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Syftet med denna empiriska studie är att få kunskap 

om vad som påverkar lärares val av 

läsinlärningsmetoder i årskurs 1 utifrån ett lärar- 

och undervisningsperspektiv genom att undersöka 

vilka läsinlärningsmetoder de valt att använda sig 

av i undervisningen. För att uppfylla studiens syfte 

har empiriskt material samlats in via kvalitativa 

intervjuer av semistrukturerad art. Urvalet av 

informanter begränsades till examinerade F-3 

lärare som undervisar i ämnet svenska. 

Insamlandet av materialet har utgått från Brymans 

(2011) förslag på hur en intervju kan utföras. 

Slutsatsen utifrån studiens resultat är att deras 

metodval i den tidiga läsinlärningen grundar sig 

antingen i rektorsbeslut, kollegor eller att de väljer 

fler metoder och blandar för att individanpassa 

undervisningen.  

The aim of this empirical study is to gain 

knowledge about what affects teacher choice of 

reading-learning methods in first grade, from a 

teacher and teaching perspective, by examining 

which reading-learning methods they have chosen 

to use in teaching. The study is based on qualitative 

semi-structured interviews according to Bryman´s 

model (2011). Three teachers who are working on 

a daily basis teaching Swedish in preschool class or 

lower primary school are interviewed. The 

conclusion based on the study's result is that their 

choice of method in early reading learning is based 

either on headmaster, colleagues or combine 

several different methods, thus adjusting 

instruction to each individual pupil. 
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1. Inledning  

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet [Lgr11] och Skollagen (2010) beskrivs 

det att undervisningen ska anpassas utifrån varje elevs förutsättningar och behov för att främja 

och stimulera elevers intresse för ett fortsatt lärande. Skolan ska ge samtliga elever det stöd 

som behövs för att de ska kunna utveckla det egna lärandet och därmed ska undervisningen 

utformas så att varje elev kan inhämta och utveckla kunskap (Skolverket, 2018). Enligt 

Wengelin och Nilholm (2013) har det inom området barns tidiga läsutveckling forskats om 

hur elevers läsinlärning går till. Det har kommit fram en mängd olika metoder som anses vara 

gynnsamma för elevers läsutveckling (Andersson, 2011). Forskning inom den tidiga 

läsinlärning har bidragit till kunskap om arbetssätt och metoder som anses vara gynnsamma 

för elevers tidiga läsinlärning (Lundberg & Herrlin, 2015). 

Progress in International Reading Literacy Study [PIRLS] är en internationell studie som görs för att 

få en överblick över elevers läsutveckling i årskurs fyra. Från Skolverket (2016) finns det en 

sammanställning som visar att elevers läsförmåga har förbättrats sedan 2011. Lärares 

kompetens är en viktig förutsättning för att elever ska lyckas i skolan och kunna tillägna sig 

kunskaper. Läraruppdraget är dock en svår uppgift då lärarna har olika förutsättningar för att 

lyckas med undervisningen i klassrummen, där materialtillgång och utrustning kan skilja sig åt, 

samtidigt som de ska individanpassa efter elevers olika behov (Skolverket, 2016, s. 49). 

Under de verksamhetsförlagda utbildningarna [VFU] har jag uppmärksammat hur lärare och skolor 

använder olika metoder vid den tidiga läsinlärningen samt att det finns skillnader i material 

och undervisningsmöjligheter. Vissa lärare har en större möjlighet att utveckla en 

undervisningsmetod som passar alla individer i klassrummet, medan andra lärare är mer 

begränsade till att använda en specifik inlärningsmetod.  

Studiens metod har genomförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer på tre 

verksamma lärare för att samla in material till studien. Materialinsamlingen har gjorts genom 

inspelning och transkribering för att få svar på sttudiens syfte och frågeställningar. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här empiriska studien är att få kunskap om vad som påverkar lärares val av 

specifika läsinlärningsmetoder i årskurs 1, utifrån ett lärar- och undervisningsperspektiv, 

genom att undersöka vilka läsinlärningsmetoder lärare beskriver att de valt använda sig av i 

undervisningen. 

För att uppnå studiens syfte besvaras följande frågor: 

• Vilka skäl anger lärare för sitt val att arbeta med en viss typ av läsinlärningsmetod i den tidiga 

läsinlärningen? 

• Hur beskriver lärarna att de anpassar undervisningen efter varje individs behov och 

förutsättningar? 
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3. Bakgrund 

I detta kapitel definieras till en början Kunskap (kap. 3.1). Därefter läsinlärningsmetoder (kap. 

3.2) och slutligen läsningens roll i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet samt 

i kommentarmaterialet till kursplanen för ämnet svenska (kap. 3.3). 

 

3.1 Kunskap 

Läsinlärning syftar till att få kunskap och kunskap kan i sin tur delas in i två huvudgrupper; 

ytlig och djup. Den ytliga kunskapen lärs ofta in mekaniskt utan något sammanhang och är en 

detaljinlärning där fokus ligger i delarna snarare än i helhetsperspektivet. Den djupare 

kunskapen innebär istället att elever lär sig i ett sammanhang och på detta vis kan kunskapen 

nå djupare och leda till ett livslångt lärande (Marton, Dahlgren, Svensson & Säljö, 2016).  

Författarna beskriver att det kan finnas skillnader i inlärningen som kan påverka elevers 

inlärningsresultat, hur mycket elever anstränger sig, vad de har för intresse för innehållet och 

vad syftet med inlärningen är. Vidare beskrivs det att ytinriktad inlärning liknar lärande där 

elever inte lär sig på djupet utan enbart övar sig på att komma ihåg samt att kunna återge 

kunskap i separata bitar. Den djupinriktade kunskapen kan istället kopplas till det holistiska 

förhållningssättet, där helheten är i större fokus än de separata bitarna. För att elever ska kunna 

uppnå en djupare kunskap behöver de i inlärningen kunna se hela perspektivet och inte enbart 

en del i den (Marton et al., 2016).  

 

3.2 Läsinlärningsmetoder 

Inom läsforskningen diskuteras helhetens förhållande till delarna inom kunskap om språket. 

Här har det pågått en längre debatt om två av de vanligaste läsinlärningsprinciperna, den 

syntetiska och den analytiska inlärningsprincipen. Den syntetiska principen innebär att elever 

arbetar från de mindre delarna i språket till den större helheten. Den analytiska principen 

innebär att elever istället börjar med helheten för att arbeta sig mot de mindre delarna i språket 

(Tjernberg, 2013). Vilken av metoderna som enligt tidigare forskning visar sig vara mest 

framgångsrik är svårt att säga. Om elever ska nå en framgång med läsinlärningen behöver de 
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få tillgång till en varierande undervisning av båda metoderna, vilket innebär att lärare bör 

använda sig av båda metoderna (Tjernberg, 2013).  

I det tidiga stadiet av läsinlärningen läggs en grund för hur framgångsrika elever kommer bli i 

sin läsning. I lärarkompetensen ingår det att lärare behärskar olika läs- och skrivmetoder samt 

arbetssätt för att kunna möta elevers olika förutsättningar och behov. Det är inte tillräckligt 

att lärare endast behärskar metoden, utan lärare bör även ha en kunskap om vilka faktorer 

som kan påverkar den valda metoden. Dessa faktorer kan vara till exempel miljö, tid och 

interaktion mellan lärare och elev. Pedagogiska idéer blir inom läraryrket periodvis populära 

att använda. Detta kan medföra att en stor andel lärare endast väljer en metod utifrån 

popularitet vid specifik tidpunkt, i avsaknad av vidare eftertanke om varför de väljer metoden 

och utan hänsyn till elevgruppens varierade förutsättningar och behov (Tjernberg, 2013) 

 

3.3 Grundskolans styrdokument i relation till läsning 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018) kan lärare inhämta 

kunskap om vad varje enskild elev ska förväntas tillägna sig för kunskaper genom lärares 

undervisning. Här anges att varje elev genom undervisningen ska ges möjligheter till att 

utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära (Skolverket, 2018).   

Kommentarmaterialet för kursplanen i svenska (Skolverket, 2017) beskriver hur undervisningen ska 

bidra till att ge elever goda läs- och skrivstrategier. Om elever får möjlighet att utveckla goda 

läs- och skrivstrategier bidrar det till att de både kan fördjupa och bredda läsförmågan. I 

årskurs 1-3 är målet med undervisningen att elever ska knäcka läskoden, samt lära sig olika 

strategier för att förstå och tolka texter. När elever har slutat årskurs 1 är kunskapskravet i 

svenska att elever ska kunna läsa enkla meningar i elevnära texter med hjälp av 

ljudningsstrategi och helordsläsning (Skolverket, 2018). I årskurs 3 ska bekanta och elevnära 

texter kunna läsas med flyt genom användning av lässtrategier på ett fungerande sätt. Elever 

ska också med läslig handstil kunna skriva enkla texter och stava till ord som är bekanta för 

dem (Skolverket, 2018). Lärares uppgift blir därför att tolka läroplanen och anpassa den efter 

sin elevgrupp genom att välja en metod som avses främja elevers utveckling till att nå målen.  
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4. Teorier kring läsinlärning   

Till en början beskrivs teoretiska anknytningar till tidigare forskning inom läsinlärning (kap. 

