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Sammanfattning 

I denna studie undersöks vilka undervisningsformer verksamma lärare i årskurs 1 använder i 

bokstavsinlärningen samt om dessa stämmer överens med elevernas framträdande sinnes-

preferenser. De sinnespreferenser studien utgår från är: visuell, auditiv, kinestetisk och taktil. 

Kunskapsinhämtningen kan påverkas av samtliga fyra sinnen som beskriver att lärande sker 

med hjälp av syn, hörsel, kropp och känsel. För att studera detta har vi valt att genomföra 

intervjuer med fyra lärare i årskurs 1. Intervjuerna avser att ta reda på om, hur och varför 

lärarna arbetar med sinnespreferenser i bokstavsinlärningen samt om de individanpassar 

undervisningen utifrån elevernas olika sätt att lära. Vidare innehåller studien en enkät-

undersökning med de intervjuade lärarnas elever för att ta reda på vilka sinnespreferenser 

som är mest framträdande. Vi har noggrant undersökt och sammanställt resultatet i vilket 

samtliga lärare uttrycker att eleverna har olika förutsättningar och behov i relation till 

inlärning. Undervisningsformerna varierar, dock utgår de till störst del från en visuell och en 

auditiv lärstil. Lärarna legitimerar framförallt sina val genom auktorisering och moralisk 

värdering, det är också vanligt förekommande att de intervjuade lärarna rationaliserar sina 

handlingar. Enkätundersökningen visade att det var en kombination mellan flera olika 

sinnespreferenser som var vanligast förekommande, därefter kom kroppsligt arbete, det vill 

säga kinestetiskt som 22 % av eleverna föredrog. Endast en lärare nämner att anpassningar i 

undervisningen sker utifrån ett individperspektiv. För att eleverna ska ha samma möjlighet att 

lyckas i skolan är det av relevans att inkludera samtliga fyra sinnespreferenser i under-

visningen.     

Nyckelord: läs- och skrivinlärning, bokstavsinlärning, undervisningsformer, lärstilar, 

sinnespreferens, visuell, auditiv, kinestetisk, taktil, legitimeringsmodell 

 

 

  



 

Förord 

Denna studie är ett examensarbete inom Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 på Högskolan i Gävle, vårterminen 2017. 

Utbildningen omfattar 240 högskolepoäng. Studien ingår i kursen ”Examensarbete för 

grundlärare F–3: Svenska med didaktisk inriktning” och behandlar 30 högskolepoäng. 

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till de verksamma lärare som tagit sig tid att ställa 

upp på våra besöksintervjuer och gett oss möjlighet att utföra enkätundersökningar i deras 

klassrum. Ett stort tack riktas även till de elever som ställt upp i enkätundersökningarna samt 

deras vårdnadshavare för samtycket till medverkan. Utan er hade vi inte kunnat genomföra 

denna studie. 

Vidare vill vi tacka vår handledare Johan Christensson för det engagemang han visat samt all 

stöttning och vägledning vi fått under arbetets gång. Slutligen riktar vi även ett tack till vår 

examinator Katharina Andersson, samt Sebastian Nilsson och våra kurskamrater som bidragit 

med värdefull kritik. 

 

Tack! 

Christina Nilsson och Sandra Gustavsson  
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1. Inledning  

Studiens titel, ”Elever (l)är ganska lika, men ändå väldigt olika” är en koncentrerad form av 

vad denna uppsats kommer att behandla. Trots människors likheter ser vi i skolorna att 

inlärning skiljer sig åt från individ till individ. Under vår utbildning har vikten av att använda 

olika lärstilar och sinnen i undervisningen presenterats vilket vi inte stött på i någon större 

utsträckning under vår verksamhetsförlagda utbildning. I litteratur som vi läst under 

utbildningen belyser många forskare att elever lär sig på olika sätt (Qvarsell, 2012; Wiklund, 

2013). Samtidigt nämner Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Skolverket, 2016:10) att ”de intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska 

aspekterna” bör inkluderas i undervisningen. 

Dagens samhälle är under ständig utveckling. Mångkulturaliteten ökar och högteknologiska 

redskap tillhör vardagen. I skolorna blir klasserna större och lärare får varken tid, pengar eller 

resurser att undervisa enskilda elever utan måste inkludera alla i undervisningen. Lärare 

möter stora utmaningar och höga krav på att skapa en individualiserad och variationsrik 

undervisning som tillfredsställer alla elevers sinnespreferenser, förutsättningar och behov. 

Hur elever upplever och känner anser Skolverket (2016:7–8) beror på många faktorer såsom 

språk, erfarenheter och kunskap. Skolans uppgift är att individanpassa undervisningen utifrån 

elevers inlärningsförmåga för att skapa motivation och en livslång lust att lära.  

Forskning visar på sjunkande resultat inom svenskämnet (Fridolfsson, 2015:15). Vi har därför 

i vår studie valt att fokusera på den inledande undervisningen i svenska, nämligen bokstavs-

inlärningen. Spridningen på elevers kunskap om bokstäver och bokstavsljud är stor när de 

börjar ettan. Några elever kan redan läsa medan andra inte kan bokstäverna i sitt eget namn 

(Jones, Clark & Reutzel, 2013:84). Undervisningen kan i många fall av så väl elever som 

lärare upplevas enformig och strikt. Att strikt följa läroböckerna kan hämma elevers inlärning 

(Fridolfsson, 2015:119–120).  

Bolander och Boström (2008:19) beskriver att dagens skola kan ses som ett färdigt system där 

elever bör anpassa sig efter undervisningen istället för att undervisningen utformas efter dem. 

Detta enspåriga system kan enligt Boström (2004:21) ses som den traditionella skolan som 

framförallt gynnar elever som domineras av visuella och auditiva preferenser. Om det 

negativt influerade systemet bryts och undervisningen istället utgår från att hitta individuella 

inlärningsstilar som passar varje enskild elev skulle resultatet troligtvis bli att både betyg och 

glädje till skolan ökar (Bolander & Boström, 2008:19).  

Vi skribenter har en medvetenhet kring att arbetet med lärstilar är omdiskuterat. Vårt intresse 

motiverar ändå att undersöka ett fragment av lärstilsteorin, nämligen de fyra sinnes-

preferensernas påverkan på elevernas kunskapsinhämtning. Intentionen med studien är att 

undersöka hur verksamma lärare arbetar med bokstavsinlärningen i årskurs 1 samt om 

undervisningen individanpassas utifrån elevers likheter och olikheter. 

Studien riktar sig till lärarstudenter och verksamma lärare för att belysa vikten av att 

individanpassa undervisningen utifrån hur elever på bästa sätt tillägnar sig kunskap. Vi tror 
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att en varierad undervisning kan öka elevers motivation och nyfikenhet. Studiens kvalitativa 

och kvantitativa undersökningar är konstruerade för att ge verksamma lärare och 

lärarstudenter ökad medvetenhet och förståelse för användning av olika undervisningsformer 

i undervisningen.  

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur bokstavsundervisningen i årskurs 1 genomförs med 

hänsyn till elevernas sinnen. Vidare avser studien att ta reda på om, och i så fall hur, lärare 

individanpassar bokstavsundervisningen. Bokstavsundervisning innebär hur lärare undervisar 

medan inlärning handlar om hur elever tillägnar sig ny kunskap. 

Frågeställningarna som ligger till grund för studien är: 

- Vilka undervisningsformer använder verksamma lärare i årskurs 1 och hur legitimeras 

dessa i den tidiga bokstavsundervisningen? 

- Vilka sinnespreferenser är mest framträdande i förstaklasselevers inlärning? 

- Hur förhåller sig lärare till elevernas lärstilar? 

