

allmänpedagogiska sektorn. I Lgr -80 framhölls en vidgad syn på kunskap, där människans aktiva 

byggande av den egna kunskapen betonades (Hjälme, 1999, s. 62).  

I debatten knöts Wittingmetoden och LTG-metoden utifrån deras arbetsmaterial till varsin 

pol, likt det amerikanska synsättet phonics och whole language. Wittingmetoden som arbetar med 

innehållsneutrala språkstrukturer knöts till phonics-polen medan LTG, som utgår ifrån 

elevproducerade texter, knöts till whole language – något som Hjälme ansåg vara en felaktig 

uppdelning (Hjälme, 1999, s. 65). Hjälme ansåg istället att båda metoderna borde tillhöra phonics-

polen då de betonar vikten av att eleven tidigt i inlärningen ska lära sig betydelsen av den 

alfabetiska principen och kunna göra kopplingar mellan språkljud och bokstav. En annan 

gemensam ståndpunkt för de båda metoderna är den allmänpedagogiska värdegrunden, något 

som i debatten förbisåg och endast LTG-metoden knöts till värdegrundsfrågor. Synen på 

Wittingmetoden var istället att det var en variant på den traditionella läsinläringen, något som 

Hjälme ansåg vara en allt förenklad syn.  

I den förda debatten ställdes LTG-metoden mot både Wittingmetoden och de tidigare 

läseboksmetoderna, och frågan var egentligen om debattörerna var för eller mot LTG. Kritik som 

riktades mot LTG var att det var en så kallad ”låt-gå-metod”. Witting å andra sidan stämplades 

som en avkodningsmetod med ett extremt syntetiskt synsätt. Även detta menar författaren, 
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Hjälme, var en felaktig kategorisering då hon menar att Wittingmetoden har både syntetiska och 

analytiska inslag i sitt arbetsupplägg (Hjälme, 1999, s. 65). I slutsatserna av arbetet återfinns att 

båda metoderna lyftes fram på ett väldigt förenklat sätt, vilket ledde till en polarisering i debatten 

som gav en snäv och i vissa fall felaktig bild av metoderna. På grund av detta bör en analys 

utifrån de teoretiska utgångspunkter som redovisas nedan göras, för att jämföra och bedöma läs- 

och skrivinlärningsmetoderna på ett rättvisare sätt än det som skedde i 1970-talets läsdebatt.   

Liknande forskningsstudier 

Inger Anderssons avhandling (1986) syftar till att utreda vilken funktion och position läs- och 

skrivundervisningen fått under en period på 140 år, mellan år 1842 till 1982. Under denna tid 

skedde många förändringar i det svenska skolväsendet och många läroplaner publicerades och 

reviderades. För att genomföra sin studie har Andersson använt läroplaner, lärarhandledningar, 

läroböcker samt annat publicerat material så som tidningsartiklar och riksdagsmotioner 

(Andersson, 1986, s. 17). Då Andersson studerat ett långt tidspann återfinns många förändringar i 

den funktion och position som tillskrivits läs- och skrivundervisningen. Den första är en 

övergång från en kyrklig lästradition till en mer borgerlig läs- och skrivkultur. Denna förändring 

kan kopplas till att det överlag skedde en växling mot en mer borgerlig kultur, som både 

påverkade pedagogiken och personlig framgång och utveckling (Andersson, 1986, s. 216). Med 

förändringarna följde en rad olika metoder för läs- och skrivundervisning. Läs- och 

skrivundervisningens funktion och position förändrades år 1919 då modersmålet, som 

svenskämnet då kallades, blev ett eget läroämne och tillsammans med räkning utgjorde den 

ledande positionen i läroplanen, en position som tidigare innehölls av kristendomsämnet 

(Andersson, 1986, s. 219). Denna förändring ledde till att läsning och skrivning blev grundstenar 

till vidareutbildning och för praktisk användning i vuxenlivet. Utefter landets sociala och 

ekonomiska utveckling blev behovet av skriftlig kommunikation allt större och 

skrivundervisningen utvecklades från avskrift till egen produktion av texter (Andersson, 1986, 

s.217). Reformeringen till en enhetlig 9-årig grundskola förändrade positionen för läsning och 

skrivning ytterligare. Dessa fick då en viktig funktion för inhämtande av andra kunskaper och var 

en förutsättning för fortsatta högre studier (Andersson, 1986, s. 221).  

Precis som med de allmänpedagogiska svängningarna har även metoder för läs- och 

skrivundervisning varierat under åren och i en tid där allt fler elever ej uppnår kunskapsmålen och 

väljer bort gymnasieutbildning figurerar en mängd debatter och förslag på hur skolan kan 

förbättras. Trots dessa debatter och konkreta förslag saknas, enligt Boström (2004, s. 11), 

forskning, debatt och utvärdering av de metoder lärare använder sig av för att skapa goda 

förutsättningar i klassrummet. Hennes undersökning visar att, trots att undervisning i enlighet 

med styrdokumenten ska individualiseras, så missgynnas fortfarande vissa elevgrupper, medan 

andra gynnas av dagens dominerande undervisningsmetoder (Boström, 2004, s. 201). 
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  Med förhoppningar att skapa möjligheter för diskussion och utveckling av lärarens metodval 

i såväl svenskämnet som övriga ämnen i skolan har Boström undersökt hur lärares metodval 

påverkar elevers prestationer, attityder, värderingar och förståelse för grammatikmomentet i 

svenskundervisning (Boström, 2004, s. 201). Boströms insamlade data består av jämförelser 

mellan grupper som undervisats enligt traditionell undervisning och lärstilsanpassad undervisning. 

Den traditionella undervisningen, menar Boström, innebär att läraren leder undervisningen och 

utgår från läromedel, som i kombination med lärarens genomgångar, fungerar som 

informationskälla (Boström, 2004, s. 22). En lärstilsanpassad metod grundar sig istället på elevens 

individuella lärstil och tar hänsyn till att en människas sätt att för bästa möjliga lärande är 

individuellt. En individs lärstil grundar sig i människans olika sinnen och i sin undersökning har 

Boström (2004) utgått från The Dunn & Dunn Learning Style Model och dess sätt att beskriva 

olika lärstilar. Enligt dem är vissa elever visuella och lär lättast genom att exempelvis av att läsa, 

skriva, använda bild och tv eller tankekartor. Andra elever är auditiva och lär genom att lyssna, 

dessa elever gynnas av bland annat föreläsningar och diskussioner. Vidare är vissa elever taktila 

och gynnas av metoder som tillåter eleven att laborera och arbeta med händerna som att bygga, 

mäta, medan andra är kinestetiska och lär sig genom en kroppslig upplevelse, att röra sig och 

fysiskt känna fenomenet. Metoder som gynnar dessa elever tillåter drama, tipsslingor och 

experiment (Boström, 2004, s. 17, 19, 44)  

Undersökningens resultat visar att lärstilsanpassade metoder i många avseenden gynnar elevers 

lärande. Dock gynnas vissa elevgrupper av de traditionella metoder som dominerar i skolan idag 

och Boström menar att för att uppnå verklig individualisering och rättvisa i undervisningen bör 

exempelvis de auditiva eleverna erbjudas muntliga prov, för att ha samma förutsättningar som de 

visuella eleverna vid skriftligt prov (Boström, 2004, s. 201). 

Boström menar att resultatet från undersökningen gärna kan appliceras på andra områden och 

ämnen, samt föreslår vidare forskning och granskning av bland annat lärandeperspektiv, 

utgångspunkter i lärandeteorier samt läroböcker och material, då med utgångspunkt i elevens 

läroprocess (Boström, 2004, s. 204).  

Avslutningsvis hävdar Boström att verksamma lärare måste rannsaka sig själva och sin syn på 

lärande, samt vara medvetna om elevers olika vägar till lärande och kritiskt granska om de valda 

metoderna missgynnar vissa elever. I denna rannsakan bör läraren fråga sig om det är läraren själv 

eller eleven som måste vara flexibel i undervisningen och vem som tvingas anpassa sig efter vem 

(Boström, 2004, s. 202, 203). 

Centrala aspekter av läs- och skrivinlärning 

Fonologisk medvetenhet innebär att man kan se objektivt på språket och plocka ut enskilda 

språkljud, fonem, ur en helhet, till exempel ur ett ord (Björk & Liberg, 1996). Denna 

medvetenhet är en viktig del i avkodningen och ett verktyg för att ljuda sig igenom okända ord. 

Om eleven inte förstår det sammanhang ordet uppträder i, är ihopljudning en bra strategi för att 
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avkoda ordet (Björk & Liberg, 1996, s. 39-40). Den fonologiska medvetenheten ingår i 

avkodningen som är en del av läsningen, medan den andra delen av läsningen är förståelse 

(Nielsen, 2008, s. 22).  Att skriva utifrån ljud är lättare än att ljuda vid läsning. Vid skrivning är det 

eleven själv som bestämmer vilket ord som ska skrivas, vid läsning är ordet redan skrivet och 

inget som eleven själv valt (Björk & Liberg, 1996, s. 40-41).  

Att ”läs” kommer först i läs- och skrivutveckling är troligtvis ingen slump. Traditionellt sett har 

arbetsgången inneburit att elever i skolan tillägnar sig kunskaper kring läsning och om 

bokstävernas namn och ljud först, för att därefter tillåtas skriva egna texter (Nielsen, 2008, s. 

158). Björk och Liberg (1996, s. 98) menar att skrivandet spelar en stor roll i tillägnandet av hela 

skriftspråket och menar att skrivande är mycket gynnsamt för ett barns läsinlärning.  

Enligt Björk och Liberg (1996) menar 90 procent av alla barn som börjar skolan att de kan 

skriva, medan endast 10 procent anser sig kunna läsa. Med detta i åtanke menar författarna att det 

kan finnas en vinst i att börja undervisningen med att eleverna lär sig skriva istället för, som i 

dagens dominerande metoder, att eleverna lär sig att läsa (Björk & Liberg, 1996, s. 105). Vidare 

menar de att arbetssätt där läsning och skrivning samspelar är väldigt gynnsamt för elevernas 

utveckling, då det tillåter eleverna att använda den del av språket de hittills bäst tillägnat sig eller 

som mest intresserar dem, för att reda ut oklarheter och förstå nya aspekter i språkutvecklingen 

(Björk & Liberg, 1996, s. 105). Vidare betonar de att vänta med att låta eleverna börja skriva tills 

de har lärt sig alla bokstäver är missgynnsamt och tar för lång tid. Man går då miste om 

betydelsefulla delar av processen, där elevens behov styr intresset att aktivt utforska och lära sig 

skriftspråket. Bokstäver ska, enligt Björk och Liberg, läras genom aktivt skrivande. 

Björk och Liberg (1996) poängterar vidare vikten av att alla elever ska få lära sig använda 

datorer, då de anser att det är ett stimulerande och effektivt verktyg för lärande. De menar att 

man ska börja använda ordbehandlingsprogram så tidigt som möjligt, då det ger eleven möjlighet 

att tillägna sig kunskaper om skriftspråket och de titulerar datorn som ett nödvändigt redskap i 

skrivarbetet (Björk & Liberg, 1996, s. 19). Säljö (2000) menar att rättstavningsfunktionen i 

ordbehandlingsprogrammen i viss mån har ersatt ordböckerna idag. Dock fokuserar dessa 

program endast på ordens stavning och inte på i vilket sammanhang ordet uppträder. Exempelvis 

markeras ej ordet tyll, även om ordet som var avsett att skrivas var tull, något Säljö anser vara en 

brist (Säljö, 2000, s. 17). 

Teoretiska utgångspunkter i forskning om läs- och skrivinlärning 

I det följande redogörs för de teoretiska perspektiv som under årens lopp varit möjliga att 

identifiera som utgångspunkt för forskning om såväl läs- och skrivinlärning som läs- och 

skrivundervisning. 
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Behaviorismen 

En frontfigur inom behaviorismen är John B. Watson (1878-1958). I hans bok Behaviorismen och 

dess metoder förklaras grundligt vad behaviorismen är för något och hur den skiljer sig från andra 

psykologiska inriktningar. Med behaviorism menar Watson att människans beteende studeras och 

att man genom ett givet stimuli, en retning, kan förutsäga vilken reaktion människan ger (Watson, 

1929, s. 12). Watson motsätter sig Freuds teorier om psykoanalysen och avfärdar den som ”för 

lite vetenskap”. Att spekulera i människans själ och medvetande ansåg behavioristerna vara något 

som inte gick att forska i, den psykologiska forskningen fick en allt för subjektiv natur (Watson, 

1929, s. 16). Behavioristerna studerade istället vad människan gör, dens beteende. För att förstå 

en människas beteende ansågs det att man måste undersöka detta redan från de första 

levnadsåren (Watson, 1929, s. 22). Behavioristerna ansåg att ett barn kan liknas en deg eller ett 

tomt blad som reagerar på retning från världen runt omkring och att de första två levnadsåren är 

otroligt viktiga för det resterande livets utformning. I detta avseende anser behavioristerna att 

familjen spelar en oerhört stor roll samt att förebilder och den omgivning barnet växer upp i 

formar den och dennes beteende (Watson, 1929, s. 37). Behavioristerna såg inga begränsningar i 

formandet av barnet, anatomiska defekter var ingenting de såg som hämmande i formandet, utan 

den blinde, den amputerade, den döve skulle alla kunna formas och lära sig utveckla sina 

förmågor (Watson, 1929, s. 40). 

Behavioristerna anser att tänkande är baserat på ordets betingande, att tanken är språk utan 

ljud. Genom ord skapas tanken och tänkandet förutsätter att den tänkande besitter språkliga 

kunskaper. Då ord namnger föremål möjliggör betingning tänkande kring ett föremål, även då det 

inte är närvarande. Genom orden har människan två världar, ordens värld och föremålens värld. 

Behavioristerna menar att tanken kan observeras tidigt, vid ca 3 års ålder, då barnet ofta talar 

högt för sig själv, till exempel vid en lek. Detta tal tystas sedan av den vuxne till den punkt då 

barnet för samma tal, fast alldeles tyst i sitt huvud (Watson, 1929, s. 78-81). 

Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) har använt sig av Watsons behaviorism och har sedan 

byggt vidare på teorin och utvecklat en egen variant. I sin bok Undervisningsteknologi presenterar 

Skinner sin metod för att optimalisera inlärning och undervisning (1968).  