4.1), Sedan presenteras den syntetiska inlärningsprincipen (kap. 4.2.) följt av en beskrivning av 

Phonics (kap. 4.2.1). Därefter beskrivs den analytiska inlärningsprincipen (kap. 4.3) följt av 

Whole language och Kiwimetoden (kap. 4.3.1) samt Att skriva sig till läsning i (kap. 4.3.2). 

Slutligen beskrivs Läsning på talets grund i (kap. 4.3.3).  

 

4.1 Teoretiska anknytningar till tidigare forskning inom läsinlärning 

Idag har lärare en mängd olika läsinlärningsmetoder att välja mellan i den tidiga läsinlärningen.  

Detta har lett till att en debatt har skapats mellan både forskare och lärare om vilken metod 

som lärare bör använda sig av i sin undervisning (Huang, 2014). Debatten om vilken metod 

som är den mest effektiva för den tidiga läsinlärningen bör istället centrera sig kring de 

kunskapssyner som de olika metoderna har som grund (Westlund, 2017). 

Att forska inom undervisning kan vara svårt i praktiken då det finns fler faktorer än själva 

undervisningsmetoden som kan påverka elevers inlärning. Det har i tidigare forskning visat 

sig att de två olika metoderna syntetiskt och analytisk inlärningsmetod gynnar pojkar och 

flickor olika (Johnston, McGeown, & Watson, 2012). En jämförelse gjordes av 10-åriga 

pojkar och flickor som lärde sig att läsa med antingen den analytiska eller syntetiska metoden 

som en del av deras tidiga läskunnighetsprogram. Det framkom att pojkarna hade lärt sig 

bättre av den syntetiska metoden, hade bättre ordläsning än flickorna i sina klasser och även 

att deras stavning och läsförståelse var liknande flickornas. När pojkarna skulle lära sig läsa 

med den analytiska metoden utförde de samma resultat som flickorna i ordläsning, men sämre 

i stavning och läsförmåga. Sammantaget hade gruppen som lärt sig av syntetiska metoden 

bättre ordläsning, stavning och läsförståelse. Det fanns inga tecken på att den syntetiska 

metoden, som tidigt lär barn att avkoda bokstäver för att kunna läsa främmande ord, ledde till 

några försämringar vid läsning av oregelbundna verb (Johnston, McGeown, & Watson, 

2012).  

Det har även visat sig i tidigare forskning att lärarpersonligheter kan ha en påverkan på 

metoden, vilket gör att själva metoden i sig blir svår att värdera. Att lärare besitter olika 

personliga kompetenser och erfarenheter är den primära påverkan på undervisningen och 
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själva metodvalet är sekundärt. Om en metod ska fungera i undervisningen eller inte beror på 

hur lärare tillämpar metoden i bemötandet med sina elever. Det är även av stor vikt att lärare 

skapar en god inlärningsmiljö för elever (Stadler, 2008).   

 

4.2 Metoder enligt syntetisk inlärningsprincip  

Att lära sig efter den syntetiska inlärningsprincipen, även kallad för ljudmetoden eller bottom 

up-pedagogik, innebär att elever får börja med de små delarna som innefattar bokstäver, ljud 

och stavelser för att sedan arbeta sig vidare mot hela ord och meningar. Fokus i den här 

principen ligger på en tekniskt korrekt avläsning av ord för att sedan stegvis gå över till fraser 

eller meningar och sedan till historier och texter (Huang, 2014). En läsinlärningsmetod som 

kan kategoriseras under den syntetsika inlärningsprincipen är Phonics och beskrivs nedan i 

(kap. 4.2.1).  

 

4.2.1 Phonics  

Metoden Phonics kan även kallas för ljudmetoden, fonologisk medvetenhet, traditionell 

läsundervisning eller för ”bottom-up-metod”. Den kan kategoriseras under den syntetiska 

inlärningsprincipen då metoden grundar sig i att undervisningen utgår från de små 

ljudenheterna för att sedan arbeta sig vidare mot större meningsbärande enheter i språket. 

Detta innebär att innan eleverna får arbeta med helheten måste de tillägna sig grundläggande 

grammatik. Arbetssättet i metoden är strukturerat och eleverna får träna in varje bokstav 

separat från varandra steg för steg, vilket leder till att eleverna blir säkra på hur varje bokstav 

ser ut och låter (Johnston, McGeown, & Watson, 2012). Metoden inleder med att eleverna 

först ska träna på den alfabetiska principen och lära sig alfabetet, samt även få en förståelse 

för sambandet mellan grafem och fonem. När eleverna har fått kunskaper om hur de kopplar 

ihop grafemet med fonemet har de lärt sig att avkoda, vilket är ett grundläggande steg för 

elevernas läsutveckling. I början kan avkodningen för eleverna vara svårt och gå långsamt, 

men efter träning blir den allt mer naturlig för eleverna och avkodningen blir automatiserad, 

vilket är en förutsättning för att de ska kunna läsa och förstå ord de aldrig har stött på tidigare. 

Nästa steg i metoden för eleverna blir att börja träna på förståelsen av textens innehåll (Huang, 

2014).  
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4.3 Metoder enligt den analytiska inlärningsprincipen 

Den analytiska principen kan även kallas för helordsmetoden eller top down-pedagogik och 

till skillnad från den syntetiska principen börjar metoden med helheten (texten) för att sedan 

arbeta med delarna (bokstäverna) i språket. Metodens förespråkare hävdar att språket inte ska 

delas upp i bokstäver och kombinationer av bokstäver och avkodas (Stahl & Miller, 1989). 

Istället tror de att språk är ett komplett system för att skapa mening, med ord som fungerar i 

förhållande till varandra i sammanhang (Moats, 2007). Den analytiska inlärningsprincipen kan 

tolkas som att eleverna först får ett helhetsintryck av området för att sedan till exempel studera 

närmare hur en del av detta ser ut och därefter gå ner på djupet och delens allra minsta 

beståndsdelar. Nedan beskrivs några av läsinlärningsmetoderna som kan kategoriseras under 

den analytiska inlärningsprincipen.  

 

4.3.1 Whole Language och Kiwimetoden 

Whole language kan kategoriseras med den analytisk inlärningsprincipen och är ett 

tillvägångsätt för språkinlärning som inte skiljer aktiviteterna läsa, skriva och tala från varandra. 

Eleverna lär sig i verkliga situationer, vilket motiverar dem att använda språket. Whole 

language påverkas av många andra principer och teorier som kan kopplas till språk och 

läskunnighet (Phadung, Suksakulchai & Kaewprapan, 2016). Metoden definieras som ett 

litteraturbaserat förhållningssätt till språkundervisningen som sätter eleverna i verkliga 

kommunikationssituationer. Den används för att stödja tidig läskunnighet och även andra 

språkliga färdigheter för eleverna (Phadung, Suksakulchai & Kaewprapan, 2016). 

När eleverna arbetar med den här metoden får de en uppfattning om att texten inte enbart 

innehåller bokstäver och ord, utan att det även finns ett budskap som författaren vill förmedla. 

Whole language har fokus på att barn kan lära sig vad de behöver veta om läsning för att lära 

sig läsa. Arbetssättet i metoden grundar sig i att eleverna genom sin egna läsning ska lära sig 

principen om avkodning och att de inte ska få någon undervisning om hur de avkodar (Ryder, 

Tunmer & Greaney, 2008). Whole language- metoden utgår från meningsinnehållet och kan 

därför liknas vid en metod som heter Kiwimetoden. Kiwimetoden är ett arbetssätt som 

innehåller alla olika aspekter inom språket: det muntliga, det lästa och det egna skrivandet. 

Metoden lägger även stor vikt vid elevernas språkkunskaper och deras vilja till att 
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kommunicera precis som i Whole language, vilket leder till att eleverna utvecklar och använder 

språket aktivt i de kommunaktionssituationer som texterna används i (Phadung, Suksakulchai 

& Kaewprapan, 2016). 

 

4.3.2 Att skriva sig till läsning 

Att skriva sig till läsning [ASL] är en forskningsbaserad metod där datorn är verktyget i 

elevernas textskapande istället för pennan. När lärare börjar att arbeta med ASL i 

undervisningen får eleverna till en början lära känna tangentbordets funktioner på antingen en 

iPad eller på en vanlig dator. Eleverna får sedan börja en bokstavjakt genom att de får räkna, 

ringa in och ljuda olika bokstäver som de hittar i den skrivna texten. När eleverna får göra 

bokstavjakt leder det till att eleverna inte lär sig bokstäverna i en speciell ordning utan de har 

en möjlighet att lära sig dem i den ordning de själva vill. Genom det menar Trageton (2014) 

att lärandet individanpassas efter deras intressen och behov. I andra fasen i metoden ska 

eleverna lära sig att skriva sitt eget namn med hjälp av ett syntesprogram som hjälper dem att 

höra sambandet mellan bokstavsljuden. Vidare får eleverna testa att skriva texter med hjälp av 

lärare och när texterna är färdigskrivna läser lärare och elever tillsammans texten och sedan 

skrivs den ut. Därefter får elever rita en passande bild till texten som innebär att eleverna även 

får öva på sin finmotoriska förmåga (Trageton, 2014).    