1.2 Begreppsförklaringar 

Nedan listas fyra begrepp som är av relevans för denna studie. Begreppen har valts ut för att 

minimera feltolkningar under läsningen och systematiserats för att läsaren ska kunna gå 

tillbaka vid behov. Samtliga begrepp beskrivs i löpande text under kapitel 3. 

Legitimering – Legitimering handlar om att rättfärdiga eller motivera varför ett agerande sker 

på ett visst sätt. Vi kommer i denna studie utgå från van Leeuwens (2008:106) legitimerings-

modell under analysen som behandlar vad som styr lärare i undervisningen. 

Lärstil – Lärstilar handlar enligt Bolander och Boström (2008:21) om hur elever tillägnar sig 

ny kunskap på bästa sätt, exempelvis med hjälp av olika sinnen. 

Sinnespreferenser – Prashnig (1996:83) anser att det finns fyra olika sinnen (visuell, auditiv, 

kinestetisk och taktil) som påverkar kunskapsinhämtningen. Vilket sinne eleven föredrar att 

använda beskriver deras sinnespreferenser. 

Traditionell undervisning – Boström (2004:21) beskriver att den traditionella undervisningen 

till störst del utgår från läromedel i kombination med muntliga instruktioner från lärare samt 

bild- och textbaserat arbete. 

1.3 Avgränsningar 

Det finns omfattande forskning kring den tidiga bokstavsinlärningen och hur den bör anpassas 

till eleverna. Vidare belyser Leopold (2012:96) att elevernas sinnespreferenser är av vikt att 

tillämpa i undervisningen. Den första avgränsningen som gjorts i denna studie handlar om att 

vi endast valt att utgå från fyra sinnen (visuell, auditiv, kinestetisk och taktil) då det är dessa 
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som viss forskning diskuterar kan påverka kunskapsinhämtningen. Vidare avgränsning är hur 

lärare tillgodoser elevernas sinnespreferenser i den tidiga bokstavsundervisningen.  

Viss forskning lyfter ett genusperspektiv (se Boström, 2004) vad gäller sinnespreferenser, då 

studien är begränsad i storlek har vi valt att utelämna detta. Vi har dessutom endast valt att 

vända oss till verksamma lärare och elever i årskurs 1. Utifrån våra egna erfarenheter är det i 

denna årskurs bokstävernas namn, ljud och form tränas och det var av den anledningen 

naturligt att rikta studien mot årskurs 1.  

1.4 Disposition 

I Inledningskapitlet (1) har vi ovan presenterat och motiverat uppsatsens relevans, syfte och 

frågeställning. Vi har även beskrivit viktiga begrepp och de avgränsningar som gjorts. I nästa 

kapitel, Lärandehistoriska perspektiv (2), presenteras de teorier som ligger till grund för 

denna studie. Under Tidigare forskning (3) redogör vi för den forskning som redan existerar 

kring ämnet. Vi utgår från den tidiga läs- och skrivinlärningen, lärstilsteorier samt en 

legitimeringsmodell. Material och metod (4) innefattar det material som använts, vårt 

tillvägagångssätt, bearbetning och analys samt kritiska och etiska aspekter. I Analys och 

resultat (5) redogör vi för undersökningarna samt analyserar och jämför dem med varandra. 

Vidare lägger vi fram en Diskussion (6) som jämför tidigare forskning med studiens resultat. 

Som avslutning sammanfattar vi undersökningen och kommer med förslag till vidare 

forskning.  

2. Lärandehistoriska perspektiv 

Följande avsnitt presenterar en tillbakablick över de vanligaste perspektiven som påverkat 

dagens skola. De teorier som lyfts är av relevans för denna studie och har en betydande roll för 

lärande och utbildning, inte minst i förhållande till praktiska och sinnliga inslag.  

2.1 Den lärande människan 

Hur människor tros ha berikat sig kunskap och lärande har förändrats över tid. För ca 2400 år 

sedan ansåg den kända grekiska filosofen Platon (427–347 f. Kr) att människor besitter 

kunskap redan när de föds – kunskapen finns i våra sinnen (Phillips & Soltis, 2010:25–26). 

Aristoteles (384–322 f. Kr) påverkades av Platon och jämförde människan med en lerklump 

som ska formas (Liedman, 2012:567). Under reformationen kom synen på den lärande 

människan att ta skarpa vändningar från föreställningar att kunskap ska tillägnas på eget 

bevåg till att människan ska hålla sig inom strikta ramar (Liedman, 2012:561). 

En italiensk filosof som än idag påverkar vårt synsätt är Giovanni Pico della Mirandola 

(1463–1494). Han ansåg att människan är en processande varelse som bör förhålla sig till 

världen. Liedman (2012:558) har utifrån Picos skript, Oratio, format följande påstående – ”En 

kaktus är en kaktus, en katt är en katt, men en människa har fri vilja och med dess hjälp kan 

hon sjunka till djurens eller till och med växternas nivå eller stiga till änglarnas”. Pico ansåg 
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att den traditionella skolan på 1400-talet var för snäv liksom Francois Rabelais (1494–1553), 

en fransk läkare, som menade att universiteten skulle utbilda människor på ett fritt och 

obegränsat sätt för att inte hämma kunskapsutvecklingen (Liedman, 2012:558–561). 

2.1.1 Kognitivismen 

Från 1950-talet kom det kognitiva perspektivet att få en stor inverkan på skola och utbildning. 

Kognitivisterna ansåg att människan är en tänkande varelse som med hjälp av förnuft och 

kunskap förstår sin omvärld (Säljö, 2012:156). Störst framgångar inom kognitivismen hade, 

enligt Philips och Soltis (2010:68), den schweiziska utvecklingsforskaren Piaget (1896–1980) 

som intresserade sig för barns inlärning. Piaget menade att inhämtning av ny kunskap bör ske 

inom ramen för det utvecklingsstadium barnet befinner sig i. Han ansåg att det är sinnes-

intryck och förstånd som avgör om barn är mogna nog för att tillägna sig kunskaper på egen 

hand (Stensmo, 2007:36–38).  

Piaget beskriver att det fanns fyra aspekter som en lärare borde förhålla sig till. För det första 

behöver läraren göra noggranna överväganden kring innehållet i undervisningen då utveckling 

endast sker om eleven befinner sig i samma stadium. Det andra Piaget belyser är att läraren 

behöver goda erfarenheter och en djup kunskap kring det stoft som ska läras ut för att det ska 

bli begripligt för barnet. Den tredje synvinkeln beskriver vikten av begreppsförståelse, 

exempelvis orsak, volym, tid och antal. Slutligen i den fjärde och sista är det viktigt att läraren 

ger eleven tid att förstå och ordna de nya kunskaperna för att helt kunna tillämpa dem (Phillips 

& Soltis, 2010:79–80). Säljö (2012:71) beskriver att läraren inte bör hålla långa föreläsningar 

utan istället anpassa och erbjuda eleverna en varierad undervisning där barnet på ett 

demokratiskt sätt styr sin egen utveckling.  

2.1.2 Pragmatismen 

Det demokratiska synsättet utvecklades då den pedagogiska forskaren Dewey (1859–1952) 

fokuserade på ett helhetsperspektiv kring undervisning och lärande. Pragmatismen, som 

Dewey företrädde, utgick från att människor tillägnar sig kunskap genom erfarenheter och 

meningsfulla aktiviteter (Phillips & Soltis, 2010:89). Dewey är förknippad med det kända 

uttrycket ”learning by doing” som fokuserar på varje elevs förutsättningar till kunskaps-

inhämtning (Säljö, 2012:176). Han menade att en effektiv undervisning involverar praktiska 

inslag vilket också kräver att eleverna använder sina sinnen för att tänka och reflektera kring 

vad de ska göra.  