Skinner menar att inlärning handlar om förändring i beteendet, förändringar som kan nås 

genom förstärkningsbetingelser (Skinner, 1968, s. 17). För att nå ett visst beteende måste 

förstärkningar användas. Dessa förstärkningar skall syfta till att utveckla, samt bibehålla, ett 

beteendemönster (Skinner, 1968, s.25). Då Skinner ansåg att det, på grund av tidsbrist, var 

omöjligt för en lärare att förstärka ett visst beteende hos elever utvecklade han 

undervisningsmaskiner, där eleven fick direkt respons om svaret var rätt eller fel. Arbetet med 

materialet skedde stegvis och med ökande svårighetsgrad. Skinner ansåg att instrumentell 

betingning har en positiv inverkan på inlärning, varför läraren ska arrangera undervisningen och 

ta hjälp av undervisningsmaskiner för att optimera inlärning hos eleven (Skinner, 1968, s. 59-60).  
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Utifrån dessa förgrundsmän finns många tolkningar av det behavioristiska perspektivet. I 

litteratur kopplat till läsning och skrivning menar man att behavioristerna ser detta som 

färdigheter som kan övas fram och att vikten ligger i korrekt avläsning istället för betydelsen av 

det lästa innehållet (Nielsen, 2008, s. 12). Då behavioristerna avser att uppmärksamma synligt 

beteende fokuseras det i läsning och skrivning på fenomen som går att mäta, till exempel att avge 

rätt bokstavsljud, sammanljudning samt korrekthet i läsförståelse och stavning (Nielsen, 2008, s. 

12).  

Konstruktivismen 

Jean Piaget (1896-1980) har undersökt den mentala utvecklingen hos människor och hans tankar 

har blivit grundläggande idéer i dagens pedagogik och kunskapsteori världen över. Piaget menar 

att den mentala utvecklingen sker stegvis över flera stadier och att varje stadie bygger på det 

föregående (Piaget, 2008, s. 9). Dessa stadier, som beskrivs som utveckling av organiserandet av 

beteende och tankar, kan inte hänvisas till en kronologisk ålder, då yttre faktorer, såsom 

upplevelser och hjärnans neurologiska utveckling, påverkar vilken mental ålder människan 

befinner sig i (Piaget, 2008, s. 9).  

Piaget fokuserar på individen i sina undersökningar och utgår från de förändringar och den 

utveckling som sker inom individen, även i de fall då det sker i samspel med andra. Han är 

bestämd i sin teori om att kunskap produceras inom människan under en lång tid och inte är ett 

färdigt material som individen mottar från en yttre miljö, med andra ord raka motsatsen till att 

lärande är något människor överför och rakt av kopierar till varandra (Donaldson, 1978, s. 131; 

Illeris, 2001, s. 53).  

Att individens utveckling är en reaktion på omgivningen är en viktig tanke i Piagets arbete. Till 

skillnad från ”döda” ting, exempelvis en cykel eller deg, sker en reaktion inom individen då vi 

försöker organisera yttre faktorer till de redan befintliga inom oss, detta beskrivs med begreppen 

assimilation och ackommodation. Assimilation innebär att en händelse inte bara påverkar 

individen där och då, utan att individen i en viss situation utvecklar ett beteendemönster som är 

passande. Detta beteende kan i en senare situation framkallas av nya objekt eller andra händelser. 

Ackommodationsprocessen sker när individen inte längre kan använda det som assimilerats, utan 

på grund av objekt och yttre händelser tvingas anpassa det inlärda till den nya situationen (Piaget, 

2008, s. 8). Piagets införande av begreppen assimilation och ackommodation till lärteorin har fått 

stor betydelse, då de berör en så väsentlig del av lärandet som själva tillägnelseprocessen (Illeris, 

2001, s. 50). Sett ur en läroaspekt innebär detta att när en individ lär sig något sker det via en 

koppling av det nya till något individen redan vet, antingen genom assimilation eller genom 

ackommodation. (Illeris, 2001, s. 56)  

En av Piagets mest betydande tankar är människans strävan efter jämvikt, dels i form av 

fysiska behov såsom hunger och trötthet, dels i form av ett inre behov såsom ett intresse eller en 

fråga. De olika behov en människa känner är resultatet av en störning i jämvikten och ett uttryck 
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för individens behov att rätta till beteendet i sin strävan mot jämvikt. Piaget använder 

jämviktsbegreppet som utgångspunkt för sin beskrivning av barnets utveckling och menar att 

detta är drivkraften hos människan, en idé som fått stor betydelse inom modern 

undervisningsfilosofi (Piaget, 2008, s. 13,14,17; Illeris, 2001, s. 53). När ett barn känner ett behov, 

exempelvis i form av intresse, påbörjas en strävan efter att tillgodose behovet, vilket motiverar 

lärande och barnet blir intresserat. En aspekt av detta intresse väljer Piaget att kalla 

energiregulator, intresset resulterar i nyttjande av inre reservkrafter vilket exempelvis gör att 

människan orkar och känner lust att arbeta trots trötthet. Piaget menar att detta är en stor 

anledning till varför man kan se väsentliga resultatskillnader om en elevs skoluppgift kopplas till 

dennes intressen och om det finns ett samband mellan kunskaper och behov (Piaget, 2008, s. 50). 

Att ta hänsyn till barnets tidigare erfarenheter och kunskaper blir därför väsentligt, då en 

välbekant uppgift inte rubbar jämvikten och därför blir ointressant, samtidigt som en alltför svår 

uppgift inte knyter an till tidigare tillägnade kunskaper och därför kan framkalla negativa känslor 

som påverkar den intellektuella aspekten (Andersson, 1996, s.58, 59). Piaget menar också att 

känsla och förnuft är beroende av varandra och att de ingår i alla människans handlingar. Detta 

leder till att människans intellektuella handlingar är beroende av känsla och att exempelvis ett 

arbete med en matematikuppgift kopplas till de känslor individen känner, såsom intresse och 

värderingar. (Piaget, 2008, s. 49).  

Ytterligare en av Piagets idéer är av betydelse när vi granskar hans arbete ur ett 

lärandeperspektiv, nämligen vad han kallar värdeskala – en plats inom människan där framgångar 

och misslyckanden registreras. Framgångar har positiv inverkan och höjer, på sikt, individens 

prestationer, samtidigt som misslyckanden får en negativ verkan på framtida prestationer och att 

detta resulterar i personens omdöme om sig själv, som kan få stora konsekvenser på hela den 

fortsatta utvecklingen (Piaget, 2008, s. 51).  

Grunden av ett konstruktivistiskt lärandeperspektiv kommer till stor del från Piagets tankar 

och har hjälpt människor att förstå lärande. Konstruktivismen är ingen metod för undervisning, 

ett konstruktivistiskt perspektiv öppnar våra ögon för ett sätt att se på lärande och lärprocesser. 

Då man i ett konstruktivistiskt perspektiv menar att individen utför konstruktioner, och ibland 

gör förändringar i redan befintliga strukturer, för att lära sig något nytt (Andersson, 1996, s. 58) är 

det av vikt att elever genomför egna undersökningar i form av objekt eller tankeverksamheter 

såsom diskussioner. Genom dessa undersökningar synliggörs elevens föreställningar och 

tankestrukturer och man menar att lärare ska uppmuntra elevens idéer och förändringar i sina 

befintliga tankestrukturer. Konstruktivister arbetar även för att eleven ska möta andra svar och 

perspektiv om omvärlden, vilket man menar kan uppmärksamma eleven på sitt eget tänkande och 

motivera att skapa nya tankestrukturer (Andersson, 1996, s. 61, 62). Lärarens roll blir således att 

ge eleven verktyg att själv konstruera förståelse. Detta sker genom introduktion av nya begrepp 

och tankesätt, som eleven själv bearbetar och kopplar till tidigare kunskaper. En viktig aspekt i 
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konstruktivismen är att läraren inte lär ut eller ger eleven nya kunskaper, utan stöttar och 

handleder eleven i sitt arbete att lära sig själv (Andersson, 1996, s. 62).   

 

Det sociokulturella perspektivet 

De tidigare idéerna om att tanken var ”språk minus ljud” som bland annat Watson hävdade, alltså 

språk som sker inuti huvudet utan att det kommer till uttryck i tal, är en uppfattning som 

utesluter att det finns en relation mellan språket och tanken. Lev S Vygotskij (1896-1934) 

förkastar detta och menar att tanken och språket är två skilda processer och att det finns en 

relation mellan dessa, vilket han avsåg att studera (Vygotskij, 1934, s. 31-32). För att bevisa att 

tanken och språket är två skilda processer härleder Vygotskij till undersökningar i djurpsykologi. 

Hos de studerade djuren, bland annat schimpanser, uppträder ett tänkande som är frånskilt från 

språket. Detta bevisades genom att schimpanser uppvisar ett instrumentellt tänkande genom 

deras handlingar med olika fysiska verktyg (Vygotskij, 1934, s. 129).  Det instrumentella 

tänkandet är det första som uppträder hos barnet, då de, innan de behärskar ett språk, genomför 

målmedvetna handlingar, ofta med hjälp av verktyg. Vid ungefär två års ålder korsas tankens och 

språkets utveckling, då barnet erövrar språket och arbetar aktivt för att utöka sitt ordförråd och 

Vygotskij menar att för att kunna upptäcka språket förutsätts ett tänkande (Vygotskij, 1934, 

s.147-148, 150). 

Språkets grundläggande funktion är av kommunikativt slag och språket är ett centralt verktyg 

för social samvaro (Vygotskij, 1934, s. 38). Skriftspråket skiljer sig i många avseenden från 

talspråket då det kräver en högre abstraktionsnivå för att kunna utvecklas. I talspråket finns en 

samtalspartner medan det skrivna språket är formulerat för någon frånvarande, vilket kräver att 

barnet föreställer sig en situation och en mottagare för det skrivna budskapet. Vygotskij menar att 

då barnet börjar skolan har inte behovet för skrivet språk mognat (Vygotskij, 1934, s. 316-318). 

Talspråket tillägnar sig barnet omedvetet medan skriftspråket tillägnas medvetet och villkorligt, 

vilket innebär att skriftspråket ställer ett högre krav på att barnet skall handla intellektuellt 

(Vygotskij, 1934, s. 320). Genom skriftspråket går barnet från att omedvetet använda språkliga 

strukturer till att medvetet och villkorligt använda dessa (Vygotskij, 1934, s. 323). Skriftspråket är 

ett av människan skapat verktyg som uppkommit utefter samhällets ökade krav på 

kommunikation (Säljö, 2000, s. 177). 

Gällande inlärning och utveckling hos barnet anser Vygotskij att inlärning föregår utveckling. 

Barnet kan behärska vissa färdigheter innan de på ett medvetet sätt kan använda dessa (Vygotskij, 

1934, s. 324). För att inlärning skall vara möjlig bör den ske i den närmsta utvecklingszonen. 

Kunskaper som finns i den närmsta utvecklingszonen menar Vygotskij att barnet klarar av i 

samarbete med någon mer kunnig, något som är på en högre nivå än vad barnet skulle klara av 

enskilt. Kunskaper i den aktuella utvecklingszonen klarar barnet självständigt, där sker ingen 

inlärning, då det är sådant som barnet redan kan (Vygotskij, 1934, s. 324-330). Imitation menar 
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Vygotskij är en del av inlärningen som påverkar utvecklingen och språkinlärning består till stor 

del av imitation.  

I skolan lär sig barnet sådan som det inte redan kan men har möjlighet att lära sig genom 

samarbete med och handledning av läraren. Om det som skall imiteras hamnar utanför den 

närmsta utvecklingszonen leder det inte till någon inlärning (Vygotskij, 1934, s. 333). Centralt i 

Vygotskijs synsätt på inlärning är just samarbete, att det som kan göras genom samarbete idag kan 

imorgon genomföras självständigt (Vygotskij, 1934, s. 333). Lärande inom ett sociokulturellt 

perspektiv kan beskrivas på både en kollektiv och individuell nivå. Genom samarbete och 

kommunikation får individen möta och ta till sig nya sätt att tänka, handla och resonera. I 

situationer där människan samspelar med andra finns möjligheten att ta till sig och ta över 

kunskaper från medaktörerna (Säljö, 2000, s. 231, 115, 119).   

Då barn börjar skolan, är de ofta födda samma år, med viss variation, men trots detta går stora 

variationer mellan deras aktuella utvecklingsnivå och deras närmsta utvecklingszon att finna. 

Detta är relevant att ha i åtanke för att optimera inlärningen, för om undervisningen sker på 

enbart en nivå, kommer vissa elever, vars närmsta utvecklingszon ligger långt under eller långt 

över det undervisade, att hindras i deras inlärning (Vygotskij, 1934, s. 329).  

Lärande handlar om att skapa en miljö där både fysiska och intellektuella redskap gör det 

möjligt för eleven att använda dessa på ett rimligt och konkret sätt. Redskap är ett centralt 

begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Dessa redskap kan även benämnas som verktyg 

och syftar till de resurser människan har då i tolkningar av och agerande i den omgivande världen 

(Säljö, 2000, s. 240, 20). Dessa resurser kan vara fysiska och språkliga. En fysisk resurs kan 

exempelvis vara en dator som är ett vanligt förekommande verktyg i dagens samhälle. Genom 

kommunikation skapas och förs dessa resurser vidare (Säljö, 2000, s. 22).  

Inom det sociokulturella perspektivet innebär lärande att man tar del av en kultur, ett 

sammanhang. Den sociala kontexten är central för lärande, inte bara den grupp man verkar i utan 

samhället i stort (Williams m.fl., 2000, s. 30). Denna kontext påverkar inte människan utan 

människan är en del av kontexten och människans handlingar är situerade i olika sammanhang 

(Säljö, 2000, s. 135). Lärande handlar därför delvis om att besitta viss information och kunskap 

och kunna avgöra vad som är relevant att använda i en viss kontext (Säljö, 2000, s. 141).  