 

4.3.3 Läsning på talets grund  

Läsning på talets grund [LTG] kan kategoriseras med den analytiska principen. Metoden 

fokuserar på att elever ska få en möjlighet att utveckla sina språkkunskaper genom tidigare 

erfarenheter och sitt eget talade språk. Arbetssättet innebär att elever ska arbeta med 

händelseböcker, bokstavsbok och bokstavkontroll och lära sig läsa på ett liknade sätt som de 

lär sig tala (Leimar, 1977). I metoden används inte något förutbestämt material, utan eleverna 

tillsammans med lärare skapar ett material utifrån tidigare upplevelser. Metoden är 

förståelseinriktad och kan delas upp i fem olika faser. Den första fasen som kallas för 

samtalsfasen innebär att eleverna berättar för lärare om upplevelser och funderingar som de 

har haft. Syftet med att skapa en text där elever är medskapande är att elever ska kunna känna 

igen sina egna ord och meningar. Därefter kommer dikteringsfasen, som innebär att lärare 
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skriver ner det eleverna berättar på tavlan och då får eleverna en möjlighet att se sambandet 

mellan det talade språket och skriftspråket. Tredje fasen kallas för laborationsfasen och 

innebär att lärare individanpassar uppgifter kopplat till den nyskapande texten. Att 

individanpassa uppgifterna är viktigt eftersom eleverna kan ha kommit olika långt i sin 

läsutveckling. Därefter kommer återläsningsfasen, där eleverna läser texten och återberättar 

för en lärare. Den sista fasen är efterbehandlingsfasen, vilken innebär att eleverna börjar arbeta 

enskilt med individanpassade utvalda ord och meningar (Leimar, 1977).  

 

4.4 Kombination av läsinlärningsmetoder  

Att lära ut kunskap kan göras på ett flertal olika sätt. Det viktiga är att eleverna kan ta till sig 

kunskapen som ska läras ut. Tjernberg (2013) beskriver att elever i sin läs och 

skrivinlärningsprocess behöver möta ett flertal olika undervisningsformer, eftersom de 

befinner sig på olika nivåer kunskapsmässigt. Det är lärares uppdrag att kunna bemöta varje 

elevs kunskapsnivå och därför behöver lärare kunna anpassa och ta delar från olika metoder. 

Det beskrivs vidare att det behöver finnas en balans mellan den syntetiska och analytiska 

metoden. Lärare i Sverige arbetar ofta med flera läsinlärningsmetoder och väljer att blanda 

sina metoder i undervisningen. Detta styrks av Eriksson (2009) som i sin studie beskriver att 

lärare i Sverige gärna använder sig av flera metoder i läsinlärningen, och inte endast en enstaka 

metod. Även Huang (2014) menar på att de flesta lärare använder en blandning av metoder 

och tekniker, från både den syntetiska metoden och den analytiska metoden.  
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5.Metod och material  

I följande kapitel beskrivs till en början metodval (kap 5.1). Därefter beskrivs intervjuerna (kap 

5.2). Sedan beskrivs urval och genomförande (kap 5.3) följt av forskningsetiska aspekter (kap 

5.4) och därefter bearbetning och analys (kap 5.5). Till sist beskrivs validitet och reliabilitet 

(kap 5.6).  

 

5.1 Metodval 

Valet av undersökningsmetod grundar sig i målsättning, att få kunskap på ett djupare plan om 

det valda området. Därför kommer studien bygga på en kvalitativ undersökning för att skapa 

en allsidig förståelse av lärares metodval i den tidiga läsinlärningen i årskurs 1. Kvalitativ 

undersökning valdes för att kunna skapa ett möte med varje enskild individ och på detta vis 

kunna få en uppfattning och en så tydlig bild som möjligt av varje intervjupersons syn på 

ämnet. Enligt Bryman (2011) strävar en kvalitativ undersökning efter en djupare förståelse av 

en individs tankesätt och omvärldsuppfattningar, där det vanligaste tillvägagångsättet är att 

intervjua eller göra observationer. Kvalitativ forskning har enligt Bryman (2011) en relation 

mellan teori och forskning som består i att forskningen lägger en stor vikt vid individens egen 

uppfattning av den sociala verkligheten. Intervjuerna sker i det följande med ett mindre antal 

lärare då Bryman (2011) beskriver att den kvalitativa undersökningen ofta inte har en mängd 

informanter utan att undersökningen oftast inkluderar ett fåtal informanter, men att den då 

resulterar i ett mer djupgående resultat.  

 

5.2 Intervjuer  

Intervjuerna i studien är semistrukturerade för att kunna skapa ett öppet samtal och förhindra 

slutna frågor. De semistrukturerade intervjuerna utgick från en intervjuguide utformad efter 

Brymans (2011) modell. Han beskriver att guiden ska vara en välstrukturerad lista på vad 

forskaren vill undersöka på djupet. När forskaren använder sig av detta tillvägagångsätt och 

en sådan struktur öppnar det upp möjligheter för intervjupersonen att kunna ge djupare 

förklaringar om hur de upplever sin omvärld. Vid utformningen av guiden utgick jag från 

Brymans (2011) råd om vad som bör finnas med och ligga till grund för uppbyggnaden av 
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guiden. Han beskriver att guiden ska vara strukturerad i teman där varje specifikt tema ska 

innehålla relevanta frågor för det valda ämnet som följer varandra. Därför strukturerades 

intervjuguiden upp utifrån tre olika teman: inledande frågor, läsinlärning i klassrummet och 

hur lärare tänker kring valet av metod. Första temat är kopplat till bakgrundinformation 

tillexempel hur länge informanterna har arbetat inom yrket. Andra temat är kopplat till syftet 

att få en inblick i vad lärare arbetar med för olika läsinlärningsmetoder och hur de ser på de 

olika metoderna. Det tredje temat är kopplat till att få en förståelse för varför de väljer en 

specifik metod att arbeta med i den tidiga läsinlärningen och hur de utformar sin undervisning. 

Syftet med de semistrukturerade intervjuerna är att få intervjupersonernas tankar kring valet 

av metod i den tidiga läsinlärningen  

 

5.3 Urval och genomförande  

I studien intervjuades tre lärare, med lärarexamen, från olika årskurser och samma skola. Valet 

av intervjupersoner grundade sig på studiens inriktning men också på att de skulle arbeta med 

specifika läsinlärningsmetoder i årskurs 1. Studien har ett målinriktat urval vilket enligt Bryman 

(2011) innebär att forskare skapar sitt urval av intervjupersoner utifrån forskningsfrågorna i 

studien. Lärare som uppfyllde dessa krav söktes under den verksamhetsförlagda utbildningen. 

Kontakt etablerades med de lärare som uppfyllde urvalskraven för studien. Efter en första 

kontakt med de valda lärarna fick de fylla i en samtyckesblankett (se bilaga 2) med information 

om studiens syfte och hur intervjuerna skulle genomföras. Därefter genomfördes intervjuerna 

med tre lärare. I semistrukturerade intervjuer utförs enbart ett fåtal intervjuer för att få ett 

djupare resultat (Bryman, 2011). Intervjuerna spelades in med hjälp av mobiltelefon för att 

sedan kunna transkriberas och analyseras. De spelades in för att Bryman (2011) beskriver 

vikten av att spela in för att få informanternas egna ord och inte ens egna tolkning av 

informanternas svar men också för att fokusen skulle hållas på samtalen med lärarna. 

Intervjuerna transkriberades sedan för att få en överblick över materialsamlingen. Ett 

bekvämlighetsurval har gjorts då de intervjuade lärarna fanns lätt tillgängliga och var bekanta 

med intervjuaren. Bryman (2011) beskriver att bekvämlighetsurval innebär att forskaren på ett 

enkelt sätt kan få tag i personer som valts ut på grund av en viss avsikt och i det här fallet 

valdes intervjupersonerna ut med avsikt om att uppfylla studiens syfte och frågeställningar. 

Nedan kommer lärarna i studien att presenteras.  
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Olivia 

Intervju genomförd 2019-04-05 

Olivia är i 30 årsåldern. Hon är behörig att undervisa från förskoleklass upp till årskurs 3. 

Olivia har arbetat inom yrket i 7 år och tog sin examen i Växjö. På skolan där hon arbetar nu 

har hon varit i 3 år.   

Maria 

Intervju genomförd 2019-04-10 

Maria är i 50 årsåldern. Hon är sedan tidigare utbildad fritidspedagog och arbetade som 

fritidspedagog och förskolelärare i 10 år. Hon är även behörig matematik/naturkunskapslärare 

samt även behörig att undervisa upp till årskurs 7. Maria har arbetat inom yrket i 18 år och tog 

sin examen 2002 i Borås. På skolan där hon arbetar nu har hon varit i 7 år.  

Lisa 

Intervju genomförd 2019-04-11 

Lisa är i 30 årsåldern. Hon är behörig att undervisa från förskoleklass upp till årskurs 3. Lisa 

har arbetat inom yrket i 10 år och tog sin examen i 2009 i Halmstad. På den skola där hon 

arbetar nu har hon varit i 4 år.   