Lärarens uppgift är enligt Phillips och Soltis (2010:89–90) att presentera en idé för eleverna 

som de kan börja diskutera och reflektera kring. Därefter är det elevernas uppgift att interagera 

och skapa aktiviteter för att undersöka med hjälp av kroppen. I samband med barnens erfaren-

heter började samhällsfrågor och kulturella aspekter få en allt mer betydande roll för elevernas 

kunskapsinhämtning (Säljö, 2012:177–178).  

2.1.3 Ett sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij (1896–1934) intresserade sig, precis som tidigare forskare, för barns lärande. Han 

ansåg att både sociala och kulturella erfarenheter var avgörande för barns utveckling, vilket 

också är grunden för det sociokulturella perspektivet som han förespråkade. Vygotskij ansåg 



 5 

att lärande och utveckling sker i sociala interaktioner i samspel med kulturella kunskaper 

såsom språket. Det som skiljer pragmatismen från det sociokulturella perspektivet är att i det 

förstnämnda lär sig barn utifrån mognad, medan Vygotskij talar om ”utvecklingszoner”. Med 

utvecklingszon menar han att barn lär sig genom att utmanas i samspelet med andra, det vill 

säga av lärare eller elever med mer kunskap inom ämnet (Säljö, 2012:185–187, 193–194). 

Lärarens roll inom det sociokulturella perspektivet är att förstå i vilken utvecklingszon eleven 

befinner sig kunskapsmässigt och därefter stödja elevens individuella behov till dess att eleven 

kan fortsätta på egen hand. Det är viktigt att läraren eller den mer kunniga eleven inte hjälper 

till för mycket, det vill säga löser uppgiften åt eleven (Säljö, 2012:194).  

2.2 Teoretiska reflektioner 

Vilket perspektiv som anses vara det bästa för att uppnå lärande har förändrats och haft stor 

inverkan på skolan. Carlgren (1999:11) betraktar utvecklingen som en resa mellan det 

psykologiska till det biologiska och sociala. Hon ser utvecklingen som ett perspektivskifte 

som gått från den tänkande människan (kognitivismen) till något mer sinnligt och socialt. I 

och med denna förändring har skolans tidigare splittring mellan innehåll, metod och resultat 

förändrats vilket lett till att pedagogerna vid 1900-talets slut istället börjat arbeta utifrån en 

didaktisk helhet. Carlgren (1999:12) påpekar att det inte finns något optimalt perspektiv för 

lärande utan att verksamheten bör innefatta flertalet olika metoder för att varje enskild individ 

ska främjas i undervisningen.  

Teorierna kartlägger ståndpunkter kring lärande, bland annat att sinnena påverkar kunskaps-

inhämtningen och att lärande sker i samspel med andra. Vidare belyser de olika perspektiven 

lärarens roll i undervisningen där läraren framförallt ska läsa av elevernas kunskapsnivå för att 

sedan anpassa undervisningen till varje enskild elevs förutsättningar och behov.  

Studien har sin grund i flera lärandehistoriska perspektiv då vi, precis som Carlgren (1999:12), 

anser att det krävs flertalet metoder för att nå en god kunskapsutveckling. Samtliga teorier kan 

sammankopplas med lärstilsanpassad undervisning på ett eller annat sätt. Lärstilsteorin, 

framförallt sinnespreferenserna, är tätt sammanflätat med kognitivismen där eleverna 

utvecklar sina sinnen i olika stadium i livet. Samtidigt grundar sig en lärstilsanpassad 

undervisning på att eleverna ska lära sig att hitta sin egen lärstil och med hjälp av vägvisning 

använda tidigare erfarenheter för att tillägna sig ny och svår kunskap. Läraren bör enligt 

kognitivismen anpassa och erbjuda eleverna en innehållsrik och varierande undervisning 

vilket även pragmatismen belyser som meningsfulla aktiviteter.  

Inom pragmatismen tillägnar sig elever kunskap med hjälp av att praktiskt få testa sig fram. 

Sinnena är en viktig del i denna process som även belyser vikten av att få tänka och reflektera 

kring sina handlingar. Pragmatismen är i allra högsta grad relevant i denna studie och kan 

sammankopplas med elever där det kinestetiska och i viss mån även de taktila sinnes-

preferenserna är dominanta. Slutligen väljer vi att utgå från det sociokulturella perspektivet i 

studien då vi tolkar att dagens svenska skola och styrdokument i stor grad utgår från denna 

teori. I detta perspektiv ser vi en stark koppling till bokstavsinlärningen. Alla elever kan olika 

mycket när de börjar i skolan, några kan redan läsa medan andra inte kan en enda bokstav. 
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Eleverna varvar mellan att arbeta i grupp och individuellt samt får möjlighet att hjälpa 

varandra att utvecklas utifrån varandras förutsättningar och behov. Det går dessutom att 

sammanfoga det sociokulturella perspektivet med lärstilsteorier som grundar sig på att eleven 

ska börja utvecklingen i sin trygga zon. Enligt lärstilsteorier bör eleverna därefter utmanas att 

använda andra sinnespreferenser vid inlärningen. 

3. Tidigare forskning  

Följande kapitel presenterar vad tidigare forskning säger om den grundläggande läs- och 

skrivinlärningen. Vidare, i kapitel 3.2, presenteras några lärstilsteorier, de fyra sinnes-

preferenserna, lärstilsanpassad undervisning samt kritik riktad till dessa. Slutligen lyfts en 

legitimeringsmodell som beskriver bakomliggande orsaker till varför lärare arbetar på ett 

visst sätt.   

3.1 Den tidiga läs- och skrivinlärningen 

Det finns enligt Berg (2011:35–36) två grundläggande förhållningssätt beträffande läs- och 

skrivinlärning. Det första grundar sig på mognad och att barn i den traditionella skolan lär sig 

läsa med hjälp av väl utvalda metoder. Det andra förhållningssättet har sin början långt 

tidigare än skolålder och handlar om samspel mellan människor. Berg menar att barnet i detta 

förhållningssätt stegvis lär sig känna igen både ord och bokstäver med hjälp av bland annat 

högläsning, skyltar och digitala redskap. Vidare nämner Fridolfsson (2015:19) att kunskap om 

bokstäver och fonologisk medvetenhet tillsammans med ordförståelse och korttidsminne är 

faktorer som har stor betydelse i läs- och skrivinlärningen.  

Tidigare forskning har fördjupat sig i olika perspektiv kring läs- och skrivinlärning. Inom 

traditionell pedagogik och psykologi har framförallt ett individualpsykologiskt perspektiv 

behandlas, det vill säga hur individen börjar sin läsinlärning till den punkt då läsningen flyter 

på. Läsinlärning sker med hjälp av olika strategier och det individualpsykologiska perspektivet 

bygger på en kombination av ljudningsmetoden och helordsmetoden. Skrivprocessen bedöms 

enligt detta perspektiv som en omvänd läsprocess där ordens grammatik (fonem, fonologi, 

syntax och semantik) behandlas i hjärnan innan de kan skrivas ned (Liberg, 2006:15–16).  

Ljudningsmetoden, även kallad syntetiska metoden beskriver Berg (2011:36) är den mest 

traditionella läsundervisningen i Sverige och går ut på att med hjälp av varje separat 

bokstavsljud lära sig att ljuda ut ord och meningar (”bottom-up-process”). Läroböcker som är 

anpassade för den tidiga läs- och skrivinlärning är till större delen utformade efter den 

syntetiska metoden och följer därför en specifik ordning av bokstavsinlärning där varje 

bokstav och bokstavsljud separat tränas in för att slutligen kunna avkodas i ett sammanhang. 

Enligt Berg (2011:36) ses läsprocessen som mekanisk – en separation mellan teknik och 

förståelse där det sistnämnda kommer i andra hand. 

