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Sammanfattning 

 
Vårt syfte med vår uppsats är att synliggöra de hinder och möjligheter som kan tänkas finnas 

för att lärare ska kunna variera arbetssätten i läs- och skrivundervisningen. För att undersöka 

detta har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod där vi samlat in vår empiri genom att 

intervjua lärare. Genom inspiration av den fenomenografiska ansatsen är det variationen av 

lärarnas uppfattningar som vi fokuserar på. Resultatet visar att lärarna behöver rätt 

förutsättningar för att kunna variera arbetssätten i sin läs- och skrivundervisning i den 

utsträckning som de önskar. Bland annat så visade sig uppfattningar om att det behövdes flera 

vuxna för att kunna variera sina arbetssätt, även uppfattningar om storleken på elevgruppen 

framkom. Alla lärare i undersökningen arbetade på olika sätt med sin läs- och skrivinlärning, 

vissa var nöjda med sin undervisning som den var idag, men några önskade förändring. 

 

 

 

Nyckelord: Varierade arbetssätt, Fenomenografi, Läs- och skrivundervisning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Förord 

 

Denna uppsats har varit väldigt intressant att skriva. Vi vill framför allt tacka de lärare som 

trots sin arbetsbörda tog sig tid att låta oss intervjua dem. Angående arbetsfördelningen i 

uppsatsen, så är den jämnt fördelad, vi båda har skrivit i alla kapitel. 
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1. Inledning 

 

De allra flesta människor i vårt samhälle har tillgång till det informationsflöde som finns. 

Detta kan innebära nya utmaningar för skolan vilket förefaller har betydelse för dess 

position. Skolan har tidigare befunnit sig i en högre position i samhället. Det vill säga att den 

varit en institution som har besuttit en kunskap som ingen annan kunde förmedla (Skolverket, 

1996). Det skulle kunna vara så att nutidens skola har trillat ner i hierarkin. Eftersom skolans 

uppdrag ändrats från att förmedla kunskap till att utveckla förmågan att ta del av den 

information som finns i vårt samhälle (Skolverket, 1996).  

 

I en rapport från Skolverket där forskning inom undervisningen i svenska mellan åren 1995- 

2007 är sammanställd, så beskrivs det att i skolans läs- och skrivundervisning bedrivs det till 

största del formell färdighetsträning. En mer varierad, elevinriktad undervisning är desto  

mer sällsynt (Skolverket, 2007). Rapporten visar på att eleverna möter endast en aspekt av 

ämnet svenska. Det vill säga att genom den färdighetsträning som bedrivs förlorar ämnet sin  

helhet som beskrivs i kursplanen: 

 

”I Ämnet svenska behandlas språk och litteratur som en helhet. Därför kan inte ämnet 

svenska delas upp i moment som bygger på varandra i en given turordning. Det går inte 

att hitta en jämnt växande utveckling genom skolåren som innebär att små barn berättar 

och beskriver, medan äldre elever kan se sammanhang, utreda och argumentera. Redan 

det lilla barnet argumenterar och diskuterar, och tonåringen har inte upphört att berätta 

och fantisera, men de gör det på olika sätt. Redan det lilla barnet kan delta i samtal om 

litterära erfarenheter och om litteraturens specifika drag.” (Skolverket, 2000) 

 

Kursplanen tyder på att åldern på eleverna inte är ett skäl till att de ska möta ämnet svenska i 

olika delar. Den formella färdighetsträningen som rapporten från skolverket (2007) tar upp är 

bara en liten del av detta ämne. Eleverna ska få möjlighet till att möta ämnet svenska i sin 

helhet och utveckla kunskaper i det på olika sätt. 

 

Mot bakgrund av detta anser vi att det är viktigt att undersöka hur läs- och 

skrivundervisningen bedrivs i skolan idag. Vi finner det intressant att se hur lärare uppfattar 

detta i förhållande till både det kursplanen och rapporten ovan tar upp. Vår fokusering i 

arbetet kommer att vara på hur lärarna uppfattar fenomenet varierade arbetssätt i läs- och 

skrivundervisning. 
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1.1 Syfte 

 

Vårt syfte med arbetet är att undersöka hur lärare uppfattar varierade arbetssätt med fokus på 

läs- och skrivundervisning i skolans lägre årskurser. Detta för att se i vilken utsträckning läs- 

och skrivundervisningen varieras i skolan idag. Vår förhoppning med detta arbete är att 

synliggöra eventuella hinder och möjligheter som lärare uppfattar med avseende på läs- och 

skrivundervisningen. 

 

Ett samtal angående läsning och skrivning i skolan för nästan omedvetet in tankarna på vilken 

läs och skrivinlärningsmetod som används. Nyström (2002) beskriver i sin forskning att en 

utgångspunkt ifrån varje elevs möjligheter samt flexibla miljöer med tydliga mål underlättar 

förståelsen i deras lärande. Hon menar även att det är svårt att avgöra vilken 

läsinlärningsmetod som är bäst för den enskilda eleven. Mot bakgrund av detta har vi valt att 

undersöka variationen av fyra lärares uppfattningar av varierade arbetssätt i sin läs- och 

skrivundervisning. 

 

1.2 Disposition 

 

Uppsatsen är indelad i sex kapitel. I kapitel 1 beskrivs uppsatsens inledning, syfte, disposition, 

avgränsningar, definition av begrepp, beskrivning av läs- och skrivinlärningsmetoder och 

teoretisk ansats. I kapitel 2 tar vi upp tidigare forskning om läs- och skrivundervisningen. I 

kapitel 3 beskrivs val av metod, tillförlitlighet, subjektivitet, objektivitet, generaliserbarhet, 

tillvägagångssätt samt deltagare i studien. Kapitel 4 består av resultat och analys av resultatet. 

I kapitel 5 kommer diskussion och slutsats. I kapitel 6 återfinns referenslista samt bilagor. 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Redan från början var vi inställda på att undersöka varierade arbetssätt i skolan i de lägre 

årskurserna. Detta på grund av att mycket tid ägnas åt läs- och skrivlärande när eleverna 

börjar i skolan. För att kunna gå mer på djupet i vår undersökning valde vi att begränsa oss till 

att undersöka varierade arbetssätt i ett specifikt ämne nämligen svenska.  
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1.4 Definition av begrepp 

 

Scherp (1998) definierar ett varierat arbetssätt som mer elevinflytande och ett tydligare inslag 

av elevaktiva arbetssätt. Scherp (1998) menar att verksamheten i de flesta skolor domineras 

av förmedlingspedagogiska arbetssätt. 

I vår studie definierar vi varierade arbetssätt i likhet med Scherp (1998). Att eleverna får mer 

inflytande, undervisningen individualiseras samt att eleverna får möta olika arbetsätt.   

Arbetssätt och Arbetsform 

I arbetet definierar vi begreppet arbetssätt som de olika sätt eleverna arbetar på i 

undervisningen. Begreppen arbetssätt och arbetsform används synonymt med varandra i 

arbetet, eftersom intervjupersonerna ibland har använt sig av de olika begreppen, men menat 

samma sak.   

 
1.5 Beskrivning av läs- och skrivinlärningsmetoder 

 

För att underlätta för dig som läsare beskrivs här nedan de metoder för läs- och skrivlärande 

översiktligt som framöver nämns i materialet. 

 

Bornholmsmodellen  

Bornholmsmodellen är ett väl strukturerat material som är till för att användas som en grund 

för barnen redan innan de börjar skolan. Under arbetets gång möter de språklekar som innebär 

att barnen möter språket i dess olika former (Lundberg, 2007). Innehållet ger barnen 

möjligheten att träna sin språkliga medvetenhet det vill säga att de lär sig om fonemen
1
 och 

bokstävernas betydelse. När ett fonem byts ut mot ett annat ändrar det ordets innehåll. 

Bornholmsmodellen erbjuder en färdig arbetsgång där eleverna gör sig bekanta med språket 

på olika sätt under en period på femton veckor (Lundberg, 2007). 

 

LTG - Läsning på talets grund 

Läsning på talets grund innebär bland annat att läraren skriver det eleverna berättar, vilket blir 

till det textmaterial som används. Detta på grund av att eleverna ska få en förståelse för att 

text är nedskrivet tal vilket ger texten en betydelse. Texten blir ett material som tilltalar 

eleverna för att det är utifrån deras vardag och verklighet (Leimar, 1975). Läsning på talets 

                                                
1 Språkljud 
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grund innebär att eleven arbetar med textens och språkets betydelse, de fonetiska aspekterna 

finns med men är inte det centrala. Eleven möter bokstäver som väljs utefter vad som passar 

just den eleven i sin utveckling. Eleven arbetar med bokstaven på olika sätt och perspektiv det 

vill säga analytiskt
2
, syntetiskt

3
 och genom ordbilder

4
. I klassrummet finns det rikligt med 

läsmaterial av olika kategorier för att nå ut till alla intressen. Gruppen arbetar med läsningen 

på flera sätt det vill säga högläsning, tyst läsning och avlyssning (Leimar, 1975). 