   Tabell 1 Presentation av informanter  

Informanter Årskurs Tid Intervju (min) 

Olivia  1 15 

Maria 1 20 

Lisa 1 15 

 

Tabellen ovan ger information om de som deltog i studien, vilken årskurs som de arbetar i 

och hur lång tid intervjun pågick, samt vilken kommun de är verksamma inom. Namnen i 

tabellen är fiktiva.  
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5.4 Forskningsetiska aspekter   

För att göra intervjuer med andra människor finns det enligt Vetenskapsrådet (2002) fyra 

huvudkrav. Kraven finns för att informanterna och deltagare ska vara skyddade. Första kravet 

är informationskrav som innebär att forskaren ska informera deltagarna om vilka rättigheter som 

gäller för deras medverkan och i vilket syfte den här studien görs. Informanternas rätt till att 

när som helst hoppa av är en rättighet som måste framgå. I den här studien framgick det tydligt 

i samtyckesblanketten både innan intervjun och efter intervjun. Det andra kravet är 

samtyckeskravet, som innebär deltagarnas samtycke. Det här genomfördes skriftligt med en 

samtyckesblankett, där syftet med studien och deras medverkande klargjordes. Det tredje 

kravet är konfidentialitetskravet och innebär att informationen om deltagarna ska bevars på ett 

säkert sätt. Informanterna i studien har fått ta del av detta kravet genom att det funnits en 

tydlighet med att deltagarnas personuppgifter inte kommer vara med i studien på grund av att 

inga obehöriga ska kunna ta del av den informationen. I studien har därför namnen bytts ut 

till fiktiva namn. Det sista kravet är nyttjandekravet, vilket innebär att informationen som samlats 

in endast får användas till den här studien. Den insamlande informationen som har använts i 

studien har därför enbart använts till studiens forskningssyfte. När studien har granskats och 

publicerats i DIVA kommer materialet att tas bort eftersom materialet enbart ska används för 

den här studiens syfte (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

5.5 Bearbetning och analys 

Efter det att intervjuerna var genomförda blev första steget i analysarbetet att transkribera det 

inspelade ljudet från de intervjuade lärarna som har namngetts med fiktiva namn. Materialet 

började att av kodas direkt efter att det samlats in och transkriberats, istället för att vänta på 

att alla data skulle vara insamlad. Under transkriberingen har talspråk använts. Utfyllnadsord 

har tagits bort då de orden var irrelevanta för studien och inte påverkade vad informanterna 

ville förmedla. Under transkriberingen och lyssnandet på det inspelade materialet har det letats 

efter intressanta nyckelord för att få svar på frågeställningarna i studien. Ett exempel på ett 

nyckelord är lärarmetoder. Genom att lyssna på materialet och skriva ner det har det 

framkommit olika teman som kommer att presenteras i resultatdelen. Det transkriberade 

materialet lästes igenom vid tre tillfällen under bearbetnings- och analysperioden. Vid första 

tillfället lästes enbart materialet igenom och vid andra tillfället gavs tilläggande kommentarer 

under läsningen i kommentarsfältet, för att koda intervjuerna. Vid den tredje läsningen delades 
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intervjuerna in med färg efter olika kategorier utifrån studiens frågeställningar. Resultatdelen i 

studien delades sedan upp i två olika teman kopplat till studiens två frågeställningarna (se tabell 

2).  

För att få en tydlig struktur på intervjuerna användes en intervjuguide (se tabell 1). Den har 

hjälpt till att hålla ordning på viktiga aspekter. I intervjuguiden fanns det frågor som var lite 

extra viktiga för att få svar på studiens frågeställningar och därför har dessa frågorna även 

varit intressanta att jämföra mellan informanterna. Bryman (2011) beskriver att forskare som 

gör kvalitativa studier ofta vill få fram vad de säger men också hur informanterna uttrycker 

sig. Med detta i åtanke har det under intervjuerna analyserats vad informanterna säger men 

också hur de uttrycker sig när de svarar.  

 

     Tabell 2  

Tema 

Val av metod 

Lärares skäl för sitt val att arbeta med en viss typ av läsinlärningsmetod i den tidiga 

läsinlärningen  

Anpassning av undervisning 

Hur lärarna beskriver att de anpassar undervisningen efter varje individs behov och 

förutsättningar   

 

Tabellen ovan ger information om hur resultatet delades upp i två teman utifrån de två 

frågeställningarna tillhörande syftet i studien. 

 

5.6 Validitet och Reliabilitet  

Inom forskning brukar man tala om reliabilitet och validitet som två viktiga begrepp. Validitet 

är ett begrepp som handlar om att studien mätt det som den har haft i avsikt att mäta (Bryman, 

2011). Data som samlats in ska även vara relevant för studiens frågeställningar och därför är 

det viktigt att frågorna i studien har sin grund i studiens syfte och frågeställningar. De som tar 

del av studiens resultat måste få en klar bild över hur forskaren har gått tillväga. Därför är det 
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viktigt att en kvalitativ studie har en tydlig beskrivning av forskningsprocessen. Jag vill tolka 

det som att min undersökning uppnår hög validitet då mina forskningsfrågor ligger till grund 

för intervjuerna, vilket har lett till att jag har kunnat belysa det som jag har velat ta reda på 

genom min studie.  

Studiens trovärdighet kan styrkas av att metoden och genomförandet är utförligt förklarat för 

att ge en inblick i hur utförandet och arbetat har gått till. Den kan även styrkas genom att 

läsarna av studien har möjlighet till att ta del av intervjufrågorna som använts i studien samt 

att frågorna är ställda så att de kan upprepas. Trovärdigheten i studien har även stärkts genom 

att intervjuerna har transkriberats och spelats in och att lärarna arbetar inom samma yrke. 

Reliabilitet är ett begrepp som Bryman (2011) förklarar handlar om tillförlitligt och rör frågan 

om ett resultat hade blivit detsamma om undersökningen hade utförts på nytt, eller om 

resultatet har påverkats av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. Det finns två olika typer 

av reliabilitet och i min studie passar den externa reliabiliteten, som handlar om i vilken 

utsträckning en studie kan upprepas. Det kan vara svårt att upprepa en kvalitativ forskning 

och få samma resultat som tidigare för att de sociala miljöerna skiftar. Ska en kvalitativ studie 

upprepas behöver forskaren gå in i en liknade roll som den första forskaren, annars kommer 

resultatet inte att kunna jämföras med den ursprungliga undersökningen (Bryman, 2011). Om 

min studie ska försöka upprepas behöver forskaren utgå från liknande utgångspunkter som 

jag själv.  
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6. Resultat 

I följande kapitel kommer studiens resultat av den kvalitativa intervjustudien av tre behöriga 

lärare redovisas. Varje del i resultatet är knutet till studiens frågeställningar. I första delen 

beskrivs lärares skäl för sitt val att arbeta med en viss typ av läsinlärningsmetod i den tidiga 

läsinlärningen (kap. 6.1). Slutligen beskrivs det hur lärarna beskriver att de anpassar sin 

undervisning efter varje individs behov och förutsättningar (kap. 6.2). 

 

6.1. Val av läsinlärningsmetod 

Det finns ett flertal olika läsinlärningsmetoder som lärare kan välja att arbeta med i sin 

undervisning och alla informanter i studien använder sig av någon läsinlärningsmetod i den 

tidiga läsinlärningen. Under intervjuerna framkom det att lärarna arbetar med olika metoder 

av olika anledningar. Olivia förklarar nedan att det var rektorn som tog beslut om vilken metod 

som hon skulle börja arbeta med i undervisningen, men att hon också hade ett intresse just 

för den metoden. 

Jag och min kollega blev intresserade av att arbeta med ASL och vår chef, 

biträdande rektor började också att prata om ASL. Att hon ville att vi skulle 

börja med det på vår skola. Jag och min kollega hade just då treor, så till nästa 

årgång fick vi börja med ASL i ettan. (Olivia)  

På den skolan som Lisa arbetar har lärarna istället en möjlighet till att arbeta med den metod 

som de själva anser är främjar den tidiga läsinlärningen. Lisa beskriver att hennes metodval 

grundade sig i att lärarna på den skolan där hon arbetade på använde sig av Kiwimetoden, och 

därför beslutade hon sig för att börja arbeta med den metoden också; ”jag hade hört om 

metoden tidigare och det var på skolan som jag jobbade, vi köpte in kiwiböckerna och jobbade 

med de böckerna i olika grupper då. För vi hade som olika stationer med detta”. Lisa fick 

möjligheten att välja vilken metod hon själv ville arbeta med, men valde ändå att ta efter sina 

arbetskollegors metodval. Maria förklarar istället att hennes metodval grundar sig på hennes 

elever. Hon beskriver att hon kollar av vad eleverna kan, när de börjar årskurs 1 och därefter 

beslutar hon vilka metoder som är lämpliga att använda till eleverna i läsundervisningen; ”det 

är när jag kollar av dom i ettan och ser lite vad dom kan där, hur långt dom har kommit och 

då bestämmer jag oftast vilken metod. Så ger man dem de rätta redskapen”. Detta innebär att 

Maria väljer sin metod med anpassning till hennes specifika elevgrupp.  
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Samtliga lärare i studien arbetar med läsinlärningsmetoder, men det som skiljer dem åt är att 

de arbetar med läsinlärningsmetoder av olika bakomlikande faktorer i undervisningen. Olivia 

arbetar efter sin läsinlärningsmetod genom att rektorn tog ett beslut om att lärarna på den 

skolan skulle arbeta efter en viss metod. Lisa arbetar istället med sin läsinlärningsmetod för att 

lärarna redan arbetade med Kiwimetoden när hon började arbeta på skolan medan Maria har 

i stället valmöjligheten att välja flera läsinlärningsmetoder med anpassning till hennes specifika 

elevgrupp. 