Helordsmetoden, även kallad analytiska metoden, handlar till skillnad från den syntetiska 

metoden om att lära sig känna igen orden i sin helhet (”top-down-process”). Metoden bygger 
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på att bryta ner helheten, exempelvis en mening, till mindre beståndsdelar såsom ord, stavelser 

och ljud för att slutligen möta texten ur ett holistiskt perspektiv igen. I den analytiska metoden 

är läsförståelsen högst relevant medan den tekniska läsningen inte får lika stort utrymme 

(Berg, 2011:36).  

Att alla elever är olika är något Fridolfsson (2015:111) tagit fasta på. Hon menar att det krävs 

individualiserade undervisningsformer utifrån varje enskild elevs förutsättningar. Det finns 

ingen optimal metod som passar alla elever och vilken metod som är bäst att tillämpa för 

samma elev beror på uppgiftens utformning och syfte. Fridolfsson anser att verksamma lärare 

i den tidiga läs- och skrivinlärning har en svår uppgift, men att erfarna lärare har lärt sig att 

anpassa och välja den metod som är bäst att använda sig av utifrån elevernas behov. Till 

skillnad från Fridolfsson (2015:111) ställer sig Berg (2011:37) kritisk till hur lärare hanterar 

den tidiga läs- och skrivinlärningen och menar att de inte har kunskap kring hur de två 

metoderna ska hanteras på ett effektivt sätt. Berg anser att områden som bokstavsarbetet ofta 

segmenteras från resterande undervisning vilket i sin tur kan leda till minskad nyfikenhet hos 

eleverna. Även Svensson (2005:27) ser vikten av att undervisningen är meningsfull för 

eleverna. Hon menar att följden av en intressant och fängslande undervisning i en god miljö 

tenderar att leda till en ökad språklig medvetenhet.  

3.1.1 Bokstavsinlärning 

För många vuxna är det en självklarhet att en text utgår från bokstäver och i vilken ordning 

bokstäverna är sammankopplade. För ett mindre barn skulle den muntliga berättelsen lika 

gärna kunna tolkas utifrån bokens bilder (Fridolfsson, 2015:35). En god bokstavskunskap är 

ytterst relevant för den tidiga läs- och skrivinlärningen. Kunskap om bokstäver innebär en 

kännedom om dess namn, ljud och symboler. Bokstäverna är också en del av alfabetet som är 

ytterligare en viktig aspekt att behärska i den tidiga läs- och skrivinlärningen (Jones et al., 

2013:81). 

Bokstavsinlärningens grundläggande syfte är enligt Fridolfsson (2015:119) att elever ska lära 

sig att skriva och forma alfabetets alla bokstäver. Kullberg (2006:226) har en något vidare syn 

på bokstavsarbetet. Hon menar att eleven först ska lära sig bokstävernas namn och ljud samt 

kunna skilja på dessa, för att så småningom känna igen och kunna forma varje bokstav. 

Dessutom ska de tillägna sig kunskapen att associera rätt ljud till rätt bokstav. Det är först när 

eleverna behärskar dessa förkunskaper som de kan börja ljuda samman bokstäver till ord och 

meningar.  

Den traditionella bokstavsundervisningen bygger i hög grad på att elever lär sig en bokstav i 

veckan (Jones et al. 2013:81). Fridolfsson (2015:119–120) ställer sig kritisk till det 

traditionella upplägget då varje bokstav kan upplevas som ett moment som ska avklaras på så 

kort tid som möjligt. Hon anser att inlärningen lätt blir mekanisk och enformig och att 

eleverna många gånger endast kopierar eller skriver av bokstäver istället för att arbeta med 

dem i ett sammanhang. Hur lång tid som bör avses varje enskild bokstav i alfabetet är något 

Jones et al (2013:81, 84) diskuterar i en artikel. De belyser att alla bokstäver är olika svåra och 

att det av den anledningen tar varierande lång tid att lära in. Vidare har eleverna olika 

förkunskaper vilket kan leda till att undervisningen blir oinspirerad för de elever som redan 
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behärskar bokstäverna. Forskning som Jones et al. studerat visar att om elever ska behärska 

och minnas den nya kunskapen, i detta fall en ny bokstav, bör bokstavsundervisning ske under 

10–20 % av undervisningstiden. De presenterar två förslag till hur läraren bör lägga upp 

undervisningen: antingen en ny bokstav i månaden eller också en bokstav per dag tills hela 

alfabetet är genomgått. Att undervisa en bokstav i veckan är enligt Jones et al. inte att föredra.  

Läraren bör enligt Kullberg (2006:237) planera bokstavsundervisningen utifrån varje enskild 

individ. Det är viktigt att lärare samlar på sig kunskap om olika undervisningsmetoder och 

arbetssätt för att kunna tillämpa dessa beroende på vilken lärstil som passar eleven bäst.  

Vidare beskriver Jones et al. (2013:82, 84) att genomgångarna ska hållas korta och variera 

mellan bokstävernas namn, ljud och form. Eleverna bör dessutom vid upprepade tillfällen 

exponeras för bokstäverna för att öka förståelsen i olika kontexter. Fridolfsson (2015:35) 

påpekar att undervisningen ska vara kravlös och fokusera på ett meningsfullt sammanhang där 

lekfullheten har en betydande roll för elevernas kunskapsinhämtning.  

Kullberg (2006: 226) beskriver ett didaktiskt upplägg där eleverna ska undervisas med hjälp 

av flertalet tillvägagångssätt utifrån individens förutsättningar och behov. Hon förtydligar att 

bokstavsinlärningen bör bearbetas och följa ett specifikt schema. Bokstavsbearbetning handlar 

i grunden om att involvera elevernas sinnen i undervisningen. Kullberg beskriver flertalet 

olika tillvägagångssätt: 

Exempel på övningar är att ljuda bokstaven, bilda bokstaven med kroppen, 

sjunga en sång med bokstavens ljud, ta en korg och gå ut och leta upp 

saker vars ord har bokstaven i sig, skriva bokstaven med fingerpenna i 

luften, skriva bokstaven med krita på tavlan, leta efter bokstaven i en 

klasslista, måla bilder och leka på alla möjliga olika sätt kring bokstaven 

(Kullberg, 2006:12–13). 

Ovan beskrivs ett antal exempel på övningar för hur sinnena kan involveras i bokstavs-

inlärningen. Nedan följer en sammanfattning (se figur 1) av vilka undervisningsformer som 

passar de fyra sinnespreferenserna bäst.  

Visuell preferens Auditiv preferens Kinestetisk preferens Taktil preferens 

- Skriva 

- Måla 

- Söka efter bokstav i 

en text 

- Ljuda 

- Sång/ramsor 

- Lyssna var i ordet 

bokstaven finns 

- Skapa med kroppen 

- Samla föremål 

- Leka 

- Känna på bokstaven 

- Skriva i sand 

- Skapa med snöre 

eller lera 

Figur 1 – Undervisningsmetoder för bokstavsinlärning utifrån fyra sinnespreferenser. Källa: Kullberg (2006:227) 

och Fridolfsson (2015:123). 
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Fridolfsson (2015:119, 122) instämmer med Kullberg om att alla sinnen bör involveras för att 

inhämta och minnas bokstavsinlärningen. Det svenska skriftspråket grundar sig på den 

fonologiska principen, det vill säga att alfabetet är uppbyggt på bokstäver som alla har olika 

fonem, bokstavsljud. Hon beskriver även att det finns bokstäver som har visuella och auditiva 

likheter. Dessa kan för några orsaka läs- och skrivsvårigheter och bör enligt Fridolfsson läras 

in med en tids mellanrum.  

Visuella bokstäver är enligt Fridolfsson (2015:122–124) de som till utseendet påminner om 

varandra, exempelvis b-d, p-q, m-n och å-ä-ö. Till skillnad från de synligt visuella, handlar de 

auditiva bokstäverna om bokstavsljudet. Till de auditiva hör framförallt vokaler såsom u-y,  

y-i, i-e, e-ä, o-å men också mer ljudlösa konsonanter, exempelvis g-k, d-t, v-f, och b-p. 