 

1.6 Teoretisk ansats 

 

Vi har inspirerats av den fenomenografiska ansatsen i vårt arbete. Enligt Marton och Booth 

(2000) innebär fenomenografin ett undersökande av variationen av uppfattningar. Människan 

ser på världen på olika sätt som ger dem olika uppfattningar av samma sak.  På det sätt en 

människa erfar något i världen är det som är det centrala inom denna ansats. Marton och 

Booth (2000) beskriver själva begreppet erfara som en relation mellan den person som erfar 

och det som erfars. Enligt Marton och Booth (2000) kan uppfattningarna kapas helt ifrån den 

person som delgett dem. Det vill säga att det inte är viktigt vem som tycker vad, utan det är 

variationen av uppfattningarna som är det intressanta. Inom fenomenografin placeras 

uppfattningarna i ett system som utgör ett så kallat utfallsrum. I detta utfallsrum sorteras 

uppfattningarna i så kallade beskrivningskategorier (Marton & Booth 2000). Analysen 

innebär att sambanden och relationen mellan de olika kategorierna förs fram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Helordsmetod, där man läser hela ord. 
3 Ljudmetod, där man läser varje ljud för sig självt. 
4 Se det skrivna ordet som en hel bild. 
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2 Tidigare forskning 

 

I detta kapitel har vi sammanfattat den tidigare forskningen inom området. Allt som tas upp i 

detta kapitel är inte i direkt relation till det som vi har valt att undersöka. För att du som läsare 

ska få en uppfattning om hur forskningen kring läs- och skrivlärandet ser ut, har vi börjat med 

en mer allmän inledande del om detta, för att sedan specificera det forskningen tar upp om 

just varierade arbetssätt inom läs- och skrivlärandet. 

 

Vägen till att kunna läsa och skriva börjar långt innan barnet ens fattat i en penna eller bok, 

det börjar i vårt talade språk. Fridolfsson (2008) skriver om en uppdelning av det talade 

språket i tre delar.  De benämns som den fonologiska, semantiska och grammatiska nivån. 

 

Den fonologiska medvetenheten innebär att barnet förstår att det talade språket består av flera 

ljud samt att varje ord kan brytas ner till enskilda ljud (Fridolfsson, 2008). Den semantiska 

nivån innebär ett ord eller fras betydelse. Ett barn kan till en början i den här fasen associera 

ordet med något i deras erfarenhet. Det vill säga att ordet kan tidigare kopplats samman med 

något föremål eller person ett flertal gånger som sedan blir en del av ordets betydelse 

(Fridolfsson, 2008). När barnet möter den grammatiska nivån innebär det en lära av de 

grammatiska reglerna som vi har i vårt språk. Det vill säga den ordningsföljd som krävs för att 

kunna utrycka sig med ord. Det krävs också regler för att kunna ändra ordets form, det vill 

säga med att böja ordet med en ändelse (Fridolfsson, 2008).  

 

Liberg (2006) skriver om den dubbla artikulationen som är en utveckling ifrån den semantiska 

nivån som beskrivits ovan. Med den dubbla artikulationen menar hon att språket ses återigen i 

nivåer. Barnet får en förståelse för att en mening kan delas upp i betydelsebärande delar det 

vill säga flera ord. De kan i sin tur delas upp var och en till ytterligare delar som är bokstäver. 

Liberg (2006) skriver att detta kräver att barnet tar ett kliv ifrån språket och ser på det från ett 

annat perspektiv. Det innebär att kunna tänka bort ifrån ordets innehåll och betydelse för att 

istället lyssna efter hur det sägs och hur det låter.  

 

Det finns något skilda meningar när det gäller hur ett barn lär sig läsa. En uppfattning menar 

att barnet börjar med att läsa på låtsas, en så kallad pseudoläsning. Det vill säga att barnet tar 

hjälp av bilder och sammanhang och formar en egen text som de läser. De börjar sedan känna 

igen hela ordbilder i andra texter än den ursprungliga, en så kallad logografisk läsning. De tar 
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sig sedan till den alfabetiska läsningen som innebär att kunna koppla samman ljud och tar sig 

på så vis igenom text. När barnet når den ortografiska läsningen har de ett flyt i sin läsning på 

så vis att de inte behöver ljuda varje bokstav (Borgström, 2006). 

 

Ytterligare en uppfattning kring hur barn lär sig läsa pekar på att dessa olika läsningsfaser 

används parallellt istället för att avlösa varandra. Barn läser ord genom att se dess helhet tills 

de möter nya ord och ord med mer avancerad stavning, de byter då strategi till att ljuda sig 

fram (Borgström, 2006).  

 

Att kunna läsa innebär mer än att behärska själva avkodningen. Våra erfarenheter ger oss ett 

eget lexikon som vi använder för att förstå det vi läser. Ett barn kan ljuda fram ett ord utan att 

ha någon som helst förståelse för vad det betyder. De erfarenheter och dåvarande ordförråd 

som är under utveckling hjälper till för att förstå vad texten vill säga. Det handlar om att se 

texten i olika delar det vill säga ordets betydelse i förhållande till meningen samt se texten i 

sin helhet. Det krävs träning för att knäcka läskoden det samma gäller läsförståelsen 

(Borgström, 2006).  

 

Enligt Elbro (2004) är det avgörande att läraren har generell kunskap om läsning, när det 

kommer till att hjälpa elever som har problem med läsningen. Att läraren lutar sig mot sin 

erfarenhet och utbildning och försöker avgöra vad eleven behöver för hjälp är viktigt. Om 

läraren istället fokuserar på oväsentliga detaljer, såsom felaktiga förklaringar om varför 

eleven har problem kan deras energi förbrukas på irrelevanta uppgifter. Elbro (2004) menar 

därför att det är viktigt för läraren att ha kunskap om läsforskningens resultat. 

 

Nyström (2002) beskriver i sin forskning att det är svårt att avgöra vilken läsinlärningsmetod 

som är bäst för den enskilda eleven. Hon menar att eleverna får större möjligheter till 

utveckling om det finns en uppsättning av metoder, aktiviteter, uppgifter m.m. att välja bland. 

Vidare anser hon att en utgångspunkt ifrån varje elevs möjligheter samt flexibla miljöer med 

tydliga mål underlättar förståelsen i deras lärande. 

  

Traditionellt har det inom skolans värld fokuserats på den enskilda individen och om det har 

uppstått svårigheter så är det individen som problemet ligger hos och inte i organisationen. 
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Nyström (2002) beskriver att forskningen inom detta område har gått framåt under de senaste 

åren och en större helhetssyn på läsundervisningen har formats. 

  

När elever börjar skolan är de fulla av förväntningar på att lära sig läsa och skriva. De har alla 

men i olika grad förståelse och uppfattningar om skriftens funktion och betydelse. Jonsson 

(2006) skriver om en studie som visar på att efter ett år har barnen formats in i skolans krav på 

läsförmåga. Barnen kan numera förklara i mindre skala varför det är en fördel att kunna läsa, 

detta på grund av att lärarens syn och arbetssätt påverkar barnens sätt att se på sitt skriftspråk 

vilket dämpar tidigare uppfattningar.  

  

Mot bakgrund av forskning som bedrivits om skolans undervisning i svenska mellan åren 

1995-2007 så gjorde Skolverket en sammanfattning av forskningen. När det gäller det första 

skolåret så visar forskningen att det flesta lärare använder sig av olika läsinlärningsmetoder i 

den första läsinlärningen. De allra flesta elever lär sig läsa åtminstone enstaka ord efter första 

året i skolan visar undersökningen (Skolverket, 2007). 

  

Det betonas även att i skolans läs- och skrivundervisning bedrivs det till största del formell 

färdighetsträning, och mer varierad, elevinriktad undervisning är desto mer sällsynt. Det 

betonas att både lärare och forskare bör ges möjligheter till att pröva olika arbetssätt och 

fördjupa sig i ämnet (Skolverket, 2007). 

 

Redan innan barnet börjar skolan startar deras väg in i skriftspråkandets värld. De är till en 

början inte redo för att kastas in i bokstävernas enskilda betydelse utan har lättare för att ta till 

sig hela ordbilder (Gustafsson & Mellgren 2005). Barnen behöver få möjlighet att utveckla 

sitt skriftspråkande. Flera av barnen inspireras till att börja försöka skriva på sin förskola som 

erbjuder en stimulerande miljö. Faktorerna som miljön kan innehålla är sagoläsning, 

skrivmaterial och stimulans till lek kring skrift. Det är också viktigt att barnen ser funktionen 

med skrift för att få en förståelse för varför de ska lära sig skriva (Gustafsson & Mellgren 

2005).  

 

Synen på skriftspråket och undervisningen av den har förändrats genom tiden, från att varit en 

mycket instruktionsbunden och ett upprepande till en mer individualiserad undervisning. 