Vidare beskriver informanterna att det är svårt att endast arbeta efter en läsinlärningsmetod 

som passar alla individer i gruppen och därför arbetar de efter flera läsinlärningsmetoder, men 

utgår ofta från en grundmetod. Olivia och Lisa arbetar efter en grundmetod i den tidiga 

läsinlärningen medan Maria väljer att blanda metoderna och har inte någon grundmetod som 

hon arbetar efter. Oliva beskriver att de inte enbart arbetar efter en metod utan att de blandar 

in flera metoder i den tidiga läsinlärningen ” jag blandar ibland metoder men min grundmetod 

i undervisningen är ASL. Den metod som jag ibland blandar in är LTG metoden”. Även Lisa 

nämner att hon blandar olika läsinlärningsmetoder ”jag blandar kiwimetoden som är som 

(helordsmetoden) tillsammans med ljudmetoden”. Vidare beskriver även Maria nedan att hon 

också anser att en kombination av olika läsinlärningsmetoder är det bästa för eleverna:  

Jag tycker nog att kombinationen av metoden är den bästa, för man kan inte 

bara köra på en för det är olika individer, vad det är som passar just för den 

personen. För alla barn passar inte ljudmetoden eller helordsmetoden, och alla 

barn passar inte med läsning på talets grund heller egentligen. (Maria) 

Maria anser precis som Lisa, att det bästa för eleverna i undervisningen är om lärare blandar 

metoder då de är olika individer. Alla tre lärarna blandar in olika metoder i den tidiga 

läsinlärningen, men Olivia utgår från en grundmetod som heter ASL till en början och 

använder ibland vid behov även inslag av andra läsinlärningsmetoder som LTG. Maria 

beskriver i ovanstående citat att det är svårt att endast arbeta efter en metod då elever är olika 

och kräver också därför olika metoder för att de ska kunna tillägna sig kunskapen som läraren 

vill lära ut. Lärarna har gemensamt att de inte enbart arbetar efter en metod i den tidiga 

läsinlärningen.  

 

Ytterligare en sak som informanterna har gemensamt är att de alla tre arbetar med metoder 

som de har tidigare erfarenheter av. Oliva förklarar att ”när jag gick min utbildning i Växjö så 
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fick vi utbildning om metoderna LTG, ASL och Wittingmetoden”. Lisa berättar också att hon 

fick utbildning inom läsinlärningsmetoder ”ja jag fick utbildning i helordsmetoden, 

ljudmetoden och Kiwimetoden”. Även Maria berättar om vilka läsinlärningsmetoder som hon 

har fått erfara under sin lärarutbildning ”jag tror att vi hade nog ljudmetoden, helordsmetoden 

och läsa på talets grund, jag tror att alla dom tre var med där.” Informanterna i studien 

beskriver att deras metodval i den tidiga läsinlärningen grundar sig antingen av rektor, kollegor 

eller med hänsyn till elever som de undervisar. Genom intervjuerna och ovanstående citat kan 

även andra bakomliggande faktorer konstateras; att alla tre informanter arbetar med någon av 

metoderna som de fick utbildning i under sina lärarutbildningar.  

Två av informanterna uttrycker varför de anser att de kan vara fördelaktigt att följa ett specifikt 

arbetssätt. Lisa uttrycker det som att ”det kan vara bra att följa ett specifikt arbetssätt för att 

det ger mig en trygghet som lärare att forskare och tidigare lärare har prövat metoder som de 

tycker fungerar bra för elevers tidiga läsinlärning”. Vidare beskriver Oliva nedan varför hon 

anser att det kan vara till en fördel att följa en metod i undervisningen: 

Jag anser att det kan vara bra att följa en viss metod för att man får struktur i 

sin undervisning och en hjälp, men även ett stöd för att alla mina elever ska 

kunna uppnå målen. Dock anser jag att man inte enbart behöver använda sig 

av endast en metod, utan att man kan plocka godbitarna från flera olika 

metoder. (Olivia) 

Oliva menar att det kan vara gynnsamt att följa en metod i sin undervisning för att hon får 

struktur och ett stöd för att alla hennes elever ska uppnå målen, men att det inte endast 

behöver vara en metod som lärare följer. Hon beskriver även att en lärare inte enbart behöver 

välja en metod att arbeta med i sin undervisning, utan att lärare kan ta delar från andra metoder 

som lärare anser skulle passa in i undervisningen. Lisa menar att det finns fördelar med att 

följa ett specifikt arbetssätt för att det ger henne en trygghet, att forskare och tidigare lärare 

redan har tagit fram och prövat metoder som de anser fungerar för elever när de ska lära sig 

läsa. Det som Lisa och Oliva har gemensamt är att de båda anser det vara till en fördel att följa 

ett arbetssätt i undervisningen, för att det bidrar till en trygghet, en struktur men också som 

ett hjälpmedel för att deras undervisning ska tillgodose alla elevers behov utifrån elevernas 

olika förutsättningar. 
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6.2. Anpassning av undervisning 

Att anpassa undervisningen efter varje elevs behov göra alla lärare i studien. Oliva beskriver 

nedan hur hon anpassar sin undervisning till sina elever som hon undervisar: 

Jag anpassar min undervisning efter varje elevs behov och förutsättningar för 

jag vet att dem befinner sig på olika nivåer, och att spannet mellan dem är 

ganska så stort ibland. För de elever som är lite svagare får man ju nästan köra 

med del till helhet. Jag har försökt tvärtom men det funkade inte. Överlag 

använder jag ASL på de flesta av mina elever men om det behövs någon annan 

metod som passar bättre för någon annan elev så använder jag mig såklart av 

en sådan också. (Olivia) 

Utifrån ovanstående citat uppfattas det som att Olivia arbetar med uppgifter från del till helhet 

med de elever som är lite svagare och med de elever som redan är läskunniga arbetar hon från 

helheten till delarna, den analytiska metoden ASL som sin grundmetod. Lisa förklarar istället 

att hon anpassar sin undervisning genom att elever själva får vara delaktiga i vilken metod som 

de själva anser att de lär sig bäst på. Detta innebär att Olivia bestämmer själv vilka verktyg i 

undervisningen som eleverna behöver för att tillägna sig kunskaper, medan Lisa vänder sig till 

sina elever och låter dem vara med och bestämma vilka verktyg som de behöver för att ta till 

sig kunskaper i undervisningen. Lisa beskriver nedan att det är viktigt att elever får vara med 

och bestämma vilka metoder som lärare ska använda sig av, då det viktigaste är att de tillägnar 

sig kunskaper och inte på vilket sätt de gör det. Maria beskriver nedan hur hon anpassar sin 

undervisning istället genom att hon kollar av direkt var hennes elever befinner sig när de börjar 

årskurs ett och därefter anpassar sin undervisning till varje individ. Maria arbetar här med ett 

förbyggande arbete med elever i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter genom att hon kan 

identifiera elevers styrkor och se vad de kan, hon anpassar sedan sin undervisning utifrån 

elevernas förkunskaper. Hon beskriver även att hon informerar vårdnadshavare i sitt arbete 

med den tidiga läsinlärningen, om elever visar svårigheter för den tidiga läsinlärningen, för att 

ge eleverna förutsättningar för att lyckas. 

Jag anpassar min undervisning genom att mina elever får jobba med det som 

dom själva tycker fungerar bäst för dom, hur de anser att de lär sig bäst. 

Eleverna får fylla i en liten lapp om hur de tycker att de lär sig läsa på bästa 

sätt. Vissa elever svarar att de lär sig genom att jag läser en bok och de får följa 

med i texten på projektorn medan andra säger att de lär sig bäst genom att få 

lyssna på iPaden när en berättelse eller text läses upp högt. Jag tycker det är 
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viktigt att mina elever får vara med och påverka undervisningen då det 

viktigaste är att de lär sig inte på vilket sätt. (Lisa) 

Först kollar jag av hur mycket dom kan, vilken nivå dom ligger på och då startar 

jag efter den nivån som dom är på när dom ska få läsläxor. Så att alla ska få den 

nivån dom behöver. Sen har jag mycket gemensamma texter som vi läser 

tillsammans, det är mycket högläsning, att man läser texter tillsammans på 

kanonen och så. Om jag har elever som jag tycker att det går inte så bra framåt då 

brukar jag ta ett samtal med föräldrarna, kalla hit dom och sen lägger vi upp en 

plan för hur dom bäst kan hjälpa sina barn hemma. Detta tycker jag har gett ett 

väldigt gott resultat för många föräldrar är väldigt glada över det här samtalet för 

många är oroliga och märker själva att nu har inte mitt barn lärt sig att läsa. Då 

ger jag exempel på appar med listor som jag skickar hem. (Maria)  

När informanterna ska starta upp läsningen med sina årskursettor förklarar de på olika sätt 

hur de brukar gå tillväga. Alla tre informanterna startar upp läsningen på olika sätt vilket skiljer 

deras läsundervisning från varandra.  