Då Björk och Liberg (1996) beskriver läs- och skrivundervisningen går influenser från 

Vygotskijs teorier att urskilja. De menar att samtal, läsning och skrivning skall gå hand i hand och 

att en viktig grundsten i arbetet är att läsa och skriva tillsammans med andra. Texterna skall vara 

engagerande och uppmuntra till samtal, gemensamt och eget skrivande samt till laboration med 

orden. Eleverna skall uppmuntras att utveckla sitt egna arbetssätt, bli självständiga och våga ta 

egna initiativ. Viktigt är även att eleverna får ta den tid de behöver för att utforska sin egen 

inlärningsprocess (Björk & Liberg, 1996, s. 12-14). 
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Syntetisk eller analytisk 

På fältet för läs- och skrivinlärning finns en mängd olika metoder att välja bland. Dock kan alla 

dessa metoder grupperas i två huvudprinciper utifrån dess grundläggande synsätt på 

undervisning. Bottom-up-modell och top-down-modell (Fahlén 1994, s. 22), phonics och whole language 

(Hjälme, 1999, s. 24-25) eller begreppen analytisk och syntetisk (Nyström, 2002, s. 39) är alla olika 

sätt att benämna samma fenomen, det vill säga de så kallade huvudprinciperna. I detta arbete har 

vi valt att använda begreppen syntetisk och analytisk.  

Inom det syntetiska synsättet sätts sambanden mellan det talade ljudet och motsvarigheten i 

det skrivna språket i fokus. Ett syntetiskt synsätt kännetecknas av synen på läsning som en 

hierarkisk process som börjar med den minsta delen (ljuden) för att sedan utvecklas till större 

textstycken (Fahlén, 1994, s. 22). I arbetsformer enligt ett syntetiskt synsätt förekommer frågor 

om bokstävers namn och ljud, hur dessa låter och kan urskiljas och särskiljas från andra delar av 

en helhet (Liberg, 1990, s. 148). Eleverna övar in alfabetets huvudprinciper, bokstävers ljud och 

benämning, och blir förtrogna med dessa för att i ett senare skede använda det som ett verktyg i 

läsningen (Hjälme, 1999, s. 24-25). Då Liberg beskriver undervisning utifrån ett syntetisk synsätt 

går ett behavioristiskt sätt att se på lärande att utläsa. Hon menar att den syntetiska 

undervisningen ofta utgår ifrån färdiga läromedel där frågor ställs till eleverna efter en läst text, till 

frågorna finns endast ett rätt svar och elevernas beteende blir lätt att bedöma av en utomstående 

person (Liberg, 1990, s. 149). 

I det analytiska synsättet utgår lärandet från språket som en helhet och arbetet sker med ord 

som är bekanta och som intresserar eleven (Ejeman & Molloy, 1997, s. 71). I undervisningen får 

eleverna läsa hela ord, som lärs in visuellt, istället för att fokusera på enskilda ljud och bokstäver 

(Hjälme, 1999, s. 25). Utifrån texten som helhet och ord som är bekanta lär sig eleverna 

bokstävernas olika ljud i dess rätta kontext (Johnston & Watson, 2004, s. 329). Den tidiga 

läsundervisningen enligt ett analytiskt synsätt kan bedrivas genom att arbeta med en bestämd text 

med ord som återkommande börjar med samma bokstav, den bokstav undervisningstillfället 

syftar till att behandla. Bokstavsarbetet forsätter sedan med att eleverna uppmärksammas på just 

den specifika bokstaven under läsningen av de olika orden i texten, samt att läraren skriver 

bokstaven och uttalar dess ljud (Johnston & Watson, 2004, s. 335). Genom att flera gånger läsa 

orden och noggrant betona och artikulera den bokstav som står i fokus riktas elevernas 

uppmärksamhet mot den specifika bokstaven. I ett senare skede i elevens lärande fokuseras även 

samma bokstav men som intar andra positioner i ordet, exempelvis i slutet (Johnston & Watson, 

2004, 351). För fördjupad förståelse för bokstaven som ett eget fenomen, som inte nödvändigtvis 

kopplas till de specifika orden i lärarens exempel, får eleverna själva tänka på och föreslå andra 

ord som börjar med samma ljud, samma bokstav, som skrivs upp på tavlan (Johnston & Watson, 

2004, s. 335). Detta bidrar även till engagerande och meningsfullhet av arbetet, något som 

betonas inom synsättet (Hjälme, 1999, s. 25). 

 



19 
 

Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att studera och jämföra två metoder för läs- och skrivinlärning  vad 

beträffar deras respektive arbetsupplägg samt syn på lärande. Vidare är syftet att undersöka hur 

dessa två metoder förhåller sig till kunskapskraven och det centrala innehållet i nu gällande 

kursplanen i svenska i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 

11) 

Frågeställningar 

Hur ser arbetsupplägget ut i de olika metoderna? 

 

Vad ska läs- och skrivundervisning innehålla enligt i kursplanen i svenska? 

 

Hur förhåller sig metodernas arbetsupplägg till kursplanen i svenska? 

 

Vilka teorier om lärande kan urskiljas i metoderna? 
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Metod 

Metod för datainsamling 

Till denna studie har vi samlat in texter som beskriver de olika läs- och skrivinlärningsmetoderna 

vi avsett att analysera samt kursplanen i svenska ur den aktuella läroplanen Lgr -11 och det 

tillhörande kommentarsmaterialet. Vi fick tillgång till materialet via Blåsenhusbiblioteket på 

Uppsala universitet, vilket har en pedagogisk inriktning, och kommentarsmaterialet hämtades från 

Skolverkets hemsida. 

Urval 

Då Wittingmetoden tidigare varit omdebatterad och enligt vissa blivit kritiserad på svaga grunder 

vill vi nu göra vår analys utan andras åsikter och fördomar. Därför begränsar vi vårt urval till de 

texter som beskriver metodernas arbetssätt och idéer och är författade av grundarna till de olika 

metoderna.  

Materialet om Wittingmetoden har stort omfång. Därför har endast de delar som beskriver 

metodens arbetsgång och idéer analyserats. Kopieringsunderlag och elevmaterial har således valts 

bort. Wittingmetoden innefattar metoder för nyinlärning, nyinlärningsprogrammets andra del och 

ominlärning. I denna studie behandlas endast nyinlärningen, vilket inneburit att begrepp som 

analyssamtal och ljudstridig stavning inte tas upp då de inte berör nyinlärningen. Detta på grund 

av att vår undersökning behandlar den inledande läs- och skrivinlärningen och inte den följande 

utvecklingen och vi därför valt att beröra aspekter som motsvarar kursplanens innehåll för 

årskurs 1-3. 

Då vi valt att använda texter som är författade av grundarna till metoderna är materialet vi haft 

att tillgå kring metoden ”Att skriva sig till läsning” begränsat till en bok. Den senare delen av 

boken beskriver metodens arbetsupplägg och de inledande kapitlen som inte berör detta valdes 

således bort i analysen.  

Gällande Lgr-11 valde vi att använda kursplanen i svenska. Där valde vi texter om det 

svenskämnets övergripande syfte, centralt innehåll i årskurs 1-3 samt kunskapskraven för årskurs 

3. Vi valde även att bearbeta kommentarsmaterialet till kursplanen i svenska för att få en vidare 

bild av innehållet i kursplanen. Ur dessa texter valde vi att använda de delar som fokuserar på läs- 

och skrivaspekterna i svenskämnet. Därigenom valdes material rörande andra uttryckssätt, 

källkritik och litteraturhistoria bort.  
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Material 

Det behandlade materialet som berör Wittingmetoden består av tre böcker. Böckerna beskriver 

metodens arbetsgång och de idéer de olika momenten baserats på. Wittingmetoden – en metod för läs- 

och skrivinlärning (2010) beskriver metodens beståndsdelar och arbetsgång. Detaljerade förslag för 

hur undervisning kan bedrivas ges. I Wittingmetodens idébakgrund (2005) beskrivs samma 

beståndsdelar, men ur ett teoretiskt perspektiv, vilket ger ett djup i förståelsen av 

metodgrundarens idé och vision. Då elevansvar och arbete med innehållsneutrala språkstrukturer 

utgör en så väsentlig del av metoden blev även boken Grundelement i Wittingmetoden - Elevansvar och 

arbete med innehållneutrala språkstrukturer (1990) av vikt att ha med i vår analys.  

Materialet rörande metoden ”Att skriva sig till läsning” är begränsat till en bok som är baserad 

på en 4-årig studie som gjordes i flera nordiska länder, dock inte Sverige, under senare delen av 

1990-talet och början av 2000-talet. En av forskarna i studien är upphovsmannen till metoden 

”Att skriva sig till läsning”, Arne Trageton. Boken är uppdelad i flera avsnitt där de första 

beskriver de aktuella läroplanerna för tiden då boken publicerades, 2005. Där behandlas de 

grundsyner som återfunnits i tidigare läroplaner, hur skriftspråket och IKT framställs i 

läroplanerna samt den fysiska miljön för inlärning. Detta avsnitt har inte behandlats i vår studie 

då läroplanerna är inaktuella samt att dessa inte beskriver arbetsupplägget. Bokens andra avsnitt 

beskriver metodens arbetsupplägg ur ett praktiskt och konkret perspektiv från svenska 

förskoleklassen fram till årskurs 2 och har varit det centrala avsnittet för insamling av data till 

detta studie. Den tredje delen behandlar handskrift samt ett teoriavsnitt som är förkortat och 

omarbetat för att passa svenska förhållanden. Där presenteras Tragetons teoretiska motiv till hans 

metod som beskrivs i del 2. 

Kursplanen för svenska ger kortfattade direktiv om vad undervisningen ska innehålla och vilka 

kunskaper elever ska tillägna sig under årskurs 1-3. Det tillhörande kommentarsmaterialet 

behandlar samma innehåll men ger en djupare förståelse för de direktiv som ges i kursplanen.  

Databearbetning och analysmetod 

Innehållsanalys 

För att redogöra de två läs- och skrivinlärningsmetodernas innehåll och arbetsupplägg har vi 

genomfört en innehållsanalys. Detta innebär att vi på ett systematiskt sätt beskrivit textinnehållet 

(Bergström & Boréus, 2012, s. 50). Till innehållsanalysen av läs- och skrivinlärningsmetoderna 

har vi skapat ett kodschema, ett verktyg för oss att veta vad vi eftersökte i texterna (Bergström & 

Boréus, 2012, s.54). Kategorierna i kodschemat är: startfasen, bokstavsarbete, bild som 

hjälpmedel, arbetssätt, lärarens roll, material, elevens eget skrivande, elevens egen läsning, 

rättstavningens roll. Dessa kategorier valdes ut efter att vi skapat en överblick av texten och fått 

förståelse för textens sammanhang. När vi utformat vårt kodschema gjordes en pilotstudie av en 
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mindre del av materialet och utifrån kodschemat noterades så kallade kodningsenheter 

(Bergström & Boréus, 2012, s.55). Med stöd i pilotstudiens resultat korrigerades kodschemat och 

hela materialet analyserades. Eftersom vi jämfört olika texter var vi tvungna att strikt förhålla oss 

till kodschemat för att texterna skulle få en likvärdig bedömning. Vi har tillsammans granskat vår 

bearbetning av materialet utifrån samma kodschema för att säkerställa att våra bedömningar varit 

likvärdiga(Bergström & Boréus, 2012, s. 57).  

Vid analys av kursplanen i svenska gjordes ett enskilt kodschema för att strukturera analysen 

av textens innehåll. Detta för att ge en tydlig översikt som gör en jämförelse mellan kurplanen 

och läs- och skrivinlärningsmetoderna möjlig. I detta kodschema var det viktigt att urskilja de 

aspekter som berör läs- och skrivinlärning och att avgränsa detta från hela svenskundervisningen, 

eftersom det där ingår många andra moment som utvecklar språk och tänkande och behandlar 

språk ur ett vidare perspektiv men inte berör just läs- och skrivinlärningen. 

Analys av teorier om lärande 

Nästa steg i vår analys är en analys av teorier om lärande, dessa teorier används för att belysa 

olika sidor av kunskap och lärande. Genom att jämföra läs- och skrivinlärningsmetoderna mot 

behaviorism, konstruktivism, sociokulturellt perspektiv och syntetiskt och analytiskt synsätt vill vi 

undersöka vilka syner på lärande som går att utläsa i metoderna och deras olika moment. Vi har, 

med stöd i resultattabellen, utgått från metodernas arbetsupplägg och jämfört dessa med de 

teoretiska perspektiven. I denna analys användes ett perspektiv i taget som ett analytiskt filter 

som lades an på läs- och skrivinlärningsmetoderna. Resultatet av vår analys har därefter ordnats 

efter den tabell som redovisar metodernas arbetsupplägg. 

Genomförande 

Det första steget i vårt arbete var att läsa materialet som vi hade att tillgå, detta för att få en 

överblick och kunna utforma ett kodschema. Utifrån kodschemat, som är nämnt ovan, 

analyserade vi varsin del av materialet, hur vi delat upp analysen nämner vi under en egen rubrik 

nedan. När vi analyserat materialet utifrån vårt kodschema och sammanställt det kontrollerade vi 

varandras resultat. Därefter utarbetade vi ett kodschema för att bearbeta kursplanen i svenska och 

dess tillhörande kommentarsmaterial och analyserade detta.  

Därefter genomfördes en analys av teorier om lärande. Med utgångspunkt i metodernas 

innehåll genomfördes analysen utifrån en teori om lärande i taget. Eftersom vi delat upp 

bearbetning av de teoretiska perspektiven kontrollerade vi varandras analys för att utesluta 

eventuella missförstånd.   

När resultat och analys av metoderna var klara genomfördes en jämförelse av 

innehållsaspekten för att utreda huruvida metodernas innehåll överensstämmer med det innehåll 

som nämns i kursplanen. Detta genomfördes genom att utifrån kursplanen jämföra resultatet av 
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metoderna, eftersom metoderna innehåller moment som behandlar även andra aspekter av läs- 

och skrivundervisningen och vi nu endast ville undersöka om innehållet i kursplanen 

representerades i metodernas innehåll. 

Etiska aspekter 

Vid analysen av texterna har vi förhållit oss till en god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011). 

Detta innebär att vi har behandlat materialet med respekt och har på ett värdigt sätt analyserat 

detta. Vi är i enlighet med god forskningssed öppna med våra resultat och har behandlat andra 

forskares resultat på ett rättvist sätt.  

Reflektion över metoden 

För att besvara våra frågeställningar var textanalys ett tillvägagångssätt som lämpade sig väl. Att 

genomföra en textanalys ställer krav på oss som forskare, då vi måste vara observanta och 

noggranna när materialet läses. För garanterad noggrannhet och rättvisa mellan de undersökta 

metoderna skapades ett kodschema. I kodschemat fanns utvalda kategorier som studerades. 