Läraren måste utgå ifrån barnet i sin planering till skillnad från tidigare då barnen fick formas 

genom en förutbestämd läs och skrivundervisning (Gustafsson & Mellgren 2005). 
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Gustafsson och Mellgren (2005) skriver att det är lärarens uppgift att vägleda och hjälpa 

eleverna till att lyckas i sitt läsande och skrivande. Det gör de inte enbart genom sin kunskap 

om barns läs och skrivutveckling utan också genom att se på sin undervisning och reflektera 

över den. Samt att de måste de använda olika slag av undervisning och tro på att eleverna 

verkligen kan lyckas. 

  

Det pågår en debatt om vilken läs- och skrivinlärningsmetod som är lämpligast för det 

enskilda barnet. Nyström (2002) är osäker på om det går att avgöra. Det handlar om huruvida 

en syntetisk eller analytisk metod är den rätta. Enligt Nyström (2002) kommer aldrig debatten 

komma fram till ett entydigt svar.  

 

Liberg (2006) belyser att det inte handlar om att välja metod utan att blanda utefter elevers 

behov och förutsättningar. Som lärare måste du inte välja att arbeta efter den ena metoden och 

utesluta den andra. 

 

Frost (2009) refererar till Pressley, Rankin och Yokai (1996) som radar upp ett antal 

kännetecken för en god läromiljö. I klassrummet ska det finnas rikligt med läsmaterial i olika 

svårighetsgrader och kategorier. Läsningen ska varieras, eleverna ska få arbeta med 

processorienterad skrivning. Det handlar inte om vilken metod läraren väljer att arbeta med 

utan hur metoden används som är av den verkliga betydelsen (Frost, 2009). 

  

Hjälme (1999) tar ytterligare ett steg ifrån valet av metod när hon skriver att fokus inte ska 

ligga på att känna till flera metoder och att erbjuda eleverna en blandning av dessa. Istället ska 

läraren se vad metoderna innehåller för processer samt hur de samverkar med varandra. 

Genom att använda mer teori i praktiken kan läraren se vilket arbetsmaterial som varje metod 

erbjuder, detta för att använda det mest lämpliga i varje situation.  

 

Fast (2007) refererar till Brian Street (2001) som skriver att oavsett vilken metod som läraren 

arbetar efter mister läs och skrivförmågan sin mening. Eleverna skolas in i en undervisning 

som pekar på att läsa och skriva är ett arbete som de ska lära sig. Eleverna motiveras inte till 

en djupare mening med att kunna läsa och skriva. 

 

Gustafsson och Mellgren (2005) beskriver i sin studie en grupp barn som börjat skolan och 

därmed möter läs- och skrivundervisning. De barn som redan har kunskap om bokstäver och 
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kan använda dem får precis som de andra barnen delta i genomgången av bokstäverna. De 

barn som redan kan skriva innan skolstarten får börja om från början med något som de redan 

kan. Den här gruppen av barn blir sedan klara tidigt med sin uppgift och får då en ny som är 

lite svårare, för att de ska få en utmaning. Gustafsson och Mellgren (2005) säger att detta sätt 

kan öka det avstånd som redan finns mellan de som kan skriva och de som är i 

inlärningsfasen.  

 

I en studie kring Literacy beskriver Fast (2007) läs- och skrivundervisningar där läraren inte 

tar emot elevernas erfarenheter. Elever berättar gärna namn och ord som alla börjar på den 

bokstav de arbetar med men eftersom dessa namn ligger utanför det som skolan anser som rätt 

kunskap väljer läraren att avstå från att ta med dem i undervisningen. 

  

Fast (2007) skriver också att eleverna visar sina läs och skrivkunskaper i hemmet, på raster 

och utanför skolan. Det visar sig att lärarna känner till att barnen skriver i böcker ute på rasten 

eller att de pratar om sina bilder de samlar på men väljer att inte uppmärksamma det. 

Intervjuer pekar på att pedagogerna i den här studien känner sig exkluderade ifrån barnens 

intressen, de känner inte till vad eleverna pratar om utanför skolan och väljer då att avfärda 

det. Det finns en stor klyfta mellan elevernas literacy kapital och vad pedagogerna i skola och 

förskola anser vara tillräckligt relevant för att använda i sin undervisning (Fast, 2007). 

 

Truedson (1994) har skrivit en rapport om framgångsrika lärare i den första läs- och 

skrivundervisningen, med betoning på vad det är som gör att de är framgångsrika när det 

gäller att lära barn läsa och skriva. Vidare skriver Truedson (1994) att det lärarna har 

gemensamt är att de inriktar sig på att väcka elevernas läs- och skrivglädje. Utmärkande för 

lärarna i undersökningen var även att de gav läxor redan i första klass som oftast var 

individuellt anpassade.   

 

I undersökningen framgår att de högst prioriterade målen bland lärarna i läsundervisningen 

var att skapa läslust och skapa intresse för läsning som räcker länge. De lägst prioriterade 

målen i läsundervisningen var Förbättra färdigheter i ordavläsning samt Utveckla god 

förmåga att läsa högt. Motsvarande när det gällde skrivningen var det högst prioriterade 

målet att Få eleverna att känna glädje att i skrift berätta om egna upplevelser. Det lägst 
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prioriterade målet i skrivundervisningen var att Utveckla kunskap om texter disposition, som 

kan bilda modell för elevernas skriftliga berättelser.  

 

Det framgår även i Truedsons (1994) studie att lärarna utgick från elevernas intresse i sin 

undervisning, de menar att det är viktigt att utgå från deras intressen för att skapa en 

meningsfull inlärning. Flera av lärarna använde sig även av individuella arbetsscheman som 

eleven och läraren konstruerade tillsammans. Alla lärare i undersökningen samarbetade i hög 

grad med andra vuxna.  

 

Taube (2007) skriver om vikten av en varierande social och fysisk miljö, samt en dialog 

mellan lärare och elever som präglas av uppmuntran, respekt och intresse ger optimala 

förutsättningar för elevernas språkliga utveckling. Vidare skriver Taube (2007) om att många 

onda cirklar förhindras med hjälp av språklekar, rim och ramsor som kan underlätta 

övergången till det alfabetiska skriftspråket. 

 

Sammanfattning av forskning 

Det skrivs sällan om läsning och skrivning utan att nämna någon av de läs- och 

skrivinlärningsmetoder som finns. Frost (2009) skriver om detta men menar då att det är inte 

handlar om vilken metod läraren väljer att arbeta med, utan istället är det viktigare att 

fokusera på hur metoden användas. Nyström (2002) skriver i sin forskning om valet av metod 

men menar att det är svårt att avgöra vilken läs- och skrivinlärningsmetod som är den rätta att 

arbeta med. Istället anger hon att eleverna får större möjligheter till utveckling om det finns 

valmöjligheter. Det vill säga att det finns tillgång till en uppsättning metoder, uppgifter och 

aktiviteter att välja bland. Dessa variationer skriver Frost (2009) om när han refererar till 

Pressley, Rankin och Yokai (1996) som radar upp ett antal kännetecken för en god läromiljö. I 

elevernas närhet ska det finnas tillgång med läsmaterial i olika svårighetsgrader och läsningen 

ska varieras samt ska eleverna få arbeta med processorienterad skrivning. 
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3 Metod 

 

Här beskrivs vilken metod vi valt att använda oss av och vad den innebär. Vidare följer en 

beskrivning av tillförlitligheten samt hur vi ställer oss inför objektivitet och subjektivitet i vår 

undersökning. Därefter kommer en beskrivning av generaliserbarheten och deltagare i 

studien. Avslutningsvis skriver vi om hur vi gått tillväga det vill säga vår pilotstudie, 

förberedelse och genomförande. 

 

Kvalitativ metod 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden utgår ifrån empirin. Det är den studerades perspektiv som 

är det centrala för forskningen. Detta skiljer sig ifrån den kvantitativa metoden där det 

centrala utgår mer från forskaren själv (Alvesson, 2008).  

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i vår undersökning som visar sig genom att 

vi intervjuar lärare där deras uppfattningar är det vi fokuserar på, eftersom vi har inspirerats 

av den fenomenografiska ansatsen. Exakt vilket perspektiv forskningen ser på beror på vilken 

teoretisk ansats som är utgångspunkten (Alvesson, 2008). 