Jag startar upp läsningen med mina årskursettor genom ASL såklart! Att de 

får skriva sig till läsningen. Eleverna får börja med att leka med tangenterna 

och lära sig deras olika funktioner. Eleverna får sedan med texten som blivit 

börja att leta efter bokstäver och på så vis så lär de sig inte bokstäverna i någon 

speciell ordning. (Olivia) 

Jag börjar läsningen med mina årskursettor med en metod som kallas för 

Kiwimetoden. Eleverna får utgå från helheten för att sedan lära sig de små 

meningsbärande enheterna i språket. Det är viktigt att eleverna får en 

förståelse för vad dom läser och kan använda sitt språk för att kommunicera 

(Lisa) 

Två av lärarna beskriver ovan hur de startar upp läsningen med sina årskursettor. Olivia och 

Lisa förklarar att när deras elever börjar ettan och ska lära sig läsa använder de sig av 

läsinlärningsmetoder. Olivia använder metoden ASL och Lisa använder sig av Kiwimetoden. 

Maria beskriver hur hon går tillväga när hon startar upp läsningen med sina årskursettor ”först 

kollar jag av hur mycket dom kan, vilken nivå dom ligger på och då startar jag efter den nivån 

som dom är på när dom ska få läsläxor”. Hon utgår inte från någon metod utan börjar med 
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att undersöka vad varje elev befinner sig i sin läsning. Hon beskriver vidare att hon har mycket 

högläsning och att hon läser tillsammans med sina elever. När hon har fått en uppfattning om 

vad hennes elever befinner sig tar hon även kontakt med föräldrarna för de elever som inte 

har kommit igång med läsningen som de skulle ha gjort. 

Arbetsmaterialet som lärarna använder i den tidiga läsinlärningen ser olika ut mellan 

informanterna. Olivia förklarar att hon inte arbetar efter något läromedel i årskurs ett ”jag 

utgår inte från något läromedel i årskurs ett, utan arbetar efter elevernas egna språk och 

erfarenheter. Men mina elever har alla tillgång till varsin padda, vilket man kan räkna som mitt 

läromedel”. Nedan beskriver även Maria om att hon inte använder sig av något läromedel i 

läsundervisningen:  

I svenska har vi ingen svenska bok eller så men vi har läsläxor och de läsläxor 

som vi har är den magiska kulan, och den finns i tre nivåer en lätt nivå, en 

mellan nivå och en svår nivå. Sen har vi ju bokstavståget det är som ett häfte 

där barnen jobbar med en bokstav i taget, lyssnar vad någonstans i ordet dom 

hör ljudet. De får öva sig i att skriva bokstaven och de får även skriva lite ord 

som handlar om den bokstaven. Sen har vi bokstavshäfte det är ett litet 

tjockare häfte där dom jobbar. Man startar upp på måndagen och sen jobbar 

man med det häftet under veckan då. Sen har vi ju stjärnsvenska i olika nivåer 

som barnen får läsa ur. Åh där får man ju se till att barnen hamnar på sin rätta 

nivå. (Maria) 

Som beskrivs ovan, utgår varken Maria eller Olivia efter något specifikt läromedel i den tidiga 

läsinlärningen, men använder inslag från olika metoder. Maria förklarar ovan hur hon brukar 

starta upp läsningen med hennes årskursettor för att alla individer i klassrummet ska få goda 

möjligheter att tillägna sig kunskaper. Hon beskriver att de har något som kallas för 

bokstavståget och bokstavshäfte där hennes elever får arbeta med bokstäverna och deras olika 

ljud separat, vilket är Phonics inriktat. Olivia beskriver också att hon inte arbetar efter något 

specifikt läromedel men att hennes elever istället får arbeta med varsin iPad, vilket ger inslag 

av ASL metoden. Båda lärarna betonar vikten av att arbeta efter elevers kunskaper och 

förmågor. Lisa skiljer sig från de övriga två lärarna genom att hon nedan beskriver att hon har 

ett tydligt läromedel kopplat till Kiwimetoden som hon arbetar med, men att även hon får 

inslag av andra metoder i undervisningen. 
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Det finns ju en stor bok och sen finns de små böcker som hör till 

Kiwimetoden. Så har jag genomgång på texten som man läser texten 

tillsammans med barnen, man ringar in ord som man känner igen, man pratar 

om hela texten vad den handlar om. Är det ord som inte barnen känner till så 

förklarar man dom. Sen får dom hem den här lilla boken för det finns ju 

samma text i liten bok, och så får dom hem det i läxa och så läser dom det 

och tragglar på de hemma och sen kommer dom tillbaka och då många gånger 

i början så kan dom ju texten utantill, vilket leder till helordsmetoden, dom lär 

sig alltså på det viset att dom kommer ihåg orden. Medan andra barn lär sig 

läsa genom att de ljuda bokstäverna separat tills de kommer till insikt om att 

det blir ett ord. (Lisa) 

Utifrån ovanstående citat, tycks Lisa anpassa sin undervisning till sina elever, även om hon har 

en grundmetod att arbeta efter. Hon nämner att de har en stor bok och små böcker som är 

kopplade till Kiwimetoden. Hon beskriver även att hennes elever använder strategier som: lära 

sig hela ord, samt ljudning av bokstäverna separat. Detta innebär att Lisa har en tydlig 

arbetsbok som hon arbetar efter och på så vis anpassas undervisningen efter hur hennes elever 

tillägnar sig kunskaper. Alla tre lärarna i studien använder sig av både Phonics och Whole 

language inriktad undervisning genom att elever får möjlighet till en individ anpassad 

undervisningen. Lärarna ser tidigt vilka elever som behöver del till helhet och vilka som 

behöver helheten till delarna i språket. Samtliga lärare lägger stor vikt vid att undervisningen 

anpassas efter elevers olika behov och förutsättningar. De menar att elever är olika och lär på 

olika sätt och att deras metodval i den tidiga läsinlärningen därmed blir med anpassning utifrån 

deras elever. 

 

6.3 Resultatsammanfattning  

De intervjuade lärarna har arbetat olika länge inom yrket, men trots det har de liknande tankar 

kring valet av läsinlärningsmetod. Den måste grunda sig i elevernas olika behov och 

förutsättningar. Att lärarna väljer att arbeta efter en läsinlärningsmetod visar sig genom 

studiens resultat bero på olika bakomliggande faktorer, de kan vara ett rektorsbeslut, 

arbetskollegor eller att de väljer sin metod med anpassning till sin elevgrupp. Det har även 

framkommit att en påverkande faktor till lärares val av metod kan kopplas ihop med vilken 

metod eller metoder som de fick utbildning i under sina lärarutbildningar.  
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Lärarna i studien arbetar alla med någon form av läsinlärningsmetod i undervisningen. Det 

som skiljer dem åt är att två av lärarna utgår från en grundmetod och blandar sedan även in 

andra metoder medan den tredje läraren inte har någon grundmetod som hon arbetar efter. 

Ytterligare en sak som skiljer lärarna åt är att det är bara en av dem som har ett läromedel 

kopplat till den valda läsinlärningsmetoden, de andra två lärarna utgår inte efter något 

läromedel i årskurs ett, utan utgår istället från elevernas egna språk och erfarenheter genom 

att eleverna får arbeta med böcker och nivåer som passar dem och deras förkunskaper. Lärarna 

är alla eniga om att det kan vara till fördel att följa ett specifikt arbetssätt i undervisningen, 

dels för att det kan bidra till en struktur i undervisningen, dels vara en trygghet och hjälp. 

Lärarna är också eniga om att det kan vara till hjälp i undervisningen att använda sig av flera 

läsinlärningsmetoder i den tidiga läsinlärningen för att alla elever ska få samma chanser till att 

tillägna sig kunskaper. De menar att eleverna är olika och lär sig på olika sätt och därför kan 

det behövas fler än endast en metod i undervisningen.  
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7. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras till en början studiens metod (kap. 7.1). Därefter kommer resultatet 

att diskuteras (kap. 7.2) utifrån studiens bakgrund och LGR 11. Till sist kommer förslag på 

vidare forskning att presenteras. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer av semistrukturerad art. Valet att 

använda denna metod för att få information om lärares erfarenheter kring metodvalen i den 

tidiga läsinlärningen har varit gynnsamt. Datainsamlingen innefattar enbart tre informanters 

uppfattning om lärande, vilket bidrar till att jag är medveten om att resultatet inte kan 

generaliseras.  Det som informanterna förespråkar och upplever avser dem specifikt själva och 

därför kan inte generella slutsatser dras. Att intervjua enbart tre lärare kan bidra till att 

tillförlitligheten kan ifrågasättas, då de är få. Jag hade så få lärare för att lärarna skulle arbeta 

med specifika läsinlärningsmetoder som tillexempel ASL. De intervjuade lärarna hade många 

års erfarenhet och kunde svara utförligt på intervjufrågorna, vilket anses göra studiens resultat 

tillförlitligt. Semistrukturerade intervjuer valdes som metod för att få ut information med 

beskrivande svar. Det hade varit intressant att också utföra observationer för att se hur lärarna 

arbetar med metoderna i praktiken och observationer hade även bidragit till en förstärkning 

av intervjusvaren, men på grund av tidsramrem som fanns ansågs det inte möjligt att göra 

både intervjuer och observationer. Studien har tillämpat relevanta metodval, som har besvarat 

studiens frågeställningar. Intervjufrågorna som har ställts till informanterna har till största del 

varit så öppna som möjligt, detta för att få ut mycket information under intervjuerna. 