Dessa kategorier valdes då de berör olika aspekter av läs- och skrivinlärningsprocessen. Vi anser 

att dessa kategorier fyllde sin funktion och gav oss struktur under hela arbetsgången, då de 

fungerat som en röd tråd att förhålla sig till under skrivprocessen. Dessa kategorier kunde även 

förtydliga våra frågeställningar ytterligare, de paketerade exempelvis upp begreppet 

”arbetsupplägg” i vår frågeställning och tydliggjorde vilka aspekter i begreppet vi syftade till att 

undersöka. 

Ett annat tillvägagångssätt för att besvara våra frågeställningar hade istället kunnat vara 

intervjuer eller observationer. Detta riskerar dock att spegla den enskilde lärarens syn på lärande, 

istället för metodens idéer om lärande. Genom att genomföra intervjuer och observationer hade 

resultatet istället synliggjort resultat och effekter av metodens genomförande, men för att ett 

sådant resultat ska vara tillförlitligt krävs en större datainsamling och genomförande under ett 

längre tidsspann. 

Då det är av relevans att metoder som förekommer i dagens undervisning överensstämmer 

med kursplanens innehåll innefattar vår undersökning även en jämförelse mellan metod och 

kursplan. Kursplanen i svenska utgör endast en liten del av hela läroplanen, där de två första 

kapitlen berör vilka värderingar skolan ska förmedla, samt övergripande mål och riktlinjer för 

skolans verksamhet. Att behandla dessa kapitel skulle kunna ge en bredare analys av de olika 

teorierna om lärande. Dock var detta inte av relevans för vår undersökning då vi, i så hög grad 

som möjligt, ville rikta vår undersökning mot läs- och skrivinlärning. 
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Resultat & Analys 

Nedan behandlas resultat och analys av vår insamlade data. Dessa är uppdelade i överrubriker 

som valts utifrån våra frågeställningar, vilket gör en överblick möjlig. Ordningen av 

underrubrikerna är kronologiskt ordnade. Under rubriken Metodernas arbetsupplägg återfinns vårt 

kodschema omarbetat till en översiktlig tabell där de båda läs- och skrivinlärningsmetoderna ställs 

mot varandra. Kursplanen i svenska i Lgr -11 behandlas under en egen rubrik och även där finns en 

överskådlig tabell med utgångspunkt i vårt kodschema. Därefter följer en jämförelse mellan läs- 

och skrivinlärningsmetoderna och kursplanen. Hela avsnittet avslutas med överrubriken Teorier om 

lärande i metoderna.  

Metodernas arbetsupplägg 

Wittingmetoden 

I Wittingmetoden inleds läs- och skrivundervisningen med att lyssna efter språkljud. Detta kallas 

Språkljudsanalys och Avlyssningsskrivning och är två av metodens viktigaste moment, då det anses 

vara av stor vikt att eleven är fonologiskt medveten inför fortsatt läs- och skrivutveckling, då 

dessa ljud sammankopplas med rätt symbol (Witting, 2005, s. 18; Witting, 2010, s. 54).  

Arbetet med språkljudsanalysen utgår från ett helhetsperspektiv, via högläsning som är en 

bekant form av lyssnande för eleven, för att sedan fokuseras på enskilda ljud. Processen upprepas 

och berättelsen läses igen, med fokus att lyssna efter endast ett av alla ljud, exempelvis a (Witting, 

2010, s. 54-55). När eleven är förtrogen med ett specifikt ljud och behärskar att urskilja ljudet ur 

dess kontext och innebörd introduceras den symbol som betecknar ljudet (Witting, 2010, s. 55). 

Vilket specifikt ljud och vilken bokstav som presenteras vid tillfället är förbestämt och redovisas i 

metodens handledning. 

Avlyssningsskrivning innebär noggrant lyssnande på språkljudskombinationer och att skriva av 

dem. Dessa språkljudskombinationer innehåller endast ljud och symboler som introducerats för 

eleverna och som de behärskar (Witting, 1990, s. 21). Momentet ökar förståelse för koppling 

mellan ljud och bokstav, samtidigt som det innebär specifik träning i att flera gånger skriva 

samma symbol som reaktion på det ljud de hör (Witting, 2010, s. 55, 58).  

Tidigare nämnda moment syftar till att utveckla elevernas förståelse för skriftspråkliga 

symbolers funktion, att en bokstavssymbol symboliserar ett visst ljud, vilken är en av två viktiga 

aspekter i läsprocessen. Den andra betydelsefulla aspekten i läsprocessen är elevens rättighet och 

förmåga att fritt associera för bästa möjliga läsförståelse (Witting, 2010, s. 35). Detta moment i 

metoden kallas Det fria associerandet och innehåller så kallade neutrala språkstrukturer, exempelvis si, 

ly, en och rå. Dessa strukturer, menar Witting, är neutrala fram till den tid då eleven tillskriver dem 
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betydelse (Witting, 2010, s. 36). Eftersom strukturerna utgår från elevernas erfarenheter och 

villkor, samt innehåller ljud och bokstäver som eleverna kan och att elevens associationer avgör 

vilka strukturer som är och kan bli ord genom att sättas in i andra ord och byggas ihop med andra 

strukturer väcker de elevernas intressen, menar Witting (Witting, 1990, s. 21). Strukturen en kan 

exempelvis associeras till ett räkneord eller en enbuske och rå kan associeras till ej tillagad mat 

eller ordet brutalt. Dessa är då inte längre neutrala. Språkstrukturer som si och ly kommer kanske 

inte tillskrivas någon betydelse av eleven, då de inte associeras till ett tidigare känt sammanhang 

och förblir därför neutrala (Witting, 2010, s. 36). Nästa skede i arbetet med språkstrukturerna är 

att bygga ihop dem med, och sätta in dem i, redan bekanta ord. Strukturen en kan då associeras till 

ben, syren, och ensam, medan rå kan bli från eller gråta (Witting, 2010, s. 36). En gynnsam aspekt 

av momentet är att strukturer och associationer kan varieras på oändligt många sätt, vilket 

möjliggör anpassning till olika svårighetsgrader beroende på elevens förmågor. Arbetet med det 

fria associerandet utvecklar även, enligt Witting, ett elevansvar. Eftersom det endast är eleven 

själv som associerar och därmed bestämmer vilka strukturer som tillskrivs mening, samt att detta 

sker utan yttre hjälpmedel som bilder eller texter, krävs det att eleven utgår från sitt ordförråd och 

sina egna erfarenheter och litar på dem (Witting, 1990, s. 28). 

  När eleven anses vara redo att börja läsa sker det med färdigtryckta läshäften, med innehåll 

som ska kunna kopplas till elevens erfarenhet och verklighet. Då själva läsupplevelsen står i fokus 

finns inga frågor eller uppgifter kopplade till häftet. I det förberedande arbetet ingår även 

begreppsutvecklande övningar, vilka syftar till att förbereda eleven för god läsförståelse, då 

begreppen i övningarna tillskrivs mening och därmed inte längre bara är ord eleven kan uttala 

utan förståelse för dess mening, utan blir realbegrepp (Witting, 2010, s. 50-51).  

Wittingmetodens läshäften skiljer sig från många andra då de inte innehåller några bilder. Att 

använda bilder som hjälpmedel tar Maja Witting avstånd från. Hon anser att bilder riskerar att 

förvirra eleven då det innebär ytterligare ett tolkningssteg att bestämma vad bilden föreställer, 

samt att eleven ska ges möjlighet att själv fantisera och skapa inre bilder under läsandet (Witting, 

2010, s. 63). När elevens läsförmåga tillåter börjar läsandet behandla alla slags texter vi möter i vår 

vardag, exempelvis dagstidningar, affischer och instruktioner. Här inkluderas samhället i 

undervisningen och Witting betonar vikten av att väcka elevens läsintresse, exempelvis genom 

biblioteksbesök som inspirerar och uppmärksammar på olika genrer, samtidigt som dessa böcker 

inte är läromedel och därmed inte syftar till att vara pedagogiska. Hon uppmuntrar även till att 

eleverna arbetar med aktuella tidningar och samlar in klipp ur dessa som sedan används som 

underlag för fortsatt undervisning (Witting, 2010, s. 63).   

Skapandet av egna texter inleds egentligen tidigt i metoden, men då inte i skriftlig form utan av 

berättande och beskrivande i muntlig form. Undervisningen innehåller medvetna och planerade 

övningar där elevernas förmåga att berätta, beskriva och uttrycka sig med en språklig logik så att 

åhöraren förstår utvecklas (Witting, 2005, s. 36). Dessa moment, i samspel med lyssnande av 

skriftspråk som ger eleverna förebilder för skriftspråkets karaktär, förbereder eleverna på hur 
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man uttrycker sig via skriftspråk(Witting, 2005, s. 36-37). Att eleverna först tränas i muntliga 

framställanden och lyssnar på skriftspråk, för att sedan övergå till att uttrycka sig via skrift, är ett 

exempel på hur undervisning enligt Wittingmetoden sker stegvis beroende på elevens förmåga, 

vilket innebär att varje föregående nivå ligger till grund för nästa uppgift. De stegrande 

svårighetsgraderna går även att urskilja i metodens sätt att steg för steg introducera språkljud som 

sedan symboliseras av bokstäver och i nästa steg används i arbetet med språkstrukturer, vilka i 

högsta grad baseras på elevens erfarenheter och har olika längd, komplikationsgrad beroende på 

elevens förmåga (Witting, 2005, s. 84, 120).  

När eleven senare utvecklat verktyg för att uttrycka sig i skrift används dessa kunskaper i det 

egna skrivandet, vilket är ett moment som startar sent i undervisning enligt Wittingmetoden 

(Witting, 2005, s. 64). Syftet med detta är att elevens förståelse för symbolfunktionen ska vara 

automatiserad och att de skrivna texterna ska ha ett kvalitativt innehåll (Witting, 2005, s. 65). 

Elevens faktiska skrivande sker med liknande metoder som läsprocessen. Å ena sidan tränar 

eleven på de skriftspråkliga symbolerna, å andra sidan utvecklas associationsförmågan via det fria 

associerandet (Witting, 2010, s. 37). Det fria associerandet startar i muntlig form och i takt med 

ökande förmåga för språksymboler övergår skapandet från muntligt till skriftligt. 

Avlyssningsskrivningen fyller även funktionen att förbereda eleven inför den stavningsaspekt 

som fritt skrivande innebär. Eleverna får en uppfattning om vilka ord de kan stava och vilka 

kombinationer som är så nya att de inte själva kan ana sig till dess stavning. De får således 

förståelse för att det existerar ord som de inte behärskar att stava till på egen hand och skriver 

därför inte i tron om att de besitter kunskaper att alltid stava rätt. Detta, menar Witting, innebär 

att eleven själv känner behov att utvecklas i sin stavning, både under skrivandets process och 

efteråt, då känslan av att ha lärt något nytt tillfredsställer elevens behov (Witting, 2010, s. 64). 

Witting anser att lärare gör elever en björntjänst i att inte rätta felstavningar. Hon menar att det 

redan i ett tidigt skede är viktigt att rätta elevernas texter, då eleverna annars riskerar att tro att de 

stavar rätt. Hon påpekar att konsekvensen av detta kan bli besvikelser samt ett ifrågasättande och 

beskyllande av läraren som då tillät elevens tro i att stavningen var korrekt (Witting, 2010, s. 64). 

Uppdelandet av skrivprocessen i två moment innebär att eleven dels lär sig symbolfunktioner 

och dels utvecklar en förmåga som redan ägs och finns inom eleven, i det fria associerandet. 

Detta innebär en ansvarsfördelning där läraren har skyldighet för planering av ett systematiskt 

lärande av symbolfunktioner, medan eleven ansvarar för sitt associerande och skapande (Witting, 

2010, s. 37). Ansvarsfördelning mellan lärare och elev är återkommande i Wittingmetoden, då 

metoden utöver det faktiska läs- och skrivarbetet medvetet behandlar elevansvar (Witting, 2005, 

s. 45). Arbetet med ökat elevansvar börjar tidigt i Wittingmetoden, nämligen via det som i 

metoden kallas självständighetsarbete (Witting, 1990, s. 6). Arbetet inleds med ett samtal där eleven 

berättar för läraren om sina kunskaper och vilket arbete eleven själv kan sysselsätta sig med utan 

lärarens hjälp. Dessa arbeten är ofta aktiviteter eleven ägnar sig åt på fritiden, såsom att lägga 

pussel eller klippa och klistra, då Witting betonar vikten av att eleverna får sysselsätta sig med 



27 
 

aktiviteter de väl behärskar. Detta för att de då övar på att arbeta självständigt, men framförallt 

för att känna känslan av att faktiskt kunna något, då det bidrar till medvetenhet av vad kunnande 

är och för att sedan skilja detta från deras känslor när de upplever pågående lärande, exempelvis 

när självständighetsarbetet ställs i kontrast mot påbörjandet av symbolarbetet med bokstäverna 

(Witting, 1990, s 7-8, 12). Eftersom elevens kunskapsområden ökar gör även aktiviteterna i 

självständighetsarbetet också det, varför det självständiga arbetet inte bara pågår i startfasen, utan 

under hela inlärningstiden (Witting, 1990, s. 9).  

Elevansvaret blir synligt i flera delar inom Wittingmetoden. Eleverna ansvarar för att de 

förstår arbetsuppgiften och ber om hjälp när de möter svårigheter, vilka de identifierar genom att 

vara bekanta med känslan av att kunna kontra att inte kunna. De ska även, utifrån förmåga, själva 

bedöma hur mycket tid de behöver ägna åt en uppgift och när de kan lämna en uppgift och gå 

vidare i sin kunskapsutveckling. Att eleverna då har en referenspunkt, känslan av att kunna, när 

de ska avgöra när de lärt sig något nytt är av stor vikt (Witting, 2005, s. 45, 58). Motsvarigheten 

till detta elevansvar återfinns i läraransvaret, som innebär lyhördhet i elevens arbete samt 

förklaringar och motiveringar till de olika arbetsuppgifterna (Witting, 1990, s. 16-19). Läraren 

måste även inse att ingen utanför eleven kan hjälpa den med lärandet, menar Witting (Witting, 

1990, s. 29). Lärarens ansvar blir således att underlätta elevens lärande genom att skapa 

situationer där eleven lär utifrån egna erfarenheter, men också att frångå den vanligt 

förekommande handlingen att ge eleverna rätta svar och viljan att fokusera på dokumentering av 

resultat och istället fokusera på och följa elevernas processer (Witting, 1990, s. 29). 