 

3.1 Metodval 

 
Intervjuer är ett passande undersökningsinstrument för att kunna ta reda på det vi vill i vår 

studie, eftersom det vi ska ta reda på är hur lärare uppfattar varierade arbetssätt med fokus på 

läs- och skrivundervisning i skolans lägre årskurser. Vi har valt att genomföra kvalitativa 

intervjuer med lärare. Den kvalitativa forskningsintervjun, har inte en hög grad av 

standardisering och är inte heller strängt strukturerad, utan öppna frågor hjälper forskaren att 

rikta fokus mot det aktuella ämnet (Kvale, 2009). Följdfrågor används för att leda in 

intervjupersonerna på rätt spår om inte alla frågor har behandlats som tänkt, vilket vi haft i 

åtanke vid utformningen av intervjuguiden. Eftersom vi inspirerats av den fenomenografiska 

ansatsen, har även hänsyn tagits till att endast ha några öppna teman/frågor i intervjuguiden, 

för att sedan dela in uppfattningarna i beskrivningskategorier. Det är viktigt att endast ha ett 

fåtal öppna frågor i en fenomenografi-inspirerad intervjuguide, eftersom kategorierna ska 

kunna skapas utifrån intervjupersonernas uppfattningar om det undersökta fenomenet, så att 

frågorna inte styr för mycket i skapandet av kategorierna. 
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3.2 Tillförlitlighet 

 

Tillförlitlighet i en kvalitativ undersökning handlar om forskarens påverkan. Påverkan i 

intervjuer innebär att forskaren till exempel ställer ledande frågor vilket har inverkan på 

intervjupersonens svar (Kvale, 2009). I vår undersökning innebär det att intervjupersonen får 

tala fritt inom ramen av ämnet utan att vi som forskare styr deras uppfattning. En kvalitativ 

undersökning är svår att på något sätt kontrollera i efterhand eftersom de svar som utfaller 

handlar om nuets situation. Det vill säga att just de personer som möts är specifika 

interaktioner samt att intervjupersonen kan ha ändrat uppfattning till senare tillfälle 

(Denscombe, 2009).  Inom fenomenografin handlar det om undersökningsresultatets 

trovärdighet, noggrannhet och giltighet (Alexanderson, 1994). Det handlar bland annat om att 

vi ska fundera på i vilken mån de olika beskrivningskategorierna representerar de olika 

intervjupersonernas uppfattningar (Alexandersson, 1994). I vår studie har vi noggrant arbetat 

med att urskilja de olika beskrivningskategorierna, vi har flertalet gånger omarbetat vårt 

kategorisystem efter nya upptäckter och insikter. Det skulle kunna vara så att detta har ökat 

trovärdigheten i studien, eftersom vi har lagt stor vikt vid att fundera över hur uppfattningarna 

delades in i beskrivningskategorierna. Vi genomförde även en pilotstudie innan själva 

huvudstudien, detta kan ha påverkat trovärdigheten av vår studie positivt. Efter pilotstudien 

fick vi nya insikter som vi tog tillvara på när vi genomförde huvudstudien. 

 

3.3 Objektivitet och subjektivitet 

 

I genomförandet av intervjuerna med lärarna är det viktigt att vara objektiv, alltså neutral i 

rollen som intervjuare. Det är viktigt att tänka på objektiviteten i undersökningen, eftersom 

det utmärker forskning som är opartisk och bekräftar att forskaren är neutral i undersökningen 

(Descombe, 2009). I de fall någon av oss har känt till intervjupersonen sedan tidigare, har vi 

valt att låta den av oss som inte känner till personen ha den framträdande rollen som 

intervjuare. Detta har vi gjort för att undvika att ha förutfattade meningar om 

intervjupersonerna och deras arbete. I en fenomenografisk studie intervjuar vi en person om 

deras uppfattning av ett fenomen, vi har alltså ett redan uttänkt ämne från början men när vi 

skriver om objektivitet menar vi att intervjupersonen talar fritt inom ramen av ett ämne. 

Objektivitet handlar för oss om att inte ställa ledande frågor eller påverka deras uppfattningar 

under intervjun så lite som möjligt. 
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Att ständigt ha en tanke på subjektiviteten är viktigt både i genomförandet och i analysen av 

intervjustudien, det är lätt att ens egna åsikter, som egentligen är osakliga för den valda 

situationen vägs in. Kvale (2009) skriver om tendentiös subjektivitet, vilket betyder att 

forskare lägger framförallt märke till saker som stödjer den egna uppfattningen. I vår studie 

har hela tiden tanken varit att ta reda på variationer i uppfattningar inom det undersökta 

fenomenet. Vi har även haft i åtanke att försöka hålla våra egna uppfattningar utanför, d.v.s. 

att vi har försökt att undgå att vara subjektiva i vår undersökning. 

 

3.4 Generaliserbarhet 

 

Generalisering innebär över hur stor grupp undersökningens resultat gäller (Denscombe, 

2009). Deltagarna i vår studie består av fyra personer där vi söker efter variationen i 

uppfattningar. Viktigt att betona är att inom fenomenografin är det variationen av 

uppfattningar som undersöks och går därför inte att generalisera eftersom uppfattningarna är 

personliga till deltagarna i vår studie. Vi skulle däremot kunna tänka oss att andra lärare 

skulle kunna känna igen sig i det resultat studien visar på, men vi kan inte på något sätt visa 

att det sker. 

 

3.5 Deltagare i studien 

 

Vi ramade in vårt urval utifrån de kriterier som vi ville att de lärare vi möter skulle ha, det vill 

säga arbeta i årskurs ett eller två och undervisa i läs- och skrivutveckling. Vi valde just dessa 

årskurser eftersom läsning och skrivning är centralt de första åren i skolan. Vi ville också att 

läraren skulle undervisa i det ämnet för att de skulle kunna ha en närmare relation till det. 

Detta kunde möjligtvis också innebära en ökad variation av uppfattningar av fenomenet vi 

undersöker. Vårt urval är gjort utifrån ett bekvämlighetsurval. Det vill säga att forskaren 

baserar sitt urval efter bekvämlighetsskäl vilket kan vara en kostnad, geografiska skäl, brist på 

tid etc. Denscombe (2009). I vårt fall handlar det om att få tag på tillgängliga lärare eftersom 

det var få som kunde avsätta tid för oss. Alexandersson (1994) skriver att inom 

fenomenografin väljs deltagarna till studien utifrån deras olika erfarenheter, ålder olika 

attityder etc. I vår studie som inspireras av den fenomenografiska ansatsen valde vi att välja 

lärare från olika skolor på grund av att öka chanserna till en större variation i uppfattningar. 
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3.6 Tillvägagångssätt 

 

Under denna rubrik presenterar vi vårt tillvägagångssätt i studien, men skriver även om vår 

pilotstudie som genomfördes innan själva huvudstudien. Vi har valt att presentera pilotstudien 

under denna rubrik eftersom den ligger till bakgrund för flera av de val vi gjort när vi 

genomförde själva huvudstudien. 

 

3.6.1 Pilotstudie 

Patel och Davidsson (2003) skriver om att en pilotstudie genomförs på någon grupp som har 

likheter med den egentliga urvalsgruppen. Detta görs för att till exempel se hur ett visst 

upplägg i studien fungerar. För att få en klarhet i om intervjuguiden som vi utvecklat 

fungerade i verkligheten, samt om den verkligen ringade in ett problemområde valde vi att 

genomföra en pilotstudie. Intervjupersonen i pilotstudien ingick i samma urvalsgrupp som 

övriga intervjupersoner. Det vill säga att läraren undervisade i läs- och skrivundervisning i 

årskurs två.  Det frågematerial vi arbetat fram visade sig vara ytligt vilket inte gav oss några 

utförliga svar. Intervjun tog hälften så lång tid som vi beräknat vilket också visade på att vårt 

material kunde förbättras. Vi tog till oss detta och arbetade om vår intervjuguide till en med 

mer öppna frågor som kunde ge ett bredare material som underlag till studien. Detta tillfälle 

gav oss också erfarenhet av hur det är att intervjua, vilket hjälpte oss när det gäller att känna 

sig något mer bekväm i situationen. 

 

3.6.2 Förberedelser 

I vår förberedelse inför intervjuerna, så ägnade vi oss åt att ta reda på hur en intervjuguide 

utformas för att ge underlag som är användbart för vår studie. Vi sökte upp fyra stycken lärare 

som ingick i vår tänkta urvalsgrupp och tog reda på vilken dag, tid och plats som var bäst för 

dem att bli intervjuade på. I förberedelsefasen informerade vi även intervjupersonerna om vad 

vår undersökning gick ut på, samt vad deras roll i undersökningen skulle vara. Vi informerade 

även tydligt hur lång tid intervjun maximalt skulle pågå. Gillham (2008) beskriver att genom 

att informera intervjupersonerna tydligt om intervjun, och därmed underlätta för dem kommer 

att påverka deras inställning till intervjun. 