Informanterna i studien fick besvara frågor som de kunde besvara utifrån sin egen 

undervisning, vilket gjorde att inget svar kunde vara felaktigt. När intervjuerna genomfördes 

spelades samtalen in med hjälp av en mobiltelefon för att jag skulle kunna hålla fokus på 

intervjun och vara aktiv i samtalet istället för att behöva anteckna. Detta anser jag är till en 

fördel för studien då ingen information missas. Ytterligare en fördel med att spela in 

intervjuerna och transkribera dem var att jag kunde använda mig av citat från lärarna, vilket 

jag anser leder till ett mer trovärdigt resultat i studien.  
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I studien har målstyrda urval gjorts, vilket innebär att utvalda individer valts ut på förhand 

med hänvisning mot forskningsfrågorna som används i studien (Bryman, 2011). Urvalet i 

studien var examinerade grundskollärare som har arbetat med läsinlärningsmetoder i årskurs 

F-3. För att hitta lärare som stämde in på studiens syfte och frågeställningar, efterfrågades 

detta under den sista verksamhetsförlagda utbildningen. Lärarna skulle då ha erfarenhet av 

läsinlärningsmetoder i sin undervisning. Det var ett effektivt sätt att hitta lärare, då det gav ett 

fördelaktigt resultat av lärare som ville intervjuas och de visade en nyfikenhet till studiens valda 

område. Dock upplevdes det att många lärare inte kunde namnge om de arbetade med en 

metod eller inte, vilket gjorde det svårt att använda de lärarna i studien. Tillslut fann jag tre 

lärare som uppfyllde kraven för att kunna delta i studien, och alla tre informanter var väldigt 

öppna till att bli intervjuade och de visade engagemang för att arbeta med läsinlärningsmetoder 

i den tidiga läsinlärningen. Ytterligare en stark sida i studien var att de semistrukturerade 

intervjuerna genomfördes på deltagarnas arbetsplatser. Detta för att de ska känna trygga och 

kunna fokusera på frågorna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012).  

Efter det att intervjuerna hade genomförts transkriberades materialet direkt. Genom att 

transkriberingarna gjordes samma dag som intervjuerna fick jag en tydlig analys över varje 

enskild lärares åsikter och tankar tillhörande intervjun. Att transkribera och dela upp det 

transkriberade materialet i flera olika steg gav ett gynnsamt resultat då en djupare bild kunde 

framställas av intervjuerna om lärares erfarenheter och tankar. Om intervjuerna hade 

transkriberats samtidigt hade det funnits en risk att informanternas svar hade börjat jämföras, 

istället för som nu granska varje enskild intervju enskilt och sedan göra en jämförelse av 

analyserna av de transkriberade materialet med varandra. 

Frågeställningarna i studien har besvarats med hjälp av olika kategoriseringar och ett resultat 

har kunnat framställas med koppling till de två frågeställningarna. Eftersom det finns tidigare 

erfarenheter kring påverkande faktorer till lärares metodval i den tidiga läsinlärningen, fanns 

det en tydlig bild om vad tidigare forskning anser vara viktigt inom det valda området. Detta 

kan ha haft en bidragande faktor till vilka frågor som valdes att ställas i intervjuerna, då det är 

möjligt att jag sökte efter specifika svar utifrån tidigare forskning. Dock anses detta inte ha 

påverkat studien på ett negativt sätt, men frågorna i intervjuerna kanske hade formulerats på 

ett annorlunda sätt om inte tidigare arbete inom området hade utförts.  
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7.2 Resultatdiskussion 

I resultatdiskussionen diskuteras lärares skäl till val av läsinlärningsmetod i undervisningen 

(kap. 7.2.1), och hur lärare anpassar sin undervisning till sina elever kopplat till studiens 

resultat (kap. 7.2.2). 

 

7.2.1 Lärares skäl till val av läsinlärningsmetod 

I den tidiga läsinlärningen finns det ett flertal olika metoder inom forskningen som har visats 

sig främja elevers läsutveckling (Nyström, 2002). När elever börjar skolan har vissa av de redan 

knäckt läskoden medan andra elever inte har kommit igång med sin läsning. Detta är lärares 

stora utmaning att både kunna vidareutveckla de elever som redan har knäckt läskoden men 

också stötta och hjälpa de elever som inte har det (Nyström, 2002). Lärare behöver därför 

medvetet välja en väl anpassad metod till individen som både hjälper och utvecklar optimal 

läs- och skrivförmåga (Alatalo, 2011). Ibland kan lärare på skolor själva inte få välja vilken 

läsinlärningsmetod som de vill arbeta med. Lärarna i studien framhåller vikten av att 

läsinlärningsmetoden ska väljas med hänsyn till sin specifika elevgrupp, men ibland 

förekommer det som i Olivias fall att valet av läsinlärningsmetod även styrdes av rektorn. Att 

lärare ibland styrs ovanifrån i sina metodval är en av anledningarna till att de arbetar med en 

specifik metod i sin undervisning. Lärare har genom att rektorn beslutar vad de ska arbeta 

med för metod inte utrymme för att välja metoden för sin undervisning på egen hand utan 

präglas av rektorns val. Ibland kan det även vara huvudmannen i kommunen som bestämmer 

ett specifikt läsutvecklingsschema som samtliga lärare ska följa och använda, vilket resulterar 

i metodvalet redan är förutbestämt (Alatalo, 2011). Vidare förklarar Bergnell, Cronqvist, Fihn, 

Kolback, Pokka, Welin, Mod & Zimmerman (2011) att lärare ibland blir tilldelade att arbeta 

efter den metod som är ekonomiskt fördelaktig. Att få arbeta med den metod eller de metoder 

som lärare själv anser skulle passa sin elevgrupp är dessvärre inte alltid självklart. Lisas 

metodval hade en bakomliggande faktor som var att den skola som hon började arbeta på 

hade valt att börja arbeta efter Kiwimetoden, vilket ledde till att även hon började göra det. 

Detta stämmer överens med det Alatalo (2011) beskriver, nämligen att lärare väljer 

läsinlärningsmetod genom att fråga kollegorna om deras arbetssätt och därefter efterlikna det 

i sitt egna metodval (Alatalo, 2011).  
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Någonting som framgår av intervjuerna är att lärarna anser att valet av läsinlärningsmetod 

måste ske med anpassning till eleverna. De beskriver även att om metodvalet ska anpassas till 

varje individ är det svårt att enbart arbeta efter en metod. Detta stämmer överens med det 

som Alatalo (2011) beskriver att lärare väljer att arbeta med flera metoder för att deras elever 

inte lär sig på samma sätt, och därför behövs fler än endast en metod användas i 

undervisningen (Alatalo, 2011). Studiens resultat som visar att lärare väljer att arbeta med flera 

läsinlärningsmetoder i sin undervisning stämmer överens med tidigare forskning som visar på 

att lärare i Sverige är inriktade på att använda flera läsinlärningsmetoder, vilket har lett till att 

många lärare väljer att blanda sina metoder i undervisningen (Nyström, 2002). Vidare 

beskriver Ejeman och Molloy (2006) att lärare som lyckas med läsundervisningen använder en 

blandning av läsmetoder utifrån elevernas olika behov. Lisa och Maria utgår båda från en 

grundmetod i undervisningen, men blandar sedan även in andra metoder. Detta stämmer även 

överens med vad Takala (2013) beskriver i sin studie, att många lärare anser att det är svårt att 

enbart förhålla sig till en metod utan att elever har behov av flera olika metoder i 

undervisningen även om lärarna har valt en grundmetod att arbeta efter (Takala, 2013). För 

att uppnå en jämn balans i sin undervisning och en variation är det av stor vikt, att elever 

bemöts på den kunskapsnivå som de befinner sig på (Tjernberg, 2013). Det innebär att lärarna 

i studien har samma tankar som Tjernberg (2013) att de använder sig av olika metoder i 

undervisningen. De är även eniga om att det är viktigt att kunna anpassa sin undervisning efter 

elevers unika behov och förutsättningar. 

Vid analysen av intervjuerna framkom det att lärarna som deltog i studien arbetade med 

metoder som de tidigare hade fått utbildning i. Lärarna nämner själva att de fått utbildning i 

flera läsinlärningsmetoder under sin utbildning med de reflekterar inte över att det är därför 

de har valt dessa metoder i sin egen undervisning. Enligt Eriksson (2009) är det vanligt att 

lärare tenderar att välja en metod utifrån deras tidigare erfarenheter som de själva anser är 

relevanta. Att informanterna använder sig av metoder som de har fått utbildning i styrks även 

som en påverkande faktor av Alatalo (2011) som beskriver att lärares metodval även kan 

grunda sig i vilka läsinlärningsmetoder som de fick ta del av i sin lärarutbildning (Alatalo, 

2011).  
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7.2.2 Hur lärare anpassar sin undervisning till eleverna   

En intressant aspekt som har kommit fram i studien är att alla lärarna tillämpar det som står i 

Skolverket (2018) nämligen, för att alla elever ska få en möjlighet till att tillägna sig kunskaper 

i skolan ska undervisningen anpassas till varje elevs olika förutsättningar och behov 

(Skolverket, 2018).  