”Att skriva sig till läsning”  

Arne Tragetons metod, ”Att skriva sig till läsning”, är avsedd att introduceras i norska årskurs 1, 

vilket motsvarar förskoleklass i Sverige. I uppstartfasen gör eleverna ett bokstavstest för att se 

vilka bokstäver de känner igen och vet namnet på. Vid testet används både versaler och gemener 

och testet upprepas i slutet av skolåret för att kartlägga elevernas utveckling (Trageton, 2005, s. 

57). Därefter uppmuntras eleverna att skriva bokstavsräckor, som innebär att de skriver så många 

bokstäver som möjligt på datorn (Trageton, 2005, s. 60). Trageton betonar att det alltid ska finnas 

två elever framför varje dator för att stimulera samspel samt att de kan då stötta varandra i 

språkliga så väl som tekniska aspekter. 

Det följande arbetet är enligt Trageton det viktigaste. Då uppmuntras eleverna att leta efter en 

viss bokstav bland sina bokstavsräckor och räkna hur många av bokstaven som finns. Därefter 

väljs en annan bokstav och samma procedur genomförs (Trageton, 2005, s.62). Arbetet med 

bokstavsräckorna utvecklas med att eleverna skriver sina namn och senare kommer 

bokstavsräckorna att representera en berättelse. I detta skede kommer läraren in som sekreterare 

och antecknar på dator det eleven läser i sin bokstavsräcka. När läraren skriver delar den upp 

varje ny sats med radbrytning, för att underlätta elevens ”läsning” av texten (Trageton, 2005, s. 

67, 68). När den berättelse som eleven skrivit och läraren antecknat läses högt tillsammans, sats 
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för sats och med många repetitioner, kan eleven nå en logografisk läsning. Eleven bör även 

uppmuntras att ta hem sin text och läsa den högt för sina föräldrar samma dag som den skrivits, 

detta för att eleven oftast har lättare att komma ihåg vad som står i texten (Trageton, 2005, s. 69).  

Nästa steg i ”Att skriva sig till läsning” är att låta eleverna göra ordböcker. I dessa böcker 

skriver eleverna de ord de kan och som alla har samma begynnelsebokstav. Vilken bokstav de 

börjar arbeta med väljer eleven själv. Orden i ordboken illustreras med en bild av eleven och det 

är av vikt att denna bild är ritad av eleven själv då Trageton motsätter sig färdigtryckta bilder som 

ofta uppträder i läseböcker. Dessa bilder menar Trageton kan försvåra förståelsen då eleven 

måste uttyda vad bilden representerar (Trageton, 2005, s. 70-71).  Syftet med ordböckerna är att 

eleven skapar en ordbok per bokstav i alfabetet som sedan binds ihop till en stor ordbok i 

alfabetisk ordning.  Orden i ordböckerna är valda utifrån varje elevs personliga vokabulär och 

syftar till att ge eleverna träning i ordbildsläsning (Trageton, 2005, s. 71). 

I norska årskurs 2, årskurs 1 i Sverige, menar Trageton att man skall fortsätta arbeta utifrån 

den nivå varje elev befinner sig på från skolåret innan (Trageton, 2005, s. 81). Här används olika 

typer av texter för att utveckla elevernas skrivande och läsande, bland annat: dikter, brev, 

tidningar, läseböcker. Dessa texter skriver eleverna enskilt, i par eller i grupp. Här menar 

Trageton att man skall arbeta ämnesövergripande i teman, då han menar att verkligheten inte är 

uppdelad i separata ämnen utan är en meningsfull helhet. Under detta skolår är det viktigt att 

barnen får öva på att läsa obekanta texter, dessa texter är i början klasskamraternas berättelser 

och texter. Texterna eleverna skriver får då en mottagare och skrivande i autentiska situationer är 

meningsfullt och viktigt menar Trageton (Trageton, 2005, s. 86). Eleverna uppmuntras även att 

ge respons på varandras texter och eftersom texterna är skrivna på dator blir det lätt för att 

eleverna att ändra sina texter utifrån respons från klasskamrater och lärare. 

Rättning av stavfel anser Trageton att man bör vara försiktig med. Att använda 

rättstavningsprogram på datorn kan vara förvirrande för eleverna och dessa program bör man 

vänta med att använda till senare i skolgången, eller då eleven själv fattar beslutet att använda 

detta verktyg. Rättning av elevtexter kan innebära en risk att man nedvärderar elevens eget språk 

och dialekt vilket kan medföra att kreativiteten kan hindras, menar Trageton. Han ser inte någon 

fara i att eleven skulle fastna i ett grammatiskt felaktigt språk, utan elever brukar förändra sin 

stavning senare i skrivandet (Trageton, 2005, s. 98, 79). Att vara två elever framför varje dator är 

viktigt för att kunna stötta varandra och även hjälpa varandra att bygga upp texter via samtal. 

Dessa samtal är betydelsefulla för elevernas språkliga utveckling menar Trageton och hänvisar till 

att samtal mellan elever ofta hålls på en högre språklig nivå än samtal mellan lärare och elev 

(Trageton, 2005, s. 103).  

Trageton vill vända på begreppet läs- och skrivinlärning till skriv- och läsinlärning och i hans 

metod föregår skrivning läsning (Trageton, 2005, s. 133). Fokus borde ligga på textens innehåll 

och inte på hur bokstäverna är formade, menar Trageton. Den formella övningen i handstil 

påbörjas i ”Att skriva sig till läsning” först i svenska årskurs 2, det sena införandet motiveras av 
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att man kan då undvika problem för vissa elever med öga/handkoordination och finmotorik 

(Trageton, 2005, s. 116, 137).  

För att sammanfatta hur eleverna i ”Att skriva sig till läsning” skriver sig till läsning har 

Trageton formulerat en modell som visualiserar hur broar byggs mellan läsning och tal/skrivning 

(Trageton, 2005, s. 144). Den översta nivån, utgångspunkten, är textnivån. Därefter följer 

meningsnivån, vilken övas då eleverna får sin text nedskriven av läraren och den läses högt, sats 

för sats. Nästa nivå är ordnivån där bron kan bli lite längre då ett isolerat ord kan ha flera 

betydelser, denna nivå övas då eleverna skapar sina ordböcker. Senare menar Trageton att det kan 

vara relevant att gå ner på morfemnivå. Morfem är den minsta enheten som bildar mening, av 

rotmorfemet läs- kan ordet till exempel läsa, läsning, läser bildas. Att ha kännedom om att samma 

rotmorfem kan bilda olika ord är en viktig upptäckt. Nästa nivå är stavelsenivån, på denna nivå 

arbetar eleverna med meningslösa stavelser så som li, lä, lö. Dessa stavelser har ingen betydelse i 

sig, men genom att kombinera dem kan man bygga ord. Bron på denna nivå är lång då dessa 

stavelser ligger långt ifrån det talade språket och saknar sammanhang. Den sista nivån är grafem- 

och fonemnivån och Trageton menar att bron däremellan är lång och svår att ta sig över. Grafem 

är det skrivna tecknet och fonem det lästa ljudet, svårigheten ligger i att det ofta finns en för 

otydlig koppling mellan tecknet och ljudet. Därför behövs undervisning för att hjälpa barnen 

komma över bron och se kopplingen mellan grafem och fonem (Trageton, 2005, s. 145). Denna 

modell anser Trageton kan användas vid processorienterad skrivning som man i metoden ”Att 

skriva sig till läsning” använder sig av redan från det andra året, där eleverna utgår ifrån sin text, 

som sedan bearbetas på de olika nivåerna, ofta tillsammans med en kamrat (Trageton, 2005, s. 

146).  

Då Trageton definierar sin metod tar han avstamp i den allmänna definitionen av läsning, 

läsning= avkodning x förståelse som han har omformulerat till Att skriva sig till läsning på dator = 

budskapsförmedling x inkodning x meningsfull läsavkodning (Trageton, 2005, s. 175). Det centrala i 

metoden är enligt Trageton förmedlingen av budskap, att eleverna måste ha något som de vill 

förmedla. Avkodningen ska inte skiljas från förståelse, utan genom en meningsfull avkodning blir 

läsningen lättare (Trageton, 2005, s. 175). 
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I tabellen nedan finns en sammanställning av de två metodernas arbetsupplägg utifrån det utarbetade kodschemat: 

     Kategorier                              ”Att skriva sig till läsning”               Wittingmetoden 

Startfasen Bokstavstest,  

skriva bokstavsräckor 

Lyssna efter språkljud 

Bokstavsarbete Namn, sen ljud Ljud 

Bild som hjälpmedel Emot, dock egenproducerade 

bilder 

Emot, inga bilder i textböcker 

Arbetssätt (Enskilt/par) Par Enskilt arbete 

Lärarens roll Stöttande, sekreterare Skapa situationer, förklara och 

motivera uppgifter 

Material Dator, egenproducerade texter Färdigtryckt i bestämd 

arbetsordning 

Elevens eget skrivande Direkt I ett sent skede 

Elevens egen läsning Egenproducerade läseböcker 

samt klasskamraters. 

Färdigtryckta häften utan 

bilder 

Rättstavningens roll Ej av relevans i tidiga år Rättar 

                  (Trageton, 2005; Witting, 1990, 2005, 2010) 

Kursplanen i svenska i Lgr -11 

Undervisningen i svenska syftar till att elevernas intresse för att läsa och skriva stimuleras och att 

eleverna, via möten med olika slags texter, utvecklar kunskaper om språket, dess normer och 

uppbyggnad, samt att de ska få tilltro till och möjligheter att utveckla både tal- och skriftspråk 

(Skolverket, 2011a, s. 222). Genom undervisning och tillägnade av kunskaper om språkets 

normer och uppbyggnad ska eleven även få förståelse för hur språkbruket varierar i olika 

kontexter. Detta innebär att eleverna ska få förståelse för konsekvenserna som sättet man 

kommunicerar på kan få för andra människor och ha förmåga att diskutera olika textformer och 

hur dessa kan vara uppbyggda, samt att på ett korrekt sätt kunna formulera sig i såväl skrift som 

talat språk (Skolverket, 2011b, s. 7). Att eleven undervisas i samspel med andra är en betydelsefull 

aspekt i lärandet, då samspelet utvecklar såväl språket som förståelse för jaget och för andra 

(Skolverket, 2011b, s. 7). 

Att undervisningen i både läsning och eget skivande ska behandla olika texter och medier, 

exempelvis via tidningar och digitala medier, betonas flera gånger i läroplanen och 

kommentarmaterialet. Detta på grund av undersökningar visar att svenska elevers läsförmåga 

dalat de senaste åren och det anses vara av vikt att elever lär sig läsa och skriva olika textformat 
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och textslag för att vända trenden (Skolverket, 2011b, s. 11-12). De olika texter undervisningen 

ska innehålla i årskurs 1-3 är berättande, poetiska, beskrivande, förklarande och instruerande 

texter samt texter där ord och bild samspelar. Genom att studera och själva producera texter med 

ord och bild ska eleverna få djupare insikt i hur olika uttrycksformer kompletterar varandra och 

hur detta bygger upp textens budskap (Skolverket, 2011a, s. 223; Skolverket, 2011b, s. 12, 18).  

Elevens läsutveckling ska ske via ett innehåll av olika slags texter, där eleven utvecklar 

lässtrategier för att bemöta olika texter och i kursplanen betonas vikten av att även de textslag 

eleven möter utanför skolan ska ingå i undervisningen (Skolverket, 2011b, s. 12, 18). När vi möter 

en text använder vi oss av olika lässtrategier för att tolka och förstå den. En viktig förutsättning 

för att detta ska ske är förmågan att avkoda texten. Detta ska eleverna tillägna sig mellan årskurs 

1-3, genom kunskaper om alfabetets symboler och ordning samt samband mellan ljud och 

bokstav. När eleverna tillägnat sig dessa kunskaper fokuserar undervisningen på den andra 

aspekten av lässtrategier, nämligen förståelsearbete och utökning av ordförråd, då avkodningen 

inte längre går att utveckla när kunskapen väl befästs (Skolverket, 2011b, s. 12, 14).  

Även elevens eget skrivande ska ske via olika texttyper, för ökad kunskap om hur olika 

skrivstrategier varierar beroende på texttypers olika normer och uppbyggnad. Förutom olika slags 

texter, ska eleverna även skapa texter där ord och bild samspelar, exempelvis serietidningar. 

Enskilt och tillsammans med andra ska eleverna skapa och bearbeta texter för att bli medveten 

om sin språkliga och kommunikativa förmåga samt för ökad insikt och förståelse för hur texter 

skapas och byggs och för hur en text kan ändras och förbättras. (Skolverket, 2011a, s. 222, 223; 

Skolverket, 2011b, s. 8, 12, 13).  

Eleverna ska utveckla sin förmåga att kommunicera via skrift med egen handstil såväl som via 

dator. Deras egen handstil ska vara läslig och texterna ska både vara tydliga och ha ett gott 

innehåll. Därför börjar man i de första skolåren att utveckla elevernas handstil och förmåga att 

skriva på dator, medan innehållsaspekten av skrivandet utvecklas under hela skoltiden 

(Skolverket, 2011b, s. 13). För att skapa ett tydligt och läsvärt innehåll ska undervisningen även 

behandla grammatiska aspekter. I slutet av årskurs tre ska det svenska språkets skrivregler som 

berör användande av stor bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken och rättstavning av ord som 

är vanligt förekommande i elevernas vardag och i de texter eleverna möter behandlas (Skolverket, 

2011a, s. 223).  
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I tabellen nedan presenteras det kodschema som användes för att bearbeta kursplanen i svenska. 

Kategorier                                   Kursplanen i svenska  

Bokstavsarbete Alfabetet, alfabetisk ordning, samband mellan 

ljud och bokstav 

Arbetssätt enskilt/par Utveckla språket i samspel med andra 

Material Olika slags texter från skilda medier 

Elevens eget skrivande Språkliga normer och struktur, olika typer av 

texter. Texter där ord och bild samspelar. 

Bearbetning av text. 

Elevens egen läsning Lässtrategier för att förstå och tolka texter. 

Olika typer av texter, texter där ord och bild 

samspelar. 