 

3.6.3 Genomförande 

Vi tog oss runt till fyra olika skolor där de olika lärarna arbetade. Intervjuerna som 

genomfördes tog i genomsnitt tjugo minuter. Vi använde oss av inspelningsutrustning och en 



 

20 

 

intervjuguide (se bilaga1) under intervjuerna. Vi var noga med att kontrollera så att 

inspelningsutrustningen fungerade som den skulle innan intervjuerna påbörjades. Vi hade 

även med anteckningsmaterial utifall det skulle hända något oväntat med tekniken under 

intervjuerna. Vid genomförandet av intervjuer, är det viktigt att tänka på etiska aspekter när 

det gäller intervjupersonernas medverkan i undersökningen. Det är viktigt att tänka på 

konfidentialiteten för intervjupersonen, samt på eventuella konsekvenser undersökningen kan 

få för intervjupersonen (Kvale, 2009). För intervjuaren handlar det om att säkerställa 

anonymiteten för intervjupersonen i undersökningen om detta utlovats.  Det är också viktigt 

att vid transkriptionen av intervjuerna att det transkriberade materialet verkligen återger vad 

som sagts under intervjun (Kvale 2009). Detta har vi tänkt på genom att avidentifiera lärarnas 

uppfattningar och åsikter i undersökningen. I informationsbrevet som skickades ut till 

intervjupersonerna innan intervjutillfället (se bilaga 2) så framgick det på vilket sätt 

intervjupersonernas samtal skulle behandlas. Detta gjorde vi på grund av att det inte skulle 

finnas några tveksamheter eller någon osäkerhet kring detta inför intervjutillfällena hos 

intervjupersonerna. Enligt Gillham (2008) kan man lätt undvika problem genom att utforma 

ett informationsblad om forskningen. Gillham (2008) påpekar även att när saker görs 

ordentligt tar människor det på större allvar. 

 

När intervjuerna var genomförda transkriberades alla samtal till text. Det transkriberade 

materialet lästes igenom ordentligt, efter det började vi sortera de olika uppfattningarna i 

beskrivningskategorier, eftersom vi inspireras av den fenomenografiska ansatsen. För att få en 

tydligare överblick av materialet och de olika kategorierna, så använde vi oss av ”post-it” 

lappar för kategorierna. Efter det klippte vi ut de olika uppfattningarna ur det transkriberade 

materialet och placerade dessa under den beskrivningskategori som de passade under. Genom 

att vi gjorde på detta sätt kunde vi lättare få en överblick över resultatet, och även möjlighet 

att lätt placera om uppfattningarna om det behövdes. Efter detta så gjordes en tabell med de 

olika beskrivningskategorierna, underkategorierna och uppfattningarna. Med hjälp av dessa 

tabeller kunde vi sedan beskriva och analysera resultatet.  
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4 Resultat och analys 

 

I resultatet presenteras de fyra lärarnas uppfattningar som vi har intervjuat som: Lärare 1, 

Lärare 2, Lärare 3 samt Lärare 4. I transkriptionerna av intervjumaterialet framkom olika 

beskrivningskategorier och underkategorier till dessa. Eftersom vi undersöker hur lärare 

uppfattar varierat arbetssätt med fokus på läs- och skrivundervisning i skolans lägre årskurser, 

har vi gjort en figur över hur detta har visat sig i de olika beskrivningskategorierna (se bilaga 

3). De olika beskrivningskategorierna som vi har kunnat urskilja, är presenterade i rektanglar. 

Efter dessa följer ytterligare nivåer av underkategorier som visas i figuren. I presentationen av 

resultatet beskrivs dessa mer ingående med rangordnade rubriker.  

 
4.1 Att anpassa efter kontext eller individ 

 

Denna beskrivningskategori framkom då lärarna definierade begreppet varierade arbetssätt 

med avseende deras läs- och skrivundervisning. Detta gav oss ett underlag där vi kunde 

urskilja tre underkategorier. Två av underkategorierna handlade om att anpassa utifrån 

kontexten, alltså att de varierade sin undervisning med tanke på arbetssätt och material. Den 

tredje underkategorin handlade om att variera undervisningen med tanke på att anpassa den 

för eleven. Det alla tre kategorier har gemensamt är att de redovisar olika uppfattningar om 

vad ett varierat arbetssätt inom läs- och skrivundervisningen kan innebära. 

 

4.1.1 Arbetssätt 

När eleverna möter en uppgift i olika konstellationer, till exempel i grupp eller enskilt 

uppfattas detta som ett varierat arbetssätt för ett par lärare. Deras uppfattningar är att alla 

elever lär på olika vis och att det då krävs olika sätt att låta dem möta kunskapen på.  

 

”Det är ju dels att, att barnen jobbar enskilt, i grupp, vi jobbar tillsammans, både 

tillsammans med mig att vi läser eller skriver gemensamt” (Lärare 4) 

 

Följande uppfattning beskriver vad varierat arbetssätt är samt varför det används. 

 

”Ett varierat arbetssätt tycker jag är när man, dels att man använder sig av olika arbetssätt, 

att man lär på olika sätt” (Lärare 2) 
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Dessa uppfattningar beskriver att undervisningen anpassas utifrån kontexten, på så sätt att 

varierade arbetssätt uppfattas som undervisning i olika konstellationer. 

 

4.1.2 Material 

Lärare 4 anser att varierat arbetssätt är när eleverna möter olika material eller arbetsuppgifter i 

skolvardagen. Lärare 4 lägger stor vikt på att eleverna ska tycka det är roligt i skolan och 

lägger därför ner mycket tid på att leta fram nytt och tilltalande arbetsmaterial.  

 

”Ett varierat arbetssätt är ju också att man gör många olika sorters uppgifter, till exempel att 

läsa mellan raderna, de jobbar i äppel päppel, de jobbar med att de skriver till exempel mind- 

maps sen skriver de fakta texter eller skönlitterära texter utifrån det” (Lärare 4) 

 

Denna uppfattning är en aspekt av vad varierat arbetssätt kan vara. När eleverna får möta 

olika material och arbetsuppgifter uppfattas det som varierat arbetssätt. Uppfattningen visar 

återigen på en anpassning utefter kontext.  

 

4.1.3 Anpassning för elev 

Lärare 1 beskriver sin uppfattning av variation genom att tänka tillbaka på hur de arbetar just 

nu. Det framkommer att eleverna befinner sig på olika kunskapsnivåer när de börjar skolan. 

Genom att möta dessa barn och planera undervisningen efter varje individs behov ger detta en 

variation. Lärare 1 beskriver det såhär: 

 

”Det lär bli varierat antingen man vill eller inte om man möter dem där de är, men alla är 

med på Bornholmsmodellen” (Lärare 1) 

 

Uppfattningen från Lärare 2 pekar också på att anpassning efter elevernas förutsättningar är 

det som är variation.  

 

”Det behöver ju inte vara att man alltid jobbar med alla arbetssätten, utan olika sätt att.. ja, 

det kan ju vara liksom att man hittar ett arbetssätt som passar just det barnet, så det lär så 

optimalt just då” (Lärare 2) 

 

Dessa uppfattningar är placerade i samma underkategori men skiljer sig på så sätt att den  
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ena uppfattningen berättas utifrån de arbetssätt som används, och den andra uppfattningen är 

en mer personlig uppfattning.  

 

4.2 Varierade arbetssätt som individualisering 

 

När lärarna delar med sig av sina uppfattningar kring varierade arbetssätt framgår det ett 

mönster som visar att det handlar om individualisering. Det som skiljer uppfattningarna åt är 

att individualiseringen riktar sig mot eleverna på olika nivåer. Dessa uppfattningar har vi 

sammanställt till underkategorier som följer nedan: 

 

4.2.1 Individualisering på gruppnivå 

Det Lärare 2 berättar visar på en individualisering på gruppnivå. Alltså att eleverna arbetar i 

grupper som är anpassade efter vilken kunskap de har och gör detta tillsammans med andra 

elever som befinner sig på samma nivå.  

 

”ehhmm…och ehh….då gör det också att olika arbetssätt…till exempel vi jobbar..nu jobbar 

vi med kroppen som tema, då har vi tre temagrupper som är lite anpassade då efter vad man 

kan och klarar av ” (Lärare 2)  

 

Det Lärare 3 beskriver nedan, visar att arbetssättet kan beskrivas som en individualisering på 

gruppnivå när läraren väljer att eleverna ska arbeta i grupp, och att eleverna då helst ska vara 

jämbördiga. 

 

”mmm… det gör alltid jag, jag bestämmer alltid vilka som ska jobba tillsammans de får 

aldrig välja själva….när det är sånt….för att dels ska jag veta att de här två fungerar ihop 

och dels ska jag veta att de fungerar ihop därför att de är ungefär jämbördiga”     (Lärare 3) 

 

4.2.2 Individualisering på individnivå  

I denna underkategori fann vi ytterligare två underkategorier (se bilaga 3) som beskrivs här 

nedan. 

 

4.2.2.1 Klassläraren individualiserar 

När eleverna arbetar självständigt sker en individualisering på individnivå. Detta visar sig på 

flera sätt. Lärare 1 beskriver det så här: 
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”De läser i biblioteksböcker dem läser vi i/ det finns en bok som heter min sagoskatt, där de 

kan/ alltså den är nivågraderad från ett till sex där går de in på precis den nivån där de är, 

den mognadsnivå de är” (Lärare 1) 

 

Även Lärare 2:s uppfattning pekar på en individualisering på individnivå. 