Många lärare som undervisar elever i den tidiga läsinlärningen använder sig av olika 

läsinlärningsmetoder för att alla elever ska kunna tillägna sig kunskaper, men de gör det ofta 

automatiskt utan att de kan namnge vilka metoder som de tillämpar i sin undervisning. Olivia 

har valt att arbeta efter Phonics-metoden på de elever som behöver det, men nämner inte 

metoden som något hon arbetar efter, utan nämner istället att hon arbetar efter del till helhet. 

Detta anser jag innebär att lärare kan använda flera läsinlärningsmetoder i undervisningen utan 

att de är medvetna om vilka de arbetar efter. Olivia använder sig alltså av metoden från del till 

helhet (Phonics) på de lite svagare eleverna, vilket även har visat sig gagna dem. Då den 

syntetiska metoden ger elever som inte har knäckt läskoden bättre förutsättningar för att 

vidareutvecklas (Andersson, 1986). Även Shapiro och Solity (2008) beskriver att 

avkodningsriktad metod är till en fördel för elever då barn kan generalisera deras kunskap från 

mindre till större enheter, men inte tvärtom. Under lärarutbildningen har det talats ofta om att 

det är viktigt att lärarna undervisar på skilda sätt, för att elever ibland ska få känna att de får 

arbeta på det sätt som de lär sig bäst på. De flesta lärare som undervisar på grundskolenivå 

har erfarenheter av hur de ska undervisa för att deras elever ska få grundläggande 

läsfärdigheter som att lära sig avkoda, vilket kan vara en bidragande effekt till att lärare väljer 

en metod som är Phonics- inriktad (Nyström, 2002). 

Valet av läsinlärningsmetod påverkar elever, för elever som är starka i sin läsning har 

metodvalet i grunden ingen större påverkan men för de elever som är lässvaga kan metodvalet 

ha en större påverkan. Detta leder till att lärare har ett stort ansvar när de ska välja en 

läsinlärningsmetod, ansvar att kunna anpassa och välja en metod med anpassning till sin 

elevgrupp (Nyström, 2002). Elevers förmågor gynnas genom att introducera och utvärdera 

redan framtagna forskningsbaserade metoder som sedan blandas och matchas ihop väl. Det 

finns argument för att detta är fördelaktigare än att använda sig av endast en metod (Snow & 

Matthews, 2016). Tjernberg (2013) beskriver att en förutsättning för att elever ska kunna 

tillägna sig kunskaper i skolan är att lärare klarar av att möta den variation som finns i 

klassrummet och att därefter kunna anpassa metoderna till varje enskild elev. Studiens resultat 

visar på att lärarna anpassar sin undervisning till varje enskild elevs behov och förutsättningar. 
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Alatalo (2011) klargör att en skicklig läs-och skrivundervisning uppnås när det finns ett krav 

på lärares egna kompetens och den essentiella faktorn för elevers prestationer är lärare själva 

och inte valet av metod.  

Det är vanligt att lärare inte endast kan arbeta med en läsinlärningsmetod i sin undervisning 

utan att det finns behov av att använda sig av flera metoder, även om läraren redan har en 

grundmetod som den har strukturerat sin undervisning efter (Takala, 2013). Studiens resultat 

visar också på att lärare har svårt att förhålla sig till endast en metod i den tidiga läsinlärningen 

och väljer därför att blanda in flera. Lärare behöver anpassa metodvalet efter varje individ i 

förebyggande syfte för att undvika läs- och skrivsvårigheter. Vidare ger en yrkesmässig 

autonomi en professionell yrkesutövare både skyldigheten och rätten till att själv bestämma 

över de redskap och arbetsmetoder som lärare anser passar sina elever i den tidiga 

läsinlärningen (Alatalo, 2011). Jag anser att det väsentliga och viktiga inte är att arbeta efter en 

specifik metod eller att välja en metod som lärare ska arbeta med, utan det väsentliga är att 

lärare ska kunna anpassa den valda metoden eller metoder efter sina elevers olika behov och 

förutsättningar. 

 

7.3 Sammanfattande resultatdiskussion  

De intervjuade lärarna verkar inlästa på forskning om läsinlärningsmetoder och visar en 

kunskap inom elevers tidiga läsinlärning utifrån vad forskningen anser vara viktigt för att 

elever ska lära sig att läsa. Lärarna har arbetat olika länge inom yrket, men trots det är deras 

tankar liknande kring att valet av läsinlärningsmetod måste grunda sig i elevernas olika behov 

och förutsättningar. Att lärarna väljer att arbeta efter en läsinlärningsmetod visar sig genom 

studiens resultat bero på olika bakomliggande faktorer, det kan vara ett rektorsbeslut, 

arbetskollegor eller att de väljer sin metod med anpassning till sin elevgrupp. Det har även 

kommit fram som en påverkande faktor att lärarnas val av metod, även kan kopplas samman 

med vilken metod eller vilka metoder som de fick utbildning i under sina lärarutbildningar.  

Utifrån studiens resultat kan vidare forskning efterfrågas om lärares val av 

läsinlärningsmetoder och hur de anpassar sin undervisning efter varje elevs behov och 

förutsättningar i årskurs 1. Att det analyseras mot observationer av undervisningsmoment i 

praktiken. Jag anser att detta skulle kunna ge ett intressant resultat där det kan framkomma på 

ett tydligare sätt hur lärarna arbetar med anpassningar i sitt klassrum och hur de tillämpar sina 
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läsinlärningsmetoder i praktiken. Då det kan vara en svårighet för lärare att sätta ord på vilka 

metoder de arbetar efter vid anpassningen av sin undervisning.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Inledande frågor  

Hej vad trevligt att äntligen träffas. Skulle du kunna berätta lite om dig själv och din 
bakgrund som lärare? 

- Hur länge har du arbetat som lärare? 
- Hur gammal är du? 
- Vilket år och vart någonstans tog du din examen? 
- I vilka årskurser är du behörig att undervisa i? 
- Hur länge har du arbetat på den här skolan som du befinner dig nu? 

Läsinlärning i klassrummet  

- När du får en årskurs etta, hur startar du upp läsningen med eleverna? 
- Har du något läromedel som du använder? I så fall vilket/vilka och varför just det 

materialet? 
- Använder du dig av någon specifik inlärningsmetod? 
- Om ja, - Hur kommer det sig att du arbetar med just den metoden och hur 

använder du den i din undervisning? 
- Om nej, - Skulle du kunna beskriva vad du utgår från istället i din 

läsundervisning? 
- Fick du någon speciell utbildning av någon läsinlärningsmetod när du gick din 

lärarutbildning? 

Läsutveckling  

- Huruvida och på vilka sätt anser du att det kan vara bra att följa en specifik 
metod?  

- Händer det att du blandar metoder? – I så fall, vilka och hur? 
- Vad är det som avgör vilken metod/metoder som du väljer att arbeta med i 

undervisningen? 
- Hur anpassar du undervisningen efter varje individs behov och förutsättningar? 
- Finns det något mer du vill tilläga? 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett 

Hej! 

Jag heter Johanna Nilsson och jag läser till grundlärarprogrammet med inriktning F-3 i Jönköping. 
Nu i vår läser jag min sista termin som avslutas med ett examensarbete och jag har valt att 
undersöka vad som påverkar lärares val av läsinlärningsmetoder i årskurs 1. 

Jag vänder mig därför till dig som arbetar i årskurs 1-3. Jag är intresserad av din kunskap och 
erfarenhet kring läsinlärningsmetoder och skulle därför vara tacksam om du kan tänka dig att delta 
i min undersökning. Studien som jag ska göra kommer grunda sig på intervjuer med verksamma 
lärare med lärarexamen. Intervjuerna kommer genomföras under veckorna 14–15. För att 
möjliggöra den här studien kommer jag att använda ljudupptagning för att i efterhand underlätta 
för transkribering av intervjun. 

Den information som framkommer i samband med intervjun kommer enbart användas i 
forskningssyfte och allt inspelat material kommer att avidentifieras. Deltagandet är frivilligt och 
du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst och utan att ange någon anledning. 

Om du har några frågor angående examensarbetet eller intervjun är du välkommen att kontakta 
mig via mail. 

Jag hoppas att du kan tänka dig delta och hjälpa mig i mitt examensarbete. Skicka ett svar till mig 
så bestämmer vi en tid som passar dig. 

 

Med vänlig hälsning 

Johanna Nilsson 

nijo1595@student.ju.se 

 

Genom att skriva under här nedanför intygar du att du tagit del av informationen. 

Kan du tänka dig att delta i studien? 

1. Ja, jag har tagit del av ovanstående information och accepterar att delta i studien. 

2. Nej, jag har tagit del av ovanstående information och vill inte delta i studien. 

Namnteckning: Namnförtydligande 

________________________________ __________________________________ 

Din mailadress: 

________________________________ 

 