Skrivregler Stavning av elevnära ord, stor bokstav, 

skiljetecken (punkt, utropstecken, frågetecken) 

Dator/handstil Både handstil och dator 

              (Skolverket, 2011a, s. 222-223) 

Metoderna i jämförelse med kursplanen i svenska i Lgr-11 

Wittingmetoden i jämförelse med kursplanen i svenska 

Enligt kursplanen för svenska ska läsutvecklingen ske via olika slags texter, vilket även innefattar 

de texter eleven möter på sin fritid. Detta betonas även i Wittingmetoden, genom att så snart 

eleven utvecklat sin läsförmåga inkludera alla slags texter som figurerar i elevens vardag i 

undervisningen. Dessa är exempelvis dagstidningar och instruktioner, vilket utgör ytterligare en 

koppling till kursplanen, som säger att undervisningen i årskurs 1-3 ska behandla bland annat 

berättande, beskrivande och instruerande texter. I kursplanen står det även att poetiska, 

beskrivande och förklarande texter ska behandlas, något som inte explicit uttrycks i 

Wittingmetoden, men som kan antas vara inräknat i formuleringen att alla texter vi möter i vår 

vardag ska ingå i undervisningen. Även texter där ord och bild samspelar ska inkluderas i elevens 

läs- och skrivutveckling. Detta berör inte Witting över huvud taget, förutom då hon anser att bild 

som stöd i läsinlärningen kan få en negativ effekt och därför är något Wittingmetoden tar avstånd 

från. 

Att eleven utvecklar olika lässtrategier är av stor vikt enligt kursplanen. Dessa är i början i 

form av avkodning och förståelse för alfabetet och koppling mellan ljud och symbol, för att 

senare övergå till förståelsearbete och utökande av elevens ordförråd. I Wittingmetoden sker 

arbetet i enlighet med kursplanens arbetsgång, då undervisningen först behandlar ljudet och 

därefter symbolen, för att sedan inriktas på förståelseaspekten när eleverna jobbar med läshäften. 
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Även ordförrådets utveckling sker enligt medvetna moment i metoden, då det fria associerandet 

syftar till att utgå från, och utveckla, elevens ordförråd.  

Även i elevens skrivutveckling ska olika texttyper behandlas enligt kursplanen. Elevens ska 

tillägna sig olika strategier att skapa texter beroende på texttypens normer och uppbyggnad. I 

Wittingmetoden börjar elevens eget skrivande sent och det nämns inte vilka texttyper 

undervisningen ska behandla. Förarbetet till det egna skrivandet i Wittingmetoden är däremot väl 

detaljerat och i enlighet med kursplanen. I kursplanen står nämligen att undervisningen, under 

årskurs 1-3, ska behandla stor bokstav, punkt, frågetecken, utropstecken och rättstavning av 

vanligt förekommande ord, då dessa grammatiska aspekter bidrar till ett läsvärt innehåll. I 

Wittingmetoden ges tydliga förslag på hur läraren bör förhålla sig till elevernas stavning för att 

eleverna ska utveckla goda kunskaper om ords stavning. De ord som undervisningen berör är 

ofta tagna ur elevens fria associerande, vilket innebär att orden bestäms av eleven och således är 

ord som förekommer i dennes vardag. 

Precis som i läsundervisningen ska, enligt kursplanen, texter som kombinerar ord och bild 

förekomma i skrivundervisningen, för att öka elevens insikt i hur budskap förstärks genom ordets 

och bildens samspel och precis som i läsundervisningen är detta inget som Wittingmetoden 

nämner. Då Wittingmetoden inte beskriver elevens eget skrivande utförligt finns heller inget 

skrivet om bearbetning av egna texter. 

I kursplanen bestäms det att eleven ska skriva både på dator och för hand. I årskurs 1-3 ska 

eleverna lära sig att skriva på datorn och deras handstil ska vara läslig. I det skrivna material som 

finns kring Wittingmetoden nämns inte datorn, något som kan bero på att metoden uppkom på 

1970-talet då datorers förekomst inte hade lika stor utsträckning som idag. 

Kursplanen i svenska berör även samarbete mellan eleverna, men något samarbete i de 

moment som fokuserar på själva läs- och skrivundervisningen återfinns inte i Wittingmetoden. 

Däremot är en stor del av förberedelsearbetet fokuserat på elevens förmåga att uttrycka sig 

muntligt. Genom övningar där eleverna berättar och beskriver utvecklas deras förmåga att 

uttrycka sig med en språklig logik så att åhöraren förstår innehållet. I detta moment skulle en 

samarbetsaspekt kunna urskiljas, då det kräver att klasskamrater lyssnar på varandras muntliga 

framföranden och utvecklar sin förmåga att uttrycka sig logiskt i samspel med andra, samtidigt 

som det ger insikt i hur sättet de kommunicerar på påverkar åhöraren. 

Efter denna jämförelse synliggörs att en lärare som arbetar enligt Wittingmetoden ibland måste 

komplettera sin undervisning för att arbeta i enlighet med kursplanen. Metoden kan agera som 

inspirationskälla och utgångspunkt för läs- och skrivinlärningen, men undervisningsinnehåll 

rörande bilder, dator och olika texttyper måste genomföras med andra metoder än 

Wittingmetoden. 
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”Att skriva sig till läsning” i jämförelse med kursplanen i svenska 

Undervisningen i svenska skall bland annat syfta till att hos eleverna stimulera deras intresse för 

att läsa och skriva, något som metoden ”Att skriva sig till läsning” syftar till då den utgår från 

elevernas egna intressen och erfarenheter. Att eleverna skall undervisas i samspel med andra 

betonar kursplanen som en viktig aspekt i språkinlärning, detta betonas även i ”Att skriva sig till 

läsning” då eleverna alltid arbetar två och två vid datorerna. Undervisningen i svenska skall 

inkludera texter som eleverna kommer i kontakt med på deras fritid. Detta nämns inte explicit i 

Tragetons metod men ett antagande kan göras att då eleverna utgår från sina egna intressen kan 

de inspireras av de texter de mött i vardagen.  

Eleverna skall enligt kursplanen ges möjligheten att utveckla kunskaper om hur man skapar 

och bearbetar texter, både på egen hand och tillsammans med andra. Detta återfinns i ”Att skriva 

sig till läsning” där eleverna tidigt börjar producera och bearbeta texter. Skrivandet i denna metod 

sker oftast i par, och eleverna uppmuntras att ge respons på varandras texter. Detta benämner 

Trageton som processorienterat skrivande. Ett annat syfte i kursplanen är att eleverna skall få 

möjlighet att uttrycka sig i olika typer av texter och medier och skriva texter där ord och bild 

samspelar. I ”Att skriva sig till läsning” får eleverna tidigt börja producera texter och under det 

andra året i metoden uppmuntras eleverna att skriva olika typer av texter, som tidningsartiklar, 

läseböcker och poesi. Barnen uppmuntras att skapa egna bilder som samspelar med deras skrivna 

text.  

Eleverna skall enligt kursplanen få kunskaper om språkliga normer och om hur språkbruket 

varierar i olika sammanhang, samt på ett korrekt sätt formulera sig i både skrift och talat språk.  I 

”Att skriva sig till läsning” används elevernas skrivande till att formulera texter som skall läsas av 

deras klasskamrater, vilket ställer krav på att eleverna kan kommunicera sitt budskap via 

skriftspråket. Dock ser inte Trageton till en korrekthet gällande stavning, utan ser till att eleverna 

skall kunna formulera sig så att någon utomstående kan förstå det skrivna budskapet.  

Kursplanen betonar att eleverna skall ta till sig olika typer av texter och lära sig olika strategier 

för att tolka en text. En av dessa strategier är avkodning. Där ingår att ha kunskaper om alfabetets 

symboler och koppling mellan symbol och ljud. Då eleverna nått den kunskapen menar 

kursplanen att undervisningen skall fokusera på andra lässtrategier såsom förståelsearbete och 

utökning av ordförråd. I ”Att skriva sig till läsning” möter eleverna i sin tidiga läsning olika typer 

av texter som är skrivna av deras klasskamrater. Då Trageton beskriver hur han bygger broar 

mellan tal, skrift och läsning kommer dessa bokstavssymboler och dess ljud längst ned i 

modellen. Det första steget av avkodning är i metoden texten som helhet, därefter följer flera steg 

tills man når ner till den minsta beståndsdelen. Den beskrivning som Trageton gjort över sin 

metod betonar budskapsförmedling, inkodning och meningsfull läsavkodning. Genom detta 

menar han att avkodning och förståelse inte skall skiljas åt utan går hand i hand. Dock finns ett 

övervägande fokus på förståelsen av helheten innan eleverna övas i avkodning. Detta innebär 

dock inte att metoden förbiser att eleverna tidigt har kunskaper om alfabetet och dess symboler 
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och ljud. I uppstarten i ”Att skriva sig till läsning” arbetar eleverna aktivt med att identifiera 

bokstäver i deras skrivna bokstavsräckor. Den alfabetiska ordningen blir tydlig för eleverna vid 

arbetet med ordböckerna i Tragetons metod, då dessa binds ihop i just alfabetisk ordning. 

Förmågan att kommunicera via skrift, både med läslig handstil och via dator, betonas i 

kursplanen. I kommentarsmaterialet nämns att man, i de första skolåren, bör arbeta med att 

utveckla elevens handstil och datorskrift. I ”Att skriva sig till läsning” kommer detta i omvänd 

ordning, eleverna får först skriva på dator och i årskurs 2 undervisas eleverna i handstil. Detta val 

grundar sig i att eleverna ska slippa problem med finmotorik och öga/handkoordination. 

Eleverna tränas alltså både i datorskrift och i handstil, men som nämnt i omvänd ordning.  

Efter att ha jämfört ”Att skriva sig till läsning” med den nu rådande kursplanen i svenska finns 

inga avvikelser att finna, förutom att inkludera texter från elevernas hemmiljö som inte står 

explicit utskrivet i metoden. Om man följer metoden bör man, med några få kompletteringar, 

uppnå de krav som ställs i kursplanen. Då kursplanen inte är någon metod finns där en frihet hos 

läraren att bestämma på vilket sätt som eleverna skall få möjligheter att uppnå målen.  

Teorier om lärande i metoderna 

Teorier om lärande i Wittingmetoden 

Wittingmetoden inleds med språkljudsanalys och avlyssningsskrivning, vilka anses vara metodens 

viktigaste moment och syftar till att eleverna blir fonologiskt medvetna, samt bli förtrogna med 

alfabetets olika symboler. Att på detta sätt börja med det talade ljudets koppling till skrivna 

symboler kännetecknar ett syntetiskt synsätt, något som dessa moment i Wittingmetoden har 

tydliga kopplingar till.  

Att eleverna i Wittingmetoden ska vara förtrogna med ett bokstavsljud innan de presenteras 

för bokstavens symbol och fortsätter vidare i arbetet förmedlar vikten av korrekthet, något som 

kan kopplas till behaviorismen där korrekt avläsning är betydelsefullt (Nielsen, 2008). Dock 

lämnar Wittingmetoden detta moment relativt snart och börjar istället fokusera på innehållet av 

de lästa texterna. I detta skede betonar även Witting att inga uppgifter kopplas till läsningen, utan 

att läsupplevelsen står i fokus och tar därmed avstånd från behavioristiska idéer. 

För att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet antar Wittingmetoden en kombination av 

ett syntetiskt och ett analytiskt synsätt. Undervisningen utgår från bokstavsljud och 

bokstavsnamn, för att sedan fortsätta enligt en bestämd process som syftar till att delge eleverna 

verktyg och kunskaper som slutligen används för större textstycken. Att på detta sätt utgå från 

den mista delen i språket, ljudet, och att sedan bygga elevens kunskaper enligt en hierarkisk 

process som i slutänden består av större textstycken är centralt i ett syntetiskt synsätt (Fahlén, 

1994). För att finna dessa språkljud utgår undervisningen i Wittingmetoden från en hel text och 

riktar därefter elevens uppmärksamhet mot ett specifikt ljud, något som däremot är centralt i ett 

analytiskt synsätt. När eleverna därefter arbetar med det fria associerandet och de 
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innehållsneutrala språkstrukturerna finns ytterligare inslag av ett analytiskt synsätt, då momentens 

innehåll är beroende av elevens eget ordförråd och då det är elevens beslut vilka språkstrukturer 

som tillskrivs mening, och därmed intresserar, och vilka som lämnas. Inom det analytiska 

synsättet betonas nämligen vikten av att arbetet utgår från ord som intresserar och som är 

bekanta för eleven och i dessa moment (Ejeman & Molloy, 1997).  

För att elever ska lära sig olika bokstavsljud används ofta bilder som stöd och hjälpmedel. 

Detta tar Wittingmetoden avstånd från. Istället för att koppla ljuden till givna bilder associerar 

eleven själv olika ljud till redan bekanta ord, vilket kan ses som ytterligare inslag av ett analytiskt 

synsätt. Witting vill nämligen inte att givna bilder ska innebära ytterligare ett tolkningssteg, alltså 

att eleven ska tvingas till samma förståelse och göra samma koppling mellan ljud och bild, som 

personen som framställt bilden. I och med detta ställningstagande tar Witting avstånd från några 

av de idéer som förekommer i behaviorismen, nämligen att omvärlden kan forma en person och 

dess tankar (Watson, 1929) och menar istället att eleven själv ska genomföra associationer med 

ljuden. Att eleverna själva associerar språkljuden till ord istället för till en befintlig bild innebär 

även möjligheter att återfinna ljudet i en oändlig mängd ord. Eleven kan, genom arbetet, således 

associera ljuden på olika sätt och därmed, kopplat till konstruktivismen, göra nya upptäckter som 

utökar och förändrar dennes tankestrukturer. Eleverna laborerar och kopplar nya företeelser till 

tidigare erfarenheter och ges därmed möjlighet till assimilation genom att associera 

språkstrukturer till redan bekanta ord. I momentet kopplar eleven språkstrukturer till sitt 

ordförråd och en uppmärksam lärare kan därmed få insyn i elevens befintliga tankestrukturer och 

förståelse för elevens associationsförmåga och ordförråd (Andersson, 1996; Piaget, 2008).  

I associationsmomentet synliggörs Wittingmetodens betoning av vikten av att utgå från 

eleverfarenheter och elevintresse. Att eleven själv får bestämma över och utforska 

språkstrukturerna utifrån sina tillägnade kunskaper överensstämmer med konstruktivismens idé 

om att elever ska undersöka, och därigenom synliggöra, sina föreställningar samt göra 

förändringar i sina tankestrukturer och att lärarens roll är att presentera nya begrepp som eleven 

därefter tillåts bearbeta och själv koppla till sina kunskaper, sitt ordförråd (Andersson, 1996). 