 

”och sen är det väl också att vi har ju väldigt mycket, eller man just individuellt, när barnen 

jobbar självständigt så har vi väldigt olika planeringar” (Lärare 2) 

 

Variationen av arbetssätten visar här på att Lärare 1 och Lärare 2 individualiserar i sin 

undervisning. Dels att ett visst material används för att individualisera men också att eleven 

arbetar tillsammans med läraren. Den egna planeringen utgör också en form av 

individualisering eftersom den är anpassad efter varje elevs behov.  

 

4.2.2.2 Individualisering på individnivå med åtskillnad 

Denna kategori innebär att undervisningen fortfarande individualiseras utefter elevens behov 

men att det sker genom en åtskillnad. Detta framkommer när Lärare 1 talar om de elever som 

inte riktigt knäckt läskoden och får därför arbeta med detta hos specialpedagogen på skolan. 

 

”Det är möjligt att de fungerar för dem, så att de ska man vara lite medveten om att man får 

eh.. alltså gå till sig själv. Vi håller ju på på skolan nu och undersöker lite grann vad det är 

som gör att inte alla lär sig att läsa. Och vi är ju duktiga på att hjälpa dem på individnivå 

tack vare våra speciallärare…så går de dit och intensivläser dom och så…men så går ju inte 

riktigt till oss själv och tänker, aha..den metoden hade jag, den passar inte jag får testa en 

annan.”  (Lärare 1) 

 

Lärare 1 praktiserar individualisering i klassrummet tills någon elev behöver extra hjälp eller 

stöd i något som den har svårt för. Individualisering sker fortfarande men efter en åtskillnad 

eftersom eleven får den hjälp den behöver hos specialpedagogen.  

Alla dessa kategorier handlar om individualisering, men uppfattningarna har delats in i dessa 

olika kategorier, eftersom synen på individualisering, och vad som är bäst för eleven var 

varierande. 
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4.3 Användandet av läs- och skrivinlärningsmetoder 

 

Ur transkriptionsmaterialet urskiljdes flera varierande uppfattningar angående användandet av 

läs- och skrivinlärningsmetoder, detta fick utgöra en beskrivningskategori. Hur läs- och 

skrivinlärningsmetoderna användes i undervisningen skiljde sig mellan lärarna. Nedan 

presenteras lärarnas skiljda uppfattningar av detta i underkategorier.  

 

4.3.1 Använder samma metod till alla elever 

Lärare 1 använde sig enbart av en läs- och skrivinlärningsmetod till alla elever, och om de var 

så att någon elev inte lärde sig att läsa och skriva så tog läraren ett steg tillbaka med just den 

eleven. 

 

”Och det är ju under en period så det är ju inte under hela läsåret utan man jobbar under en 

åtta veckors period och sen, sen gör man paus och visar det sig sen att det kan ju finnas dem 

som inte riktigt är med på tåget då kan man ju backa tillbaka med dem, just dem, när man kan 

hinna det.” (Lärare 1) 

 

4.3.2 Använder en metod till alla elever, individualiserar inom metoden  

Lärare 3 visar genom följande citat att samma metod används till alla elever, men att det sker 

en individualisering inom metoden. 

 

”Jag brukar ofta göra så att jag, att de får berätta. Det här är något som heter läsning på 

talets grund, den hette LTG metoden när den kom. Att de berättar och jag skriver ner den 

texten, så att de förstår att det man säger, det kan man skriva, det man skriver det kan man 

läsa. Att tal, skrift och läsning hör ihop. sen kan man använda detta på olika sätt, för de som 

då inte, för de som kan läsa, läser alltihop. För de som inte kan, så kanske de kan känna igen 

sitt namn.” (Lärare 3) 

 

Lärare 3 använder sig av en läs- och skrivinlärningsmetod precis som läraren i kategorin ovan, 

men med en väsentlig skillnad; att hon anpassar metoden till alla elever, oavsett om de har 

nått långt i sin läs- och skrivinlärning eller ej.  

 

Lärare 3 nämner även att;  
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”Det är LTG metoden, och om man då använder den till att börja med, så kan man ju fånga 

upp de svagaste, men det finns också att göra för de som är duktiga. Så att alla kan hitta 

något.” (Lärare 3) 

 

Detta citat visar på att Lärare 3 har en uppfattning om att individualisera sina arbetssätt även 

om hon använder samma metod till alla elever.  

 

4.3.3 Använder olika metoder till olika elever 

Lärare 2 är av uppfattningen att olika elever har behov av olika läs- och 

skrivinlärningsmetoder, därför används flera olika läs- och skrivinlärningsmetoder i 

undervisningen. 

 

“Om man se på de här barnen som har lite svårt, de kanske inte kan ta en helordsmetod, de 

kanske behöver ha en ljudmetod liksom eller ta varje ljud för sig, och sen sätta ihop 

och…istället för att ta helord och delar av det här som…så att det gäller ju att man har olika 

sätt att jobba på.” (Lärare 2). 

 

Metoderna anpassas efter elevernas individuella behov redan från början i undervisningen. 

Lärare 2 ser utifrån elevernas perspektiv och väljer att möta eleverna på deras olika nivåer. 

 

4.4 Villkor för variation 

 

Under intervjuerna med lärarna framkom det olika uppfattningar av vad som krävs för att 

variera arbetssätten sin läs- och skrivundervisning, detta utgör en beskrivningskategori. De 

olika uppfattningar som lärarna hade angående detta presenteras nedan i form av 

underkategorierna; Inre förutsättningar och Yttre förutsättningar. Med inre förutsättningar 

menas de förutsättningar som behövs i undervisningen, alltså när man möter eleverna, för att 

kunna variera arbetssätten. Med yttre förutsättningar menas förutsättningar man bör ha innan 

man möter eleverna, för att kunna variera arbetssätten i undervisningen på ett bra sätt.  

 

4.4.1 Inre förutsättningar 

Inom denna underkategori urskiljdes ytterligare tre underkategorier (se bilaga 3). Dessa 

kategorier hade gemensamt att det var olika inre förutsättningar som krävdes för att variera 
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arbetssätten. Med inre förutsättningar menas i detta fall att det var förutsättningar i mötet med 

eleverna som krävdes. 

 

4.4.1.1 Gruppstorlek 

Lärare 3 var av uppfattningen att det var gruppstorleken som var den viktigaste 

förutsättningen för att kunna variera arbetssätten i undervisningen. Denna kategori hör till inre 

förutsättningar eftersom det är en praktisk förutsättning som behövs i mötet med eleverna för 

att kunna variera arbetssätten. 

 

”Sen är det klart att ju större barngrupp man har ju svårare är det ju.” (Lärare 3) 

 

Enligt Lärare 3 så var det möjligt att variera arbetssätten, men det blev svårare desto större 

barngruppen var. 

 

4.4.1.2 Sammansättning av elevgruppen 

Lärare 3 var av uppfattningen att sammansättningen av elevgruppen var ett krav för 

variationen av arbetssätten i undervisningen. Lärare 3 menade på att det kan vara både en stor 

eller liten elevgrupp. Men om det är en liten elevgrupp, med flera barn med svårigheter, så 

kan det vara så att det kan vara svårt att variera arbetssätten trots en liten grupp. 

 

”Sen beror det ju på sammansättningen av barngruppen också, man kan ju ha en liten grupp 

av barn med mycket problem, och då är det ju svårt.” (Lärare 3) 

 

4.4.1.3 Antalet vuxna 

Inom denna underkategori så var Lärare 2 och Lärare 3 av uppfattningen att antalet vuxna i 

klassen avgör om eller i vilken grad undervisningen kan varieras. Detta är en inre 

förutsättning på så vis att det är i mötet med eleverna antalet vuxna är en viktig förutsättning. 

 

”Alltså…mmm…..om man får…egentligen är det att man är flera personer. Det är ju det som 

är huvudsaken för att hade jag varit själv med en klass, som jag var för några år sen då när 

jag började som lärare. Då var det jättesvårt att variera sig för då hade man de som, som 

hade jättesvårt med att lära sig läsa och de som läste flytande redan i ettan, och så satt man 

där och så skulle man försöka individualisera och man skulle hitta sätt så att alla lärde sig 

och då blev det oftast att man körde en metod samma för alla.” (Lärare 2) 
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Lärare 2 syftar på att det är svårt att variera arbetssätten i undervisningen, med fokus på 

individualisering för eleverna. Läraren har arbetat både ensam i en klass och i en klass med 

fler vuxna, vilket gör att läraren kan veta att det är en förutsättning för att kunna variera 

arbetssätten i sin läs- och skrivundervisning. 

 

En liknande uppfattning hade Lärare 3; 

 

 ”Ja alltså ju fler vuxna man är eller att man kan ha en liten grupp i taget att jobba med så är 

det ju det optimala. Vi har hela kiwimaterialet här nu på skolan man alltså jag har inte 

kommit igång och börja använda det skulle jag vilja använda så för att men alltså då vill man 

ju få de här grupperna till att kunna diskutera boken… hur den var svårighetsmässigt om det 

var någonting de inte förstod och få igång sådana diskussioner men jag känner att det är 

svårt… ensam.” (Lärare 3) 

 

Lärare 3:s uppfattning handlar om hur hon egentligen velat arbeta med sin läs- och 

skrivundervisning för att variera sina arbetssätt mer. Hon berättar uttryckligen om att antalet 

vuxna är förutsättningen för det, men att hon saknar den förutsättningen. 