Dilorenzo, Rody, Bucholz och Brady (2011:29) beskriver dessa bokstäver som förvirrande 

för eleverna och menar att en lärare som undervisar på fel sätt kan hämma elevernas 

kunskapsutveckling. De förtydligar dessutom att lärare vanligtvis inleder bokstavsarbetet med 

att lära ut bokstävernas namn för att därefter introducera dess ljud. Dilorenzo et al. menar att 

det finns några bokstäver där inte namn och ljud samspelar, förslagsvis c och h.  

Lärarens guidning är ytterst relevant i den tidiga bokstavsinlärningen enligt Kullberg 

(2006:228). Hon lyfter att en rolig och tillfredsställande undervisning är av stor vikt för att 

eleverna ska finna glädje i sitt lärande. Kullberg menar dessutom att alfabetet inte ska läras in 

en bokstav åt gången i tur och ordning och att alla elever inte nödvändigtvis bör göra varje 

uppgift som är kopplad till den specifika bokstaven. Trageton (2014:105) delar Kullbergs 

åsikt om undervisning av alfabetets ordningsföljd och anser att bokstäverna ska läras ut 

slumpmässigt för att eleverna inte bara ska rabbla alfabetet. En annan risk med undervisning i 

alfabetisk ordning är enligt Jones et al. (2013:85) att elevernas intresse dalar. De lär sig 

vanligtvis de första och sista bokstäverna i alfabetet medan de mittersta bokstäverna glöms 

bort. En som är kritisk till slumpmässig bokstavsundervisning är Fridolfsson (2015:124) som 

menar att det finns en hel del ramar att förhålla sig till som lärare.  

Bokstavsundervisning kan utföras både i grupp och individuellt, det viktigaste är enligt 

Kullberg (2006:227) att undervisningen följer ett schema av något slag. Trageton (2014:112) 

ställer sig frågan varför lärare genomför bokstavsundervisningen i helklass då alla elever har 

olika förutsättningar och behov. Han förmodar att anledningen är trygghet då lärarna vet att 

alla bokstäver presenterats för samtliga elever.    

3.2 Lärstilsteorier 

Lärstilsteorier handlar enligt Bolander och Boström (2008:21) om hur människor inhämtar ny 

kunskap. De belyser att alla elever besitter förmågan att lära sig men att lärandet bör utföras 

på olika sätt beroende på en mängd olika faktorer. Bolander och Boström (2008:21) anser 

dessutom att lärstilar är till för att skapa nyfikenhet och glädje samt ge eleverna förut-

sättningar att lyckas. Om undervisningen är lärstilsanpassad fokuserar den på hur varje elev 

ska nå sina framgångar vilket i många fall tenderar att resultera i ett stärkt självförtroende. 

Forskning kring lärstilsteorier har fått spridning över stora delar av världen. Boström 

(2004:55–56) belyser i sin avhandling att flertalet utbildningar i USA och Nya Zeeland tar 
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hänsyn till elevernas olika inlärningsstilar medan den svenska skolan fortfarande är något 

distanserad. Att lärstilsanpassad undervisning inte tagit någon stor plats i Sverige har 

troligtvis att göra med den kritik som svenska forskare framställt. Kritiken grundar sig 

framförallt på att metoden anses vara både främmande och amerikaniserad (Boström, 

2004:64). Samtidigt belyser Pashler, McDaniel, Rohrer och Bjork (2008:107–108) att den 

lärstilsanpassade undervisningen har ökat i USA. Ökningen beror enligt professorerna på att 

lärare ser alla individer som unika och har större möjlighet att ge dem rätt förutsättningar att 

finna sin individuella lärstil. 

Det finns flera lärstilsteorier, bland annat NLP in Education och Dunn och Dunns lärstils-

modell. Den sistnämnda härstammar från NLP men utgår från att det är fler faktorer som 

påverkar inlärningen (Boström & Wallenberg, 1997:36). 

NLP, Neuro Lingvistisk Programmering, grundades av Richard Bandler och John Grinder.  

Modellen beskriver hur människors inlärning påverkas av hjärnan. Hjärnan kan liknas vid en 

byrå med tre lådor vilka representerar den information människor tillägnar sig. De tre 

inlärningskanalerna beskrivs enklast som visuell, auditiv och kinestetisk och förkortas med 

begreppet VAK. NLP in education företräds av Michael Grinder som har noterat att de flesta 

elever kan lära in nytt material med hjälp av samtliga inlärningsstilar, däremot är det 

vanligtvis en kanal som är mer dominant (Boström & Wallenberg, 1997:23–24, 30). 

Dunn och Dunns lärstilsmodell utvecklades av makarna Rita och Ken Dunn. Modellen utgår 

från att det krävs ett flertal inlärningstilar för att ge eleverna bästa förutsättningar att lyckas 

(Boström & Wallenberg, 1997:33). Boström (2004:17) har i sin forskning utgått från Dunn 

och Dunns lärstilsmodell och belyser 21 faktorer som påverkar elevers inlärning, 

koncentration och minne. Faktorerna delas in i fem områden: miljömässiga, emotionella, 

sociologiska, fysiologiska och psykologiska. Inlärningskanalerna NLP beskriver som VAK, 

kategoriseras till de fysiologiska aspekterna och förklaras av makarna Dunn som 

sinnespreferenser. Till skillnad från VAK utökas modellen med ett fjärde sinne, nämligen det 

taktila. 

Lärstilar är biologiska och utvecklingsbara karaktärsdrag, vilka gör en 

och samma instruktion eller metod effektiv för vissa elever och ineffektiv 

för andra (Rita Dunn citeras i Boström & Svantesson, 2007:24).  

Undervisningen bör enligt Leopold (2012:96, 98) utgå från elevernas olikheter och individ-

anpassas efter mångfalden inlärningsstilar. Lärare har en tendens att involvera sin egen lärstil 

i undervisningen istället för att utgå från eleverna. En undervisning som återspeglar lärarens 

sätt att lära kan vara en nackdel för eleverna och på ett negativt sätt synas i deras studie-

resultat. 

  



 11 

3.2.1 Fyra sinnespreferenser 

Det finns, enligt Prashnig (1996:83), fyra sinnespreferenser som kan relateras till vilken lärstil 

som är mest betydelsefull för elever när det kommer till att minnas och ta till sig ny kunskap. 

Hon menar att synen kan översättas till det visuella, hörseln till det auditiva, beröring och 

muskelsinne till det kinestetiska och känsel till det taktila. De övriga två sinnen som 

majoriteten människor besitter är lukt och smak, dessa påverkar dock inte kunskaps-

inhämtningen enligt Prashnig och är därför irrelevanta i sammanhanget. 

Människor utvecklas med hjälp av sinnespreferenser redan från födseln. Till en början är det 

kinestetiska sinnet, det vill säga att lära genom kroppen, det mest dominanta. Barnet lär sig de 

grundläggande färdigheterna genom att röra på sig och sprattlar med ben och armar. Sedan 

upptäcker de händerna, de börjar pilla och känna på saker. Barnet har börjat utveckla det 

taktila sinnet och använder händerna för att få en förståelse för föremålens egenskaper. I 

förskoleålder utvecklar barn vanligtvis det visuella sinnet, det vill säga att de lär sig genom 

synen. Det är vanligt att bilder används för att förstärka och få barnet att minnas ny 

information. Ett barn i denna ålder har sällan knäckt läskoden, därför utvecklas möjligheten 

att minnas en läst text något senare. Det sista sinnet som mognar hos människor är det 

auditiva. Först när barnet är 10–13 år är förmågan att lyssna tillräckligt utvecklad för att de 

ska förstå, ta till sig och minnas en längre muntlig instruktion (Boström, 1998:58; Ladberg, 

2000:53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Bilden visar typiska karaktärsdrag för de fyra sinnespreferenserna: visuell, auditiv, kinestetisk och 

taktil. Källa: Boström (1998:64, 66, 68, 71). Copyright. 