 I Wittingmetoden framstår arbetsinnehållet som en enskild och individuell process. Eleven 

arbetar enskilt och utvecklar sin förmåga att själv bedöma sitt lärande. Att ta utgångspunkt i ett 

enskilt arbete utgör en rak motsättning till det sociokulturella perspektivet, då det utesluter alla 

sociokulturella aspekter av samarbete, vilket är av stor vikt för ett gynnsamt lärande (Säljö, 2000).  

Medan eleven arbetar enskilt, gör associationer och laborerar med ord och ljud är lärarens 

uppgift i Wittingmetoden att förklara uppgifterna för eleven, samt att motivera dem. I 

Wittingmetoden betonas att lärarens ansvar är att hjälpa eleven i sitt eget lärande genom att skapa 

situationer där eleven, hela tiden utifrån sina erfarenheter, utvecklar sitt lärande och att läraren 

måste akta sig för att försöka ge eleven de rätta svaret, då man anser att ingen utomstående kan 

ansvara för någons lärande. Detta har starka kopplingar till Piagets tankar om att en lärares 

uppgift är just att ge eleven verktyg och stötta denne i sitt eget lärande (Piaget, 2008) och därmed 
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motsäger Witting behaviorismens idé om att kunskap kan överföras från omgivningen (Watson, 

1929).  

Det förbestämda arbetsmaterial som finns för Wittingmetoden är färdigtryckt och presenteras 

för eleverna enligt en bestämd process. Tanken med att materialet, och även de moment som 

genomförs utan fysiska material, ska användas i en bestämd ordning är att framtida undervisning 

bygger på elevens tidigare tillägnade kunskaper och att arbetsnivån anpassas till elevens 

kunskapsnivå. Att bygga undervisningen på elevernas kunskapsnivåer är idéer som återfinns både 

inom konstruktivismen och inom det sociokulturella perspektivet. Jämviktsbegreppet inom 

konstruktivismen betonar vikten av att ta hänsyn till elevernas tidigare erfarenheter. Uppgifterna 

måste anpassas så att de inte är för enkla och välbekanta att de inte rubbar jämvikten och därmed 

inte intresserar, men samtidigt inte är för svåra att de skapar negativa känslor (Piaget, 2008). Inom 

det sociokulturella perspektivet återfinns dessa idéer i den närmsta utvecklingszonen, vilken 

behandlar vikten av att arbetsuppgifter i skolan måste ligga på rätt nivå för individen och utmana 

eleven att utvecklas (Vygotskij, 1934). Att eleverna i Wittingmetoden själva bedömer och avgör 

när en uppgift är för svår eller kan avslutas är ett tydligt exempel på att inget arbete ska fortsätta 

pågå om uppgiften är för svår eller för enkel och därmed inte längre rubbar jämvikten eller 

befinner sig utanför den närmsta utvecklingszonen.  

När eleverna efter en tid tillägnat sig skriftspråkliga verktyg börjar det egna skrivandet. Att 

eleverna börjar skriva i ett sent skede motsätter sig mot Björk och Libergs tankar utifrån 

Vygotskijs idéer om att samtal, läsning och skrivning är processer som ska utvecklas hand i hand i 

undervisningen (Björk & Liberg, 1996). Witting menar att eleverna måste utveckla verktyg för att 

uttrycka sig med språklig logik i sitt skrivande. I dessa idéer kan paralleller till Vygotskij dras, då 

han menade att skriftspråk är mer abstrakt än talspråk och att den skrivande människan måste 

förmedla innehållet till någon som ej är närvarande (Vygotskij, 1934). Eleverna i Wittingmetoden 

får därför, tidigt i undervisningen, öva på att muntligt uttrycka sig med en språklig logik, så att 

åhöraren förstår, vilket ska förbereda eleverna på att uttrycka sig via skriftspråk.  

När eleven anses vara redo börjar läsning ur färdigtryckta häften. Innan eleverna börjar läsa 

måste de tillägnat sig vissa kunskaper som sedan används som verktyg i läsningen. Att eleverna 

ska anses vara redo för att läsa på egen hand, samt ha tillägnat sig nödvändiga verktyg är 

ytterligare en aspekt i Wittingmetoden som vittnar om ett syntetiskt synsätt (Hjälme, 1999).  

Att de häften som eleverna läser i Wittingmetoden inte innehåller några bilder är något som 

särskiljer Wittingmetodens läshäften från många andra. Då Witting valt detta tillvägagångssätt för 

att eleverna själva ska ges möjlighet till fantasi och skapande av inre bilder samt associera den 

lästa texten till egna erfarenheter kan liknas vid Piagets teori om att det inom individen sker en 

reaktion i möten med yttre faktorer som ordnas enligt något befintligt inom oss och att en 

tidigare händelse kan framkallas av nya situationer, exempelvis när ett möte med en ny text 

väcker associationer till en förfluten händelse (Piaget, 2008).  Till dessa läshäften betonar Witting 

även att inga frågor ska ställas, eftersom läsupplevelsen fokuseras i momentet. I och med detta 
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sker här ett avståndstagande från det syntetiska synsättet, där det, enligt Liberg (1990), är vanligt 

förekommande att frågor med rätta svar ställs till texten.  

För att utveckla elevernas stavningsförmåga genomförs momentet avlyssningsskrivning, vilket 

bidrar till ökad förståelse hos eleverna om vilka ord de kan stava och vilka de inte kan. Detta, 

menar Witting, resulterar i en förståelse hos eleverna att det finns ord de ej ännu kan stava, 

ytterligare en idé i metoden som kopplas till Piagets jämviktsbegrepp och alltså sätter igång 

strävan efter jämvikt (Piaget, 2008). Genom att utvecklas i sin stavning och lära sig det nya ordet 

ordnas rubbningen vilket resulterar i tillfredsställelse av att tillgodosett behovet att lära sig. Dock 

menar Piaget även att varje individ har en värdeskala och att misslyckanden kan få en negativ 

verkan på framtida prestationer (Piaget, 2008). Att Wittingmetoden förmedlar meningsfullhet i att 

stava rätt och att läraren uppmuntras att rätta elevernas felstavningar redan från starten skulle 

kunna registreras som misslyckanden i somliga elevers värdeskala.  

Efter genomförd analys av Wittingmetoden kan det konstateras att de hårddragna 

anklagelserna om att Wittingmetoden är extremt syntetiskt kan avfärdas. Metoden innehåller, som 

många andra, en kombination av ett syntetiskt och analytiskt synsätt. Även om det i de inledande 

momenten förekommer många syntetiska inslag övergår metoden snart till att även innehålla 

analytiska synsätt via förståelsearbete och elevers associerande.  

Även aspekter av Piagets idéer och det konstruktivistiska perspektivet kan urskiljas på flertalet 

ställen i metoden. Detta synliggör tankegångar om att eleverna själva ska upptäcka fenomen och 

ändra sina tankestrukturer, samt att ingen utomstående kan överföra kunskap till en annan. 

Wittingmetodens idéer om att undervisningen byggs på och utgår från tidigare erfarenheter och 

kunskaper kan även det kopplas till konstruktivismen och även det sociokulturella perspektivet, 

då det innebär att undervisningen ska utmana och varken vara för enkel eller för svår.  

Det behavioristiska inslag som kunnat urskiljas i Wittingmetoden återfinns endast i startfasen. 

Detta kan dock försvaras med vikten av att bli fonologiskt medveten och att korrekthet är en 

nödvändighet vid inlärning av alfabetet. Att alfabetets symboler och ljud är bestämda, för att alla 

människor ska läsa varje symbol likadant, innebär att det faktiskt finns rätta och felaktiga svar vid 

inlärning av bokstäver och att korrekthet är nödvändigt för att avkoda och tolka varje bokstav 

enligt dens bestämda egenskaper.  

Wittingmetoden kan därmed beskrivas som varken extremsyntetisk eller bakåtsträvande. 

Istället utbildas självständiga elever som själva utvecklar sitt lärande med läraren som hjälp och 

stöd.  

Teorier om lärande i ”Att skriva sig till läsning” 

Startfasen i metoden ”Att skriva sig till läsning” består av ett bokstavstest, att se vilka bokstäver 

eleven kan namnge. Detta test kan kopplas till att urskilja elevernas aktuella utvecklingszon, var 

eleven befinner sig vid skolstarten. Utifrån detta kan man förutspå elevens närmsta 

utvecklingszon, det som den inte kan i nuläget men genom samarbete kan klara av (Vygotskij, 
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1934). Nästa del i startfasen är bokstavsräckorna, där eleven uppmuntras att skriva så många 

bokstäver som möjligt för att sedan leta reda på en viss bokstav. I detta skede arbetar eleverna i 

par och ges då möjlighet att lära i samarbete, något som är centralt inom det sociokulturella 

perspektivet (Vygotskij, 2008). 

Arbetsupplägget i ”Att skriva sig till läsning” antar i uppstarten ett syntetiskt arbetssätt då 

eleverna ombes att benämna och peka ut de bokstäver som de känner igen, namnge dessa samt 

identifiering av bokstäver i bokstavsräckorna. För att sammanfatta starfasen i ”Att skriva sig till 

läsning” kan man se sociokulturella tankegångar och ett syntetiskt synsätt. 

 Men det syntetiska synsättet stannar där och det efterföljande arbetet utgår ifrån ett analytiskt 

synsätt. Inom detta synsätt utgår man från en helhet, som sedan bryts ned i mindre beståndsdelar 

som sedan analyseras. Detta går tydligt att utläsa då Trageton beskriver den modell han 

formulerat över hur broar byggs mellan läsning och tal/skrivning. Utgångspunkten är den hela 

texten, som sedan bryts ned i meningar och satser, därefter morfem, stavelser och till sist 

bokstavsljud. Inom ett analytiskt synsätt använder man sig av ord som är bekanta och intresserar 

eleven, dessa läses sedan logografiskt. Detta syns tydligt då man i ”Att skriva sig till läsning” 

arbetar med ordböckerna. Där uppmuntras eleverna att rita sina egna bilder till de ord de valt, att 

dessa bilder är målade av eleven själv anser Trageton är av vikt. Färdigtryckta bilder är bestämda 

av någon utomstående och kan tolkas in i ett behavioristiskt synsätt där en viss bild syftar till att 

betinga ett visst ord eller ett beteende hos eleven (Watson, 1929). Trageton menar istället att det 

är elevens egna bilder som ska ge dem stöd i deras logografiska läsning.  

Trageton menar att det omgivande samhället inte är uppdelat i enskilda ämnen utan är en 

helhet och att detta bör speglas i skolan där undervisningen bör vara ämnesövergripande. Denna 

tankegång kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv där man ser till kontexten, 

sammanhanget, och människan som en del av det sammanhang den verkar i (Williams m.fl., 

2000; Säljö, 2000). Efter analys av efterföljande moment antar metoden ”Att skriva sig till 

läsning” ett analytiskt synsätt då den frångår färdigtryckta bilder, då dessa inte utgår från elevens 

föreställningsvärld. Den ämnesövergripande undervisningen kan kopplas till ett sociokulturellt 

sätt att se på lärande. 

I ”Att skriva sig till läsning” betonas vikten av att det alltid skall vara två elever framför varje 

dator, detta för att kunna stötta varandra, både språkligt men även med tekniska problem. 

Samtalet mellan eleverna är viktigt för lärande anser Trageton och i vissa fall kan elevsamtal vara 

mer givande än samtal mellan elev och lärare. I detta arbetssätt kan ett sociokulturellt perspektiv 

antas då man inom det perspektivet betonar lärande via samarbete och kommunikation 

(Vygotskij, 1934; Säljö, 2000).  

Lärarrollen i ”Att skriva sig till läsning” beskrivs som handledande och stöttande. I vissa delar 

av metodens arbetsgång blir läraren en sekreterare som stöttar i elevens eget skrivande och 

läsande. Denna lärarroll går även att urskilja inom det sociokulturella perspektivet såväl inom 

konstruktivismen. Dock är skillnaden mellan de två teorierna att inom det sociokulturella 
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perspektivet är läraren en deltagare och skapar strukturer för att stötta eleven i lärandet, läraren i 

det konstruktivistiska perspektivet är mer handledande och skapar situationer där eleven lär sig 

själv (Vygotskij, 1934; Andersson, 1996).  

Materialet som används i metoden ”Att skriva sig till läsning” är material som eleverna själva 

skapar via sitt skrivande. Då detta material utgår från eleven och deras intresse kan man läsa in 

Piagets tankar om intresse, att om undervisningen utgår från elevens intresse kan man märka 

väsentliga skillnader i deras ork och resultat. Att utgå från elevernas intresse och behov kan 

motivera lärandet då människan har en konstant strävan efter jämvikt (Piaget, 2008). Det material 

som eleverna skapar är i första ledet till för dem själva men i ett senare skede får elevernas texter 

en mottagare, klasskamraterna. Skriftspråket ställer krav på att eleven kan föreställa sig en 

mottagare för den skrivna texten menar Vygotskij, därför krävs en högre abstraktionsnivå 

(Vygotskij, 1934). Då man i metoden ”Att skriva sig till läsning” har tydliga mottagare för 

elevernas texter så blir situationen autentisk och eleverna anpassar sitt skrivande utefter 

mottagaren. För att skapa sitt material använder sig eleverna av datorer, vilket kan kopplas in i det 

sociokulturella perspektivet där man talar om redskap som människan använder i sin 

kommunikation med omgivningen (Säljö, 2000). Då eleverna i ”Att skriva sig till läsning” börjar 

sitt eget skrivande tidigt kan man tolka detta som att de då tidigt blir en del av en skrivande 

kultur. Inom det sociokulturella perspektivet menar man att lärande handlar om att bli del av en 

kultur (Williams m.fl., 2000).  Det egenskapade materialet i ”Att skriva sig till läsning” kan alltså 

kopplas till både konstruktivistiska tankar om att utgå från elevernas intresse och behov samt de 

sociokulturella tankegångarna om autentiska situationer, redskap och lärande som deltagande i en 

kultur. 

Elevens egen läsning utgår från de texter eleven själv skrivit eller som är författade av en 

klasskamrat. Texten i helhet är utgångspunkt och därefter bryts texten ned i mindre delar som 

nämns ovan, då brobygget mellan tal/skrivning och läsning byggs. Vid läsning antas ett analytiskt 

synsätt där elevens intressen hela texter står i fokus. Språkinlärning handlar mångt och mycket 

om imitation anser Vygotskij, i skolan ges eleven möjlighet att via imitation lära sig sådant de inte 

kan men som i samarbete blir möjligt (Vygotskij, 1934). Spår av imitation går att finna i ”Att 

skriva sig till läsning” då läraren agerar sekreterare till eleverna då den transkriberar och läser högt 

tillsammans med eleven dennes texter. En annan del av imitation återfinns vid elevernas arbete 

vid datorerna. Vid läsningen i ”Att skriva sig till läsning” antas alltså ett analytiskt synsätt och 

influenser från ett sociokulturellt lärande kan skönjas.    