 

4.4.2 Yttre förutsättningar 

Även inom denna underkategori urskiljdes ytterligare tre underkategorier (se bilaga 3). Yttre 

förutsättningar menas här med förutsättningar som krävs innan mötet med eleverna, alltså 

kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna använda sig av varierade arbetssätt i 

undervisningen. 

 

4.4.2.1 Erfarenhet 

Lärare 3 var av uppfattningen att det var erfarenheten i läraryrket som var viktig för att kunna 

variera sin undervisning. Läraren tänkte då på nyutexaminerade lärare som inte har den 

erfarenheten och gav samtidigt förslag på vad de kan göra för att förbättra sina förutsättningar 

för att kunna variera sin läs- och skrivundervisning. 

 

”Ju mer erfarenhet man har, ju mer har man ju lärt sig. Ehhh…så det är ju en bra 

förutsättning. Det har man ju inte som ny lärare, så då får man ju prova sig fram, också får 

man ju ta hjälp och lyssna av kolleger.” (Lärare 3) 
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4.4.2.2 Samverkan med kollegor 

Lärare 1 och Lärare 2 var av uppfattningen att det var viktigt med samarbetet mellan 

kollegorna på skolan för att kunna variera sin läs- och skrivinlärning. Detta visas genom 

följande citat;  

 

”Sen jag vet att det hänger mycket på vad man har för kollegor. Jag har ju bytt kollega, hade 

det varit för ett år sedan så hade jag kunnat skicka in alla till nästa rum också kunde jag tagit 

de två också kunde jag testat mig fram vad kan vara lösningen här och man kunde resonera 

med dem, för jag menar barn är ju kloka.”(Lärare 1) 

 

Lärare 1 menar i detta fall att på grund av dåligt samarbete i arbetslaget måste hon använda 

sig av liknande undervisning till alla elever, och har inte möjlighet att hitta ett mer passande 

arbetssätt för de elever som behöver det, eftersom det inte går att genomföra som ensam 

lärare. 

 

Lärare 2 var också av uppfattningen att samverkan med kollegorna i arbetslaget var en 

förutsättning för att kunna variera arbetssätten i sin läs- och skrivundervisning; 

 

”Och sen också att man är alltså att man är lite öppen, att alla i arbetslaget är med på det.” 

(Lärare 2) 

 

Skillnaden mellan dessa två lärare som var av den uppfattningen var att den senare hade dessa 

förutsättningar i sitt arbete just nu, vilket den andra hade haft, men förlorat. 

 

4.4.2.3 Kunskap om mål och kursplan 

Lärare 4 var av uppfattningen att grundkunskaper om mål och kursplan var viktigt i 

variationen av arbetssätten eftersom det är viktigt som lärare att veta vad det faktiskt är 

eleverna ska lära sig. 

 

”Ja det krävs ju att man har grundkunskaper och vet målen med undervisningen, att man, att 

man tittar i läroplanen och kursplanen så att man ser, vilka mål är det jag har tänkt mig den 

här lektionen, vad är det jag vill att dom ska lära sig, det kan ju vara att kunna skriva tydliga 

bokstäver till exempel.” (Lärare 4) 
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Att ha kunskap om och känna en trygghet med mål och kursplan uppfattas som villkor för att 

kunna variera arbetssätten. Uppfattningen är en del av det som benämns som yttre  

förutsättningar. Det vill säga att dessa villkor uppfattas som viktiga att ha innan mötet med 

eleverna sker för att kunna variera arbetssätten i sin undervisning i större utsträckning.  

 

4.5 Sammanfattning av resultat och analys 

 

Alla lärare vi intervjuat anser att de arbetar till en stor del med varierade arbetssätt i sin läs- 

och skrivundervisning, detta skulle kunna bero på att uppfattningarna av begreppet är så vida 

(se bilaga 3). När de beskrev hur de arbetade varierat i sin läs- och skrivundervisning, så 

framkom en intressant beskrivningskategori. Många av lärarna talade nämligen om 

individualiseringen i undervisningen, när vi frågade hur de använde sig av varierade arbetssätt 

i undervisningen. Ur transkriptionerna kunde vi urskilja att detta gjordes på olika sätt, både på 

grupp- och individnivå. En beskrivningskategori innebär uppfattningar av hur lärarna 

använder sig av läs- och skrivinlärningsmetoder. Vilket gav tre olika underkategorier, varav 

den ena pekar på att det sker en individualisering inom den metod som används. På så sätt att 

alla elever trots vilken kunskap de än har kan tillägna sig något som hjälper dem i sin 

utveckling. Detta skiljer sig från den uppfattning som innebär att en metod används på samma 

sätt till alla elever oberoende av vilka förutsättningar de har. Den tredje uppfattningen visar att 

läraren använder sig av flera olika metoder till olika elever. Lärarna var även av skilda 

uppfattningar om vad som krävdes för att kunna variera arbetssätten i sin läs- och 

skrivundervisning. Här delades uppfattningarna in i underkategorierna; inre förutsättningar 

och yttre förutsättningar (se bilaga 3). Lärarna ansåg bland annat att det krävdes att man inte 

kunde vara ensam vuxen under lektionerna, för att kunna variera arbetssätten i den 

utsträckning de ville. Lärare 2 som var av denna uppfattning, hade även de förutsättningarna i 

det dagliga arbetet, Lärare 1 hade haft dessa förutsättningar, men blivit fråntagen det. Lärare 3 

hade aldrig haft de förutsättningarna, men önskade att de fanns. På grund av detta kan det vara 

så att lärarna arbetar med varierade arbetssätt inom läs- och skrivundervisningen, på olika sätt, 

på grund av att vissa har förutsättningarna för det, men de andra saknar dessa. Att lärarna har 

skilda uppfattningar om och arbetar på olika sätt med varierade arbetssätt, skulle även kunna 

bero på om de varierar sin undervisning för eleverna som grupp, eller varierar arbetssätten för 

de enskilda eleverna. 
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De olika beskrivningskategorierna och underkategorierna förhåller sig till varandra till en stor 

del. Att uppfattningarna är indelade i dessa kategorier beror på att de beskriver de olika 

uppfattningarna ur olika aspekter och nivåer. Genomgående har uppfattningarna beskrivit på 

olika sätt att variation av arbetssätten innebär till en stor del att individualisera. De olika 

beskrivningskategorierna förhåller sig till varandra genom att flertalet av dem beskriver hur, 

på vilket sätt samt på vilka nivåer arbetssätten individualiseras. Arbetssätt är även det ett 

återkommande begrepp i de olika beskrivningskategorierna, då lärarna berättar hur och på 

vilka nivåer detta används. Förutsättningar som behövs för att kunna variera sina arbetssätt 

inom läs- och skrivinlärningen beskrivs i en beskrivningskategori, och denna kategori 

förhåller sig till de övriga genom att lärarna i de olika beskrivningskategorierna och 

underkategorierna tar upp förutsättningar för arbetssätten och individualiseringen i 

undervisningen. 
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5 Diskussion 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Vårt syfte pekade mot att en kvalitativ metod var det mest lämpliga i vår undersökning 

eftersom en kvantitativ metod hade blivit allt för styrande över resultatet. Till exempel hade 

en enkät med färdiga svarsalternativ inte nödvändigtvis representerat intervjupersonernas 

verkliga uppfattningar. Vi valde intervjuer som vårt undersökningsverktyg, men funderade 

också på om observationer var ett alternativ. Då vi formulerade vårt syfte inspirerades vi 

redan där av fenomenografin. Det vill säga att vi såg lärares uppfattningar som det centrala 

och det indikerar ett användande av intervjuer. Genom att vi använt oss av intervjuer och 

inspirerats av fenomenografin, har vi fått fram olika uppfattningar om vårt undersökta 

fenomen, varierade arbetssätt inom läs- och skrivundervisningen. Detta har hjälpt oss att 

synliggöra bland annat de uppfattningar som finns om hinder och möjligheter för att använda 

varierande arbetssätt i undervisningen. 

 

Under vår pilotstudie insåg vi hur stor betydelse relationen till intervjupersonen har. 

Pilotstudiens resultat gav ett underlag som blivit mycket svårt att analysera på grund av att 

våra utgångspunkter inte var tillräckligt öppna, samt att intervjuaren haft intervjupersonen 

som handledare vilket gjorde svaren något mer personliga. Vi tog till oss detta eftersom flera 

av deltagarna i studien tidigare varit handledare åt någon av oss. Vi löste detta problem 

genom att den av oss som inte hade någon tidigare relation till intervjupersonen hade den 

framträdande rollen under intervjun. Vi ser att undersökningens tillförlitlighet ökar genom 

detta upplägg med tanke på vår subjektivitet och objektivitet under intervjun. 

 

Under perioden då vi sökte efter lärare som matchade våra urvalskriterier pågick 

utvecklingssamtal vilket gör att lärare överlag har mindre tid över. Detta gjorde att vi hade 

svårigheter med att hitta lärare som kunde delta. Vi reflekterade över att två stycken personer 

som intervjuar kan få intervjupersonen att känna sig i underläge. Eftersom en av oss kände till 

någon av de tre lärarna sen innan ansåg vi att detta inte skulle bli något problem. Den fjärde 

läraren kände vi dock inte till från början men berättade hur allt skulle gå till per telefon.  

 

Genom den fenomenografiska ansatsen ska intervjuerna fortgå både i antal och i tid tills det 

uppstår en så kallad intervjumättnad. Denna mättnad innebär att intervjuerna fortgår tills det 
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inte kommer fram fler variationer i uppfattningar. Vi är medvetna om att fyra personer är på 

gränsen till för få för att kunna uppfylla denna mättnad. Vi delade vi upp empirin när den 

skulle transkriberas, det vill säga att vi transkriberade den intervju där vi inte ställt frågorna. 

 

Det en person erfar eller dess uppfattningar är det som är det centrala enligt fenomenografin. 

Enligt Marton och Booth (2000) kan uppfattningarna kapas helt ifrån den person som delgett 

dem. I resultatet har vi valt att skriva vilken lärare som säger vad endast för att göra det lättare 

för läsaren att följa med i texten.  

 

Angående teoretiska utgångspunkter i arbetet har vi som nämnts tidigare inspirerats av den 

fenomenografiska ansatsen. Vi har dock valt att diskutera resultatet av studien ”med öppna 

ögon”. På grund av detta har vi valt att inte utgå från någon ”teoretisk utgångspunkt” eftersom 

alla uppfattningar är viktiga, och väger lika tungt. Vi ansåg att det var lämpligt att diskutera 

resultatet utifrån tidigare forskning som gjorts inom området. Detta gjorde vi på grund av att 

kunna se de hinder och möjligheter som finns för att läraren ska kunna arbeta med ett varierat 

arbetssätt i relation med forskningen.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

 
Det bakomliggande syftet för arbetet är att undersöka hur lärare uppfattar varierade arbetssätt 

med fokus på läs- och skrivundervisning i skolans lägre årskurser. Detta för att se i vilken 

utsträckning läs- och skrivundervisningen varieras idag. I resultatet framkom att de 

förutsättningar som behövs för att kunna variera arbetssätten i läs- och skrivundervisningen, 

var enligt lärarna i undersökningen både inre och yttre förutsättningar, som beskrivs mer 

ingående i resultatet. Vissa av lärarna hade också dessa eller delar av dessa i deras dagliga 

arbete. De som inte hade de förutsättningar som de ansåg sig behöva angav också detta som 

orsak till att de inte använde varierade arbetssätt i den utsträckning de ville i sin undervisning. 

Både lärare och forskare bör ges möjligheter till att prova olika arbetssätt och fördjupa sig i 

ämnet (Skolverket, 2007). Lärarna som inte har de förutsättningar som behövs för att variera 

sina arbetssätt, måste kanske ges bättre möjligheter för att kunna arbeta mer varierat i sin 

undervisning. Den främsta orsaken till att de inte kunde arbeta med varierade arbetssätt i den 

utsträckning de ville var att det inte fanns tillräckligt med lärare i elevgruppen. Vad som 

styrker att det faktiskt hjälper med fler lärare, är att en lärare ansåg detta som en förutsättning, 

hade tidigare inte kunnat variera arbetssätten i undervisningen på grund av för få lärare. Men 
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nu hade läraren fått dessa förutsättningar, och arbetssätten kunde idag varieras i en mycket 

större utsträckning. 

 

Varierade arbetssätt var enligt de olika lärarnas uppfattningar både variation av just 

arbetssätten, variation av materialet men även anpassning för eleven. Flertalet av lärarna 

diskuterade just individualiseringen av undervisningen när de talade om varierade arbetssätt i 

undervisningen. Nyström (2002) beskriver i sin forskning om att eleverna får större 

möjligheter till utveckling om det finns en uppsättning av metoder, aktiviteter, uppgifter m.m. 

att välja bland. Vidare anser hon att en utgångspunkt ifrån varje elevs möjligheter samt 

flexibla miljöer med tydliga mål underlättar förståelsen i deras lärande. 

De olika lärarnas uppfattningar stämmer till en stor del överrens med det Nyström (2002) 

beskriver i sin forskning. Att utgå ifrån varje elevs möjligheter för att underlätta förståelsen i 

deras lärande (Nyström, 2002) är något som alla lärare i undersökningen relaterar till. 

Skillnaden mellan de olika uppfattningarna är dock att denna individualisering sker på olika 

sätt i olika sammanhang. Enligt de olika uppfattningarna som framgick i resultatet så 

individualiserade lärarna både på grupp- och individnivå. Flera av lärarna hade olika 

uppfattningar som kunde placeras in i både individualisering på gruppnivå och i 

individualisering på individnivå. Detta kan hända när man delar in uppfattningarna i 

kategorisystem, eftersom man inom fenomenografin frikopplar uppfattningarna från personen 

(Marton & Booth, 2000). Alltså kan det vara så att flera av lärarna faktiskt individualiserade 

sin undervisning på både grupp och individnivå, men när och hur detta skedde var 

kontextbundet.  

 

I lärarnas beskrivning av hur de arbetade med sin läs- och skrivinlärning, framkom det att alla 

arbetade utifrån en eller flera läs- och skrivinlärningsmetoder.  

Fast (2007) refererar till Brian Street (2001) som menar att oavsett vilken metod som läraren 

arbetar efter mister läs och skrivförmågan sin mening. Detta sker eftersom eleverna skolas in i 

en undervisning som kan tolkas som att läsa och skriva är ett arbete de ska lära sig, och på så 

sätt går motivationen till en djupare mening med läsning och skrivning förlorad. Vidare menar 

Liberg (2006) att det inte handlar om att välja metod, utan att blanda elevernas behov och 

förutsättningar. Även Frost (2009) betonar att det inte handlar om att välja metod, utan hur 

metoden faktiskt används som har betydelse. När det gäller arbetet med läs- och 

skrivinlärningsmetoder så använder de lärarna som vi intervjuat metoderna på skilda sätt i sin 

undervisning. Ur beskrivningskategorierna kunde vi urskilja hur lärarna arbetade med läs- och 
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skrivinlärningsmetoder. Det ena sättet var att använda en metod, men att anpassa arbetssätten 

och uppgifterna inom metoden för eleverna. Ett annat sätt var även det att använda sig av en 

metod, men där arbetssättet var lika för alla elever, och om det var någon elev som inte 

klarade av detta, så fick eleven extra hjälp. Ytterligare ett sätt var att dela in elevgruppen efter 

individuella förutsättningar och behov redan från början. En uppsättning av metoder användes 

i detta fall för läs- och skrivinlärningen, och den metod som passade den enskilda elevens 

behov bäst, var den som användes. 

 

I det fall då läraren utgår ifrån metoden och låter de eleverna som inte hänger med, få extra 

hjälp senare, så ligger inte tanken på vad som är bäst för den enskilda eleven, utan 

användandet av metoden är i fokus. Detta är precis vad både Liberg (2006) och Frost (2009) 

beskriver att man inte ska göra. De menar istället att det är vad man gör med metoden som är 

det viktiga, inte att välja metod. I ett annat fall använder en lärare samma metod till alla 

elever, men har i åtanke att individualisera arbetssätten inom metoden. Detta 

undervisningssätt överrensstämmer till en mycket större del med vad forskarna menar. Den 

lärare som hade en uppsättning av metoder i sin undervisning och anpassade helt utifrån 

elevens förutsättningar, visar på ett mycket medvetet förhållningssätt gentemot eleverna. 

 

5.3 Slutsats 

 

De möten med lärare som delat sina uppfattningar med oss, har ökat vår förståelse för vilka 

faktorer som kan vara orsaken till att en variation av arbetssätten kan ske i större utsträckning. 

Bland annat framkom det att personaltäthet samt samarbetet mellan kolleger är viktiga 

förutsättningar för att kunna variera arbetssätten. Det nämndes även att erfarenhet och 

kunskap om mål och kursplan utgör en viktig roll. Genomgången av den forskning som är 

aktuell i vårt ämne har fått oss att se på läs- och skrivinlärningsmetoderna i ett annat ljus, det 

vill säga att energin inte behöver läggas på att välja den rätta. Det är istället viktigare att se på 

själva användandet av metoden än valet av vilken. Dock visar forskningen på att det kan vara 

till en fördel att känna till flera olika metoder för deras processers skull, av den anledningen 

att läraren ska kunna anpassa efter elevens förutsättningar.  
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Bilaga 3  

         

Kartläggning över beskrivningskategorier och underkategorier 

 

 

 

 

 

 

 