Visuella inlärare föredrar att inhämta ny kunskap med hjälp av synen (Ladberg, 2000:49). Det 

finns elever som är textvisuella och andra som är bildvisuella. Textvisuella elever använder 

vänster hjärnhalva i inlärningen och minns i huvudsak ord och siffror som de har läst. De 

föredrar att anteckna, stryka under viktig information med färg och vill ha struktur på 

omgivningen. Bildvisuella inlärare använder den högra hjärnhalvan och är mer kreativa i sin 

inlärning än de textvisuella. Bild, tankekartor, och figurer är tre saker som bildvisuella elever 

Visuell Auditiv 

Kinestetisk Taktil 
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föredrar och dessa syns flitigt i elevernas anteckningar (Prashnig, 1996:87; Boström, 1998:63, 

67). Elever som domineras av den visuella lärstilen är enligt Boström (1998:56, 66) och 

Ladberg (2000:51) engagerade och skötsamma i skolan. De sitter upprätt, frågar om uppgifter 

och pratar inte mer än nödvändigt, av den anledningen påstår Boström och Ladberg att lärare i 

den traditionella skolan föredrar att undervisa visuella elever. Boström (1998:56, 67) påstår 

att visuella inlärare i synnerhet vill ha korta instruktioner, slutför uppgifter snabbt för att 

sedan få nya utmaningar. En del visuella elever upplever språk som extra svårt, framförallt att 

tala, detta beror på att språkljud är svårt att läsa sig till. Boström (1998:63) förtydligar att 

inlärning för visuella elever lättast sker med hjälp av iakttagelser av text och bild, inte genom 

att lyssna på muntliga instruktioner eftersom visuella elever lär sig med synsinnet istället för 

hörselsinnet.  

Elever som anses vara auditiva domineras av hörselsinnet och föredrar muntlig instruktion 

före en skriven text (Boström & Svantesson, 2007:55). De älskar att lyssna till långa 

berättelser och ses vanligtvis av andra som bra lyssnare som gärna pratar och diskuterar 

(Leopold, 2012:99). Auditiva inlärare kan uppmärksammas i klassrummet då det kan vara de 

som i vissa fall småpratar med kompisar under lektionstid. Utåt sett betraktas auditiva elever 

som sociala människor vilka har lätt för att skaffa vänner (Boström, 1998:63; Ladberg, 

2000:50). Auditiva elever upplevs enligt Boström och Svantesson (2007:55) som pratglada 

och skulle kunna fånga läraren innan eller efter lektionstid för en pratstund. Boström 

(1998:64–65) beskriver att elever med hörseln som dominerande sinnespreferens minns allt 

deras lärare sagt och är troligtvis de enklaste eleverna att undervisa. Samtidigt tycker auditiva 

elever om att prata när det ska vara tyst, är duktiga på att nämna ord och är inte sena på att 

påpeka om någon säger emot sig själv vilket leder till att läraren vid ett flertal tillfällen får 

säga ifrån. Hörseln är det redskap som hjälper auditiva elever att minnas ny information 

(Prashnig, 1996:85) samtidigt beskriver Boström (1998:56, 77) och Ladberg (2000:50) att 

den effektivaste kunskaps-inhämtningen sker genom samtal och diskussion. Till skillnad från 

visuell inlärning, anser Boström (1998:56, 64–65) att auditiva elever inte är lika snabba och 

effektiva i klassrummet. De undviker att föra anteckningar, artikulerar och är noggranna men 

kan dock störa andra med rytmiska ljud och rörelser. Vidare främjar auditiva elevers 

noggranna uttal och intonation deras språkinlärning.  

Kroppen är, enligt Boström och Svantesson (2007:57) det redskap som kinestetiska elever 

använder i kunskapsinhämtningen. Dessa elever anses behöva använda muskel- och 

balanssinnet för att minnas nytt och svårt stoff. Som tidigare nämnts anses kinestetiska elever 

lära sig genom kroppsliga aktiviteter och upplevelser, de behöver arbeta praktiskt eftersom 

kunskapen är känslobunden (Prashnig, 1996:87; Boström, 1998:68). Elever som kommer 

sent, väger på stolen, inte kan sitta still och som stör sina klasskamrater anses till stor del vara 

kinestetiska. Utomstående personer kan se dessa elever som skämtsamma och underhållande 

menar Boström (1998:69) och Ladberg (2000:51). De kinestetiska eleverna är enligt Boström 

(1998:68–69) de som tenderar att misslyckas i skolan. Hon menar att inlärningen kan 

upplevas långdragen men när de nya kunskaperna erhållits minns eleverna det för all framtid. 

Till skillnad från de visuella och de auditiva eleverna skildrar Boström och Svantesson 

(2007:57) de kinestetiska som en utmaning för läraren i klassrummet. Undervisningen kan 
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hindras av att de vägrar sitta still och göra vad de blivit tillsagda därför är det viktigt att skapa 

ett förtroende mellan lärare och elev. Typiska egenskaper för kinestetiska eleverna är, enligt 

Boström (1998:68), att de arbetar på sina egna premisser och vill veta varför en uppgift ska 

göras. När arbetsuppgifter slutligen ska utföras, redogör Boström för att eleverna behöver 

lösa dem genom att prova sig fram.  

”Hands-on-learning” är det begrepp som enligt Boström och Svantesson (2007:56) bäst 

beskriver taktila inlärare som anses lära sig genom att använda sina händer. Känselsinnet tros 

har en stor inverkan på inlärningen vilket kan visa sig i elevernas behov av att fingra på saker 

under tiden de lär sig något nytt (Ladberg, 2000:50). Under genomgångar kan exempelvis en 

koosh-boll användas för att eleverna ska behålla fokus. Minnet anses sitta i händerna som 

taktila elever använder för att noga undersöka och experimentera med. Dessa elever föredrar 

enligt Boström (1998:70–72) finmotoriska uppgifter till skillnad från de kinestetiska eleverna 

som vill använda hela kroppen. Liksom de visuella inlärarna påstår Boström (1998:56, 71–

72) att de taktila föredrar en lugn miljö, de pratar inte i första taget och överväger noga och 

länge innan de uttrycker sig. I skolan kan taktila elever upplevas vilja vara med och tillverka 

sitt eget material, exempelvis inlärningskort. Boström beskriver att de lär sig bäst med hjälp 

av dator och spel eller andra redskap där de får använda sina taktila sinnespreferenser. Dator 

är dessutom fördelaktigt eftersom elever med denna inlärningsstil gillar att strukturera sitt 

arbete och föredrar en snabb respons, menar Boström. Skulle en uppgift inte hinna bli slutförd 

i skolan anses de taktila eleverna inte se det som något problem utan arbetar gladeligen vidare 

med det i hemmet.   

3.2.2 Lärstilsanpassad undervisning 

En lärstilsanpassad undervisning handlar om att ny kunskap till en början ska inhämtas med 

elevens mest framträdande sinnespreferenser. Genom en sådan introduktion anser Boström 

och Svantesson (2007:58) att kunskapen blir mer långvarig. En undervisning som exempelvis 

utgår från en muntlig genomgång kan för ett mindre barn, som i regel inte utvecklat detta 

sinne ännu, leda till irritation och förvirring då undervisningsformen är för svår att hantera. 

Vidare belyser Boström (1998:57) att i dagens komplexa informationssamhälle bör inlärning 

involvera flera olika preferenser, ett så kallat ”multisensoriskt lärande”. 

Ladberg (2000:50–51, 60) beskriver att de flesta elever kan inhämta ny kunskap med alla 

sinnespreferenser, eller åtminstone ett par av dem. I varje klass ingår dock minst en elev som 

har en starkt dominerande lärstil. Lärare bör bejaka elevers framträdande sinnen för att ge 

dem bästa chans att lyckas i skolan.  

I grundskolans tidigare år är de kinestetiska och de taktila preferenserna mest framträdande 

bland elever. Trots detta är det framförallt de visuella och auditiva som tillgodoses i under-

visningen (Boström, 2004:21). Prashnig (1996:85) uppger att auditiv inlärning anses svårast 

och att övervägande delen elever föredrar att lära sig på annat sätt än att använda hörseln. 

Vidare belyser Prashnig att 30 % av alla elever i USA domineras av det auditiva sinnet och 

att det endast är 75 % av det hörda som fastnar i minnet.   
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De lågpresterande eleverna, det vill säga de elever som ofta misslyckas i skolan, har ofta stora 

rörelsebehov. Den traditionella undervisningen försummar till stor del kinestetiska elever. Ju 

starkare dominans av den kinestetiska preferensen, desto svårare får eleverna det i skolan. 

Genom ett frågeformulär kan läraren skapa en elevprofil och istället anpassa undervisningen 

till elevernas specifika lärstilar. Finns det inte tillgång till dessa formulär bör lärarna utgå från 

att det finns minst en elev som starkt domineras av varje inlärningsstil (Ladberg, 2000:60–

61). 

Relationen mellan lärare och elev är enligt Boström (1998:63, 73) viktig framförallt för 

känslomässiga elever som behöver en positiv känsla vid inlärning. Hon menar att det är 

lärarens ansvar att ta reda på vilka inlärningsstilar som är mest framträdande hos varje elev 

och matcha dem med undervisningsformen. Vilket ledarskap läraren har påverkar hur 

eleverna inhämtar ny information och kunskap. En undervisning som är anpassad efter 

elevens lärstil leder till ett större intresse av att lära och motiverar eleverna att prestera högre. 

Boström (1998:78) beskriver vidare att det är ytterst relevant att lärare utvärderar lärandet och 

ger eleverna möjlighet att själva söka sin kunskap.  

Forskning som utförts på äldre elevers beteende har resulterat i att en lärstilsanpassad 

undervisning skapar högre prestationer. Medvetenheten kring den egna lärstilen förbättrar 

förståelsen för ny kunskapsinhämtning. Av undersökningen kan slutsatsen att elevernas 

beteende förändras dras vilket i sin tur leder till att majoriteten elever lyckas i skolan 

(Prashnig, 1996:83). 

3.2.3 Kritik till lärstilsteorier 

Det finns en del kritik riktad mot lärstilsteorier. Vi har under studiens gång konstaterat att det 

är svårt att finna ny forskning kring lärstilsteorin, därav har de flesta källor ett äldre tryckårtal 

och kan uppfattas något föråldrade. Vår medvetenhet om att diskussionerna kring ämnet 

avtagit och att lärstilsteorin inte behandlas i någon större utsträckning i svensk skolforskning 

har ökat, vilket i sin tur kan leda till att lärstilsteorin inte upplevs fylla någon vidare 

forskningskvot. 

Boström (2004:62) belyser att det till en början kan vara svårt att orientera sig och förstå de 

olika teorierna och modellerna som finns inom lärstilsteori, vilket gör begreppet svår-

definierat och skapar förvirring. Li, Medwell, Wray, Wang och Liu (2016:90–91) instämmer 

att definitionen är något svävande. De uttrycker att användandet av lärstilar i undervisningen 

sprider sig i världen men att dess trovärdighet skapat debatt. Li et al. lyfter dessutom att 

forskningen är tidskrävande och att det skulle gynna skolan mer om fokus istället låg på andra 

undervisningsområden. En annan kritik som Boström (2004:62) presenterar är att hela 

lärprocessen inte ryms inom dessa lärstilsteorier som framförallt grundar sig på hur 

människor inhämtar, bearbetar och lagrar ny kunskap. För att kunna tillämpa och fördjupa 

inlärningen behöver undervisningen involvera fler teorier och metoder. 

Kroksmark (2006) ställer sig också kritisk till många delar inom lärstilsteorier. Han påpekar 

att om alla elever är olika och kräver en individualiserad undervisning kommer det uppstå 

problem i skolan. Å ena sidan menar Kroksmark att läraren bör fundera på hur olika eleverna 
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är, å andra sidan är det både tidskrävande och svårt att tillämpa alla elevernas individuella 

lärstilar i ett och samma klassrum. Kroksmark förtydligar att det kan uppstå svårigheter i 

undervisningen om samma mål ska uppnås under en lika lång tidsperiod samtidigt som alla 

elever ska få tillämpa den lärstil som är mest fördelaktig för dem.  

3.3 Legitimeringsmodell 

Här beskrivs van Leeuwens (2008) legitimeringsmodell som används i legitimeringsanalysen. 

Legitimering handlar om orsak och tanke, om bakgrunden och hur man ser på saker och ting. 

Varför, är enligt van Leeuwen (2008:106) det ord som utgör legitimering bäst. Varför ska vi 

göra detta? Varför ska vi göra på det här sättet? Båda frågeställningarna är viktiga 

beståndsdelar i en didaktisk undervisning som dessutom syftar till vad och hur (Selander, 

2012:204).  

Van Leeuwens legitimeringsmodell delas upp i fyra olika strategier: auktorisering, moralisk 

värdering, rationalisering och mytopoesis. Strategierna belyser alla en moral men det som 

skiljer den andra, moralisk värdering, från de återstående är att den har sin grund i moraliska 

värden (Gustavsson, 2009:51–52). 

Auktorisering grundar sig enligt Gustavsson (2009:51) på traditioner, lagar och personer. 

Varför någonting sker kan med andra ord ha att göra med att det under en längre tid utförts på 

ett visst sätt, exempelvis traditionell katederundervisning. Att läraren är auktoritär och i 

många fall en förebild för eleverna är ytterligare saker som auktoriserar handlingar. Vidare är 

regler och lagar av vikt då de konkretiserar vad man får och inte får göra.  

Den andra strategin, moralisk värdering, beskriver van Leeuwen (2008:109–112) grundar sig 

på moraliska värderingar. Inom denna legitimeringsform är människans kännedom om kultur 

och värden i sin helhet betydelsefull för att veta vad som är gott och ont samt rätt och fel. 

Värderande adjektiv har betydelse inom denna strategi och ingår i undergruppen evaluering. 

Ord som ”normal” och ”naturlig”, är värderande och tolkas på olika sätt. Vidare beskriver van 

Leeuwen (2008:109–112) att abstrakta liksom analoga eller parallella beskrivningar kan ha en 

moralisk värdering i grunden och ingår då i denna legitimeringsform. Om läraren utgår från 

etiska aspekter och värderingar i bokstavsundervisningen, exempelvis genom att visa 

eleverna det ”rätta” sättet, legitimeras handlingen som en moralisk värdering.  

Lärare rationaliserar sina handlingar om de introducerar bokstäver med hjälp av en viss teori 

för att de tror att det är det bästa sättet eller att de drar egna slutsatser om vilka under-

visningsformer som är bäst lämpade för eleverna utan att ha någon grund till varför. 

Rationalisering delas enligt van Leeuwen (2008:113–117) in i två huvudgrupper, 

instrumentell och teoretisk. En instrumentell rationalisering fokuserar på syftet med 

handlingen medan den teoretiska grundar sig på avgränsningar, förväntade resultat och 

förklaringar. 

Mytopoesis är den sista strategin som van Leeuwens (2008:106) legitimeringsanalys utgår 

från. Mytopoesis grundar sig på berättande texter vilket innebär att människor influeras av 

berättelsens värld exempelvis genom moraliska och varnande sagor. Enligt en moralisk 
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berättelse belönas huvudkaraktären för att dess beteende är normaliserat medan en negativ 

handling istället bestraffas eller får ett olyckligt slut (Gustavsson, 2009:52). Legitimerings-

strategin mytopoesis kan visa sig i skolans värld genom att en lärare påverkas av en historia. 

Om en lärare ordagrant berättar om sitt tillvägagångssätt, hur det gick samt vad det fått för 

påföljder och en annan lärare sedan tar fasta vid och använder detta i sin undervisning, 

legitimeras handlingen till denna strategi. 

4. Material och metod 

Under följande rubrik redovisas de metoder som ligger till grund för studien samt vilka för- 

och nackdelar som finns med dessa. Vidare redogörs för insamling av material och urval, 

genomförande, analysmetod och studiens tillförlitlighet. Till sist presenteras kritiska och 

etiska aspekter av metoden. 

Studiens material består av intervjuer och enkäter. För att särskilja deltagarna har vi valt att 

benämna intervjudeltagarna som respondenter och enkätdeltagarna som informanter.  

4.1 Material 

Två viktiga delar i den vetenskapliga undersökningen är enligt Rienecker och Stray Jørgensen 

(2008:292) material och metod. De nämner att metodens syfte i undersökningen är att samla in 

empiriskt material som ska analyseras. Inom den språkvetenskapliga forskningen skiljer 

Lagerholm (2010:30) på kvantitativa och kvalitativa metoder. Lagerholm anser att en 

kvantitativ metod bygger på statistik, det vill säga räknebara uppgifter, till skillnad från en 

kvalitativ undersökning som istället fokuserar på studiens djup vilket vanligen utförs med 

hjälp av intervju. Vilken typ av metod som används i studien beror på undersökningens syfte. 

Dessutom poängterar Lagerholm (2010:30–31) att ett samspel mellan metoderna kan vara 

fördelaktigt för att styrka resultatet. 

Denna studie innehåller kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. Studiens kvalitativa 

del består av fyra besöksintervjuer med verksamma lärare i årskurs 1. Vi ser besöksintervju 

som positiv eftersom intervjusituationen är mer kontrollerbar och att genomförandet går 

förhållandevis snabbt. Ytterligare två faktorer som är fördelaktiga med intervju som metod är 

att respondenten och intervjuaren kan skapa ett förtroende samt möjlighet till att ställa följd-

frågor 

Den kvantitativa delen av undersökningen består av en enkätundersökning. Enkäten genom-

förs med 65 informanter i förhoppning om att få svar på studiens andra frågeställning. Enkät 

är enligt oss ett fördelaktigt tillvägagångssätt då vi får konkreta svar som kan sammanställas 

till statistik vilken sedan jämförs och analyseras.   

4.1.1 Urval 

Valet av respondenter och informanter grundar sig på vilka som kan tillföra studien relevant 

information. Undersökningen utgår från samspelet mellan intervjuer och enkäter. Vi anser att 

samspelet är relevant för att besvara studiens frågeställningar. 
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Vi har utfört fyra intervjuer med verksamma lärare i årskurs 1. Respondenterna har olika lång 

erfarenhet inom yrket. Vi vill generellt presentera hur bokstavsundervisningen genomförs i 

svenska skolor. Undersökningen utgår från fyra lärare i en kommun i mellersta Sverige. Det 

är av vikt för oss att välja skolor med olika förutsättningar som är från skilda stadsdelar för 

att få en vid och rättvis bild av hur verksamheterna skiljer sig åt. Skolorna varierar dessutom 

storleksmässigt, både vad gäller antalet elever men också klasstorlek.  

Studiens enkätundersökning genomförs i respondenternas klasser. Anledningen är att vi vill ha 

möjlighet att jämföra samt se likheter och skillnader mellan vilka sinnespreferenser eleverna 

föredrar ute i skolorna. Vi genomför enkäten med samtliga informanter i fyra klasser, dels för 

att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt, dels för att elever har olika förutsättningar och 

därmed är viktiga att inkludera i studien. 

4.1.2 Genomförande 

Inledningsvis sökte vi på kommunens hemsida för att hitta verksamma lärare i årskurs 1. Vi 

mejlade ut ett missivbrev till 24 stycken lärare (se bilaga 1) om medverkan i vår studie. Tre 

stycken svarade nej, fyra stycken svarade ja och resterande svar uteblev. Till de fyra som var 

intresserade skickade vi ut ett samtyckesbrev (se bilaga 2) som elevernas vårdnadshavare 

behövde underteckna för att deras barn skulle få vara med i undersökningen.   

Intervjuerna genomfördes på respondenternas skolor. Två intervjuer ägde rum i 

respondenternas klassrum, en i skolans bibliotek medan en intervju genomfördes i ett mindre 

samtalsrum. Båda skribenterna medverkade under samtliga intervjuer. Innan varje intervju 

förtydligade vi för respondenterna att de när som helst kunde avbryta utan anledning eller 

konsekvens. Samtliga intervjuer tog mellan 20–30 minuter. Ljudupptagningen skedde med 

hjälp av två stycken mobiltelefoner vilket samtliga respondenter samtyckte till. Under 

samtalen fördes även anteckningar. 

Genomförandet av enkätundersökningen skedde på respektive skola i närheten av 

informanternas klassrum. Tiden varierade mellan informanterna, 2–7 minuter, då några ville 

läsa själva, diskutera och utförligt berätta varför de valde just det svarsalternativet och själva 

kryssa i rätt ruta på datorn medan andra ville ha frågorna upplästa och endast pekade på rätt 

svarsalternativ.  

4.2 Materialinsamlingsmetod 

En av vår huvudsakliga materialinsamlingsmetod är intervju. Intervjuer kan enligt Bryman 

(2011:412) ha olika former: strukturerad, semistrukturerad och ostrukturerad. Målet med 

studien är att besvara forskningsfrågorna på det mest valida och tillförlitliga sättet utifrån olika 

kategorier, av den anledningen väljer vi att använda semistrukturerade intervjuer. Bryman 

(2011:415) beskriver att i en semistrukturerad intervju finns en intervjuguide som innehåller 

kategoriserade frågor. Bryman påpekar att respondenten får svara på ett fritt sätt och inte 

behöver följa guiden till punkt och pricka. Fokus ligger på respondenternas svar istället för på 

frågorna, vilket troligtvis resulterar i att följdfrågor och svar varierar. 
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Under intervjuerna använder vi oss av ljudinspelning. Lagerholm (2010:56) anser att inspelade 

intervjuer är positivt eftersom forskarna får möjlighet att lyssna på inspelningen ett flertal 

gånger. Vidare påpekar Lagerholm att fördelen med ljudinspelningar ger bättre koncentration 

under intervjun. Med hjälp av ljudinspelning minimeras risken att någonting som nämnts och 

som har relevans för studiens syfte uteblir.  

Materialinsamlingen som berör vilka sinnen som är fördelaktiga för eleverna att använda i 

bokstavsinlärningen, samlas in med hjälp av enkätsvar. Enkäter används enligt Lagerholm 

(2010:38) när det material som söks inte går att få fram ur inspelningar eller när forskaren 

söker ekvivalenta svar. Med en strukturerad och förbestämd karaktär som bygger på Boströms 

(2004:19) beskrivning av de fyra sinnespreferenserna har vi formulerat frågor med bland annat 

elevernas ålder och förståelse i åtanke. Enkätfrågorna är slutna och informanterna anonyma. 

För att minimera risken att alla informanter inte förstår frågorna har vi valt att genomföra 

enkäten med hjälp av olika sinnen. Informanterna har möjlighet att läsa frågorna självständigt 

(visuellt) eller lyssna när vi läser för dem (auditivt). Olika bilder förstärker varje svars-

alternativ som annars kan upplevas allt för abstrakta. Detta medför