Gällande rättstavning anser Trageton att rättning av elevtexter inte är nödvändigt i det tidiga 

skrivandet. Detta kan i vissa kretsar tolkas som kontroversiellt då man som sagt inte rättar stavfel 

i någon vidare utsträckning. Med detta ställningstagande kan man se kopplingar till Piagets 

värdeskala, då Trageton menar att rättning av elevernas texter kan få en negativ effekt hos eleven, 

i värsta fall kan rättningen kränka deras individuella språk och dialekt. I detta avseende kan man 

tolka in Piagets begrepp om värdeskalan, där människan registrerar framgångar och 



41 
 

misslyckanden. Misslyckanden, som kan vara rättning av elevens individuella språk, kan få en 

negativ inverkan på den framtida utvecklingen (Piaget, 2008). Behavioristerna anser att inlärning 

är en förändring av människans beteende och detta beteende skall lätt kunna mätas. Inom läsning 

och skrivning betonas korrekthet i stavning och avkodning, förståelse är sekundärt (Watson, 

1929). I metoden ”Att skriva sig till läsning” går inga sådana tankegångar att utläsas då metoden 

har ett vidare perspektiv och betonar att läsningen blir lättare genom en meningsfull avkodning, 

därmed att avkodningen ej kan skiljas från förståelsen i läsprocessen.   

För att sammanfatta metoden ”Att skriva sig till läsning” kan man urskilja ett övervägande 

sociokulturellt perspektiv sett till lärande via samarbete, den stöttande lärarrollen och arbete i den 

närmsta utvecklingszonen. Även konstruktivistiska tankegångar kan skönjas gällande 

utgångspunkt i elevens intresse och värdeskalan vid rättning. ”Att skriva sig till läsning” har ett 

övergripande analytiskt synsätt för att nå fonologisk medvetenhet, men även en liten aspekt av 

syntetiskt synsätt går att urskilja i uppstarten. 
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Diskussion 

Den stora läsdebatten som florerade under 1970-talet var inget som ”Att skriva sig till läsning” 

hade någon del i. Dock kan man se kopplingar mellan den omdebatterade metoden LTG och 

”Att skriva sig till läsning” (Hjälme, 1999). Båda metoderna utgår från elevernas egna ord och 

talade språk vid läsning och skrivning. Trageton går liksom de omdebatterade Leimar och Witting 

emot läsebokstraditionen, vilken ofta var av syntetisk och behavioristisk karaktär. 

Wittingmetoden spelade däremot en central roll i debatten. Den har under åren framställts som 

en variant på en traditionell läsinlärning och en extremt syntetisk avkodningsmetod. Både Witting 

själv och Hjälme (1999) menar att dessa antaganden är felaktiga och har resulterat i en felaktig syn 

på metoden. Efter vår undersökning vill även vi konstatera att dessa antaganden inte ger en 

rättvis bild av metoden och att de troligtvis inte grundar sig i någon noggrann granskning. 

Metoden kan snarare beskrivas som en kombination av ett analytiskt och syntetiskt synsätt, där 

eleverna utvecklar avkodningsförmåga såväl som lässtrategier för förståelse av de texter de möter. 

I ”Att skriva sig till läsning” går det däremot att urskilja ett övergripande analytiskt synsätt. Dock 

startar metoden med att kartlägga elevernas fonologiska medvetenhet, något som kan härledas till 

det syntetiska synsättet, men därefter sker arbetet, precis som i Wittingmetoden, med 

utgångspunkt i texten som helhet och då ligger inget fokus på de enskilda språkljuden, istället 

fokuserar undervisningen på förståelse.  

Båda metoderna syftar till att eleverna ska uppnå fonologisk medvetenhet men vägarna dit 

skiljer sig i metoderna. I Wittingmetoden är den fonologiska medvetenheten en central del för att 

eleverna skall kunna gå vidare i sin läs- och skrivutveckling, medan det aktiva arbetet med den 

fonologiska medvetenheten kommer senare i ”Att skriva sig till läsning”, då det finns flera 

moment som föregår den. Det Witting menar att eleverna kan göra när de nått fonologisk 

medvetenhet gör eleverna i ”Att skriva sig till läsning” innan de aktivt börjar arbeta för att nå den 

fonologiska medvetenheten.   

Lärarrollen i de båda metoderna beskrivs på ett konstruktivistiskt och sociokulturellt sätt. I 

”Att skriva sig till läsning” är läraren handledande och en deltagare i den kollektiva nivån som 

lärande sker på. I Wittingmetoden är en viktig del av lärarrollen är att skapa situationer där 

eleverna utvecklar och använder intellektuella redskap (Säljö, 2000). Båda metoderna tar tydligt 

avstånd från de behavioristiska teorierna om att lärande sker genom att någon utomstående 

formar och överför ett beteende. Detta syns tydligt i lärarrollen då inga idéer om läraren som 

kunskapsförmedlare återfinns i metodernas beskrivning. Dock uppmärksammas behavioristiska 

inslag i Wittingmetodens startfas. Detta kan beskrivas som ett nyttigt ont, då momentet syftar till 

att eleverna ska tillägna sig viktiga verktyg och de behavioristiska inslagen lämnas efter momentet.  

Sammanfattningsvis kan sägas att många idéer i Wittingmetodens moment grundar sig i en syn 

på kunskapsutveckling som något eleven själv är delaktig i och utvecklar genom upptäckter och 
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utforskande, samt att en viktig idé som genomsyrar metoden är att all kunskap ska bygga på 

tidigare erfarenheter och tillägnade kunskaper. I ”Att skriva sig till läsning” utgår lärandet från 

varje elevs intressen och samarbete och kommunikation betonas i arbetet. Teorierna som 

genomsyrar metoden är ett övervägande sociokulturellt perspektiv men även flera inslag av 

konstruktivism återfinns.  

Trageton vill i sin metod vända på begreppet läs- och skrivinlärning till skriv- och läsinlärning 

och menar att skrivning är ett verktyg som leder eleverna fram till läsning.  I Wittingmetoden å 

andra sidan anses det vara av vikt att eleverna utvecklar förståelse för bokstävernas namn, ljud 

och symbol, vilka blir verktyg som senare används för att läsa och skriva. Här skiljer sig 

metoderna åt och det tidiga skrivandet i ”Att skriva sig till läsning” stämmer mer överrens med 

Björk och Libergs (1996) åsikter om att skrivande utvecklar läsning och att kunskaper om 

bokstäver ska läras genom eget skrivande, samt att en gynnsam idé kan vara att börja lära eleverna 

att skriva och därefter läsa. Att eleverna först börjar läsa och skrivandet kommer sent i 

Wittingmetodens arbetsupplägg är något som Björk och Liberg menar är missgynnsamt eftersom 

det tar för lång tid. 

I metoden ”Att skriva sig till läsning” används datorer som det huvudsakliga verktyget för 

skrivning. I kursplanen i svenska finns datorn med som ett av två verktyg för skrivande och det 

poängteras att eleverna skall kunna skriva både för hand och via dator. Datorns position i 

undervisningen poängteras även av Björk och Liberg (1996) som anser att det är av vikt att elever 

får lära sig att använda datorer och menar att man så tidigt som möjligt skall använda 

ordbehandlingsprogram med eleverna. Detta får eleverna i ”Att skriva sig till läsning” göra då de 

skriver på dator från första stund. Trageton tar avstånd från användning av 

rättstavningsfunktionen i ordbehandlingsprogrammen, såväl som rättning av grammatik, då han 

menar att dessa kan vilseleda och i viss mån kränka elevens eget språk. Någon som även ställer 

sig misstänksamt mot rättstavningsfunktionen i ordbehandlingsprogram men på helt andra 

grunder är Säljö (2000).  Han menar att funktionen inte är fullt utvecklad utan fokuserar endast 

på rättstavning och inte sammanhanget som ordet uppträder i. 

Tragetons idé om rättstavning står i motsats till Wittingmetoden som fokuserar på att eleverna 

ska utveckla verktyg för att läsa och skriva med kvalitet och att stor vikt läggs vid rättstavning. 

Idén bakom att rätta elevernas felstavningar återfinns i flera av Wittingmetodens moment i form 

av att eleverna ska vara medvetna om vad de kan och vad de inte kan, exempelvis i form av att de 

ännu inte är redo att läsa och skriva. Att rätta elevernas stavning och texter och synliggöra vilka 

kunskaper de inte ännu besitter skulle kunna få konsekvenser för eleven fortsatta utveckling, om 

eleven ser detta som misslyckanden. För de elever som anser sig ha misslyckats kan detta 

registreras i deras värdeskala, i enlighet med Piagets värdeskala. Medan Trageton menar att 

rättning kan vara hämmande och kränka eleverna menar Witting motsatsen – att eleverna istället 

kan uppfatta det som kränkande att deras inkorrekta stavning tillåtits. 
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Metoderna stämmer i mångt och mycket överens med kursplanen, men Wittingmetoden 

avviker i vissa avseenden. Detta är ett tecken på att man som lärare kan behöva komplettera sin 

metod för att kunna uppnå alla de krav som går att återfinna i kursplanen. Det går inte att 

undervisa utefter en metod rakt av, utan en viss blandning kan uppmuntras. Ett exempel där 

Wittingmetoden till skillnad från ”Att skriva sig till läsning” avviker från kursplanens innehåll är 

att det i ”Att skriva sig till läsning” står utskrivet att eleverna arbetar med texter där ord och bild 

samspelar, medan Wittingmetoden tar avstånd från användning av färdiga bilder och heller inte 

kompletterar detta med elevproducerade bilder. Detta innebär att undervisning som strikt följer 

metoden inte uppfyller de krav som ställs i kursplanen att eleverna ska läsa och skriva texter där 

ord och bild samspelar. Därför blir det av vikt för lärare att här frångå metodens riktlinjer och 

involvera bilder i arbetet. Dock kan Wittings idéer om att en förutbestämd bild kan innebära ett 

ytterligare tolkningssteg och förvirra eleven vara värdefulla, men istället kan bilderna skapas av, 

alternativt väljas av, eleven själv.  

I kursplanen står samspel och kommunikation utskrivet som en språkutvecklande aspekt. 

Detta betonas i Tragetons metod, medan det inte nämns i Wittingmetodens beskrivning. Där 

fokuseras mer på de individuella aspekterna i lärandet. I ett avseende avviker ”Att skriva sig till 

läsning” från kursplanen, nämligen gällande att inkludera texter från elevernas hemmiljö, då detta 

inte står utskrivet. Dock betonar metoden att man inkluderar elevernas egna intressen och i detta 

intresse borde även texter från hemmiljön ingå.  

Som Anderssons studie (1996) visar har förändringar skett på fältet för läs- och 

skrivundervisning, nya metoder har skapats som en reaktion på tidigare metoder och 

allmänpedagogiska strömningar. Boström (2004) menar att det är av vikt att läraren granskar sig 

själv och sina val av metoder, då dessa val kan få konsekvenser för eleverna. Hon menar även att 

läraren bör ta hänsyn till elevers individuella lärstilar, eftersom dessa lärstilar innebär att en metod 

kan lämpa sig ypperligt för en grupp av elever medan det missgynnar en annan. 
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Konklusion 

Studiens resultat visar att de två olika metoderna har frångått den tidigare behavioristiska 

undervisningen. Istället synliggörs att båda metoderna har influenser från de fyra andra 

lärandeperspektiven; konstruktivism, sociokulturellt lärande, syntetiskt och analytiskt synsätt, men 

har i olika stor utsträckning påverkas av dessa. ”Att skriva sig till läsning” har ett övervägande 

sociokulturellt sätt att se på lärande och det analytiska synsättet dominerar läs- och 

skrivundervisningen, men även konstruktivistiska tankegångar och syntetiska arbetsmoment 

inkluderas i metoden. I Wittingmetoden återfinns många konstruktivistiska idéer och läs- och 

skrivundervisningen innehåller en kombination av syntetiska och analytiska synsätt. 

Båda metoderna strävar efter att möjliggöra för eleverna att bli goda läsare och skrivare. Dock 

är vägarna dit olika och läroplanen nämner inte explicit hur man skall nå till dessa mål, utan vägen 

är det upp till läraren att bestämma. Hur metoderna används i verksamheten är inget som denna 

studie tar upp. Det vi synliggör är hur det skulle kunna se ut om en lärare slaviskt följde det som 

står i dessa böcker utan egen eftertanke och initiativ.  

Eftersom människor lär på olika sätt finns ingen metod som passar alla. Eftersom kursplaner 

och olika teorier kring lärande är föränderliga kommer ingen metod alltid att kunna uppnå den 

rådande läroplanen. Detta innebär att läraren måste frångå och komplettera sin metod för att 

kunna tillgodose kursplanen och alla elevers behov. 

Efter denna undersökning har vi fått djupare förståelse för både metoderna och kursplanen, 

samt hur man kan granska och urskilja olika teorier om lärande i olika metoder och 

lärandesammanhang. Detta innebär också att vi i framtiden kan applicera de kunskaper detta 

arbete har gett oss även inom andra områden i skolväsendet. Vår kunskap om olika lärandeteorier 

ger oss verktyg att klargöra vår egen syn på hur elever tillägnar sig kunskap, vilket medför att vi 

kan granska vad som förmedlas till eleverna, samt vilken roll eleverna tilldelas i sitt eget lärande.  

En viktig lärdom vi fått genom detta arbete är att inte förkasta någons metod eller idé innan 

en rättvis och noggrann granskning genomförts. Genom att vara väl insatt i flera metoder kan en 

lärare välja ur metoderna och använda de delar som passar för olika situationer och elever, vilket 

resulterar i en kvalitativ utbildning.  

Då metoder och läroplaner är föränderliga anser vi att studier likt denna alltid kommer vara av 

relevans. En fortsatt granskning och jämförelse av metoder och rådande läroplan är nödvändigt 

för att säkerställa att undervisningen följer de riktlinjer som satts upp. Även fler undersökningar 

som granskar lärares syn på elever och deras lärandeprocesser, samt undervisningens innehåll 

inom alla skolämnen bör genomföras, både på ett övergripande plan och individuellt hos varje 

lärare. 
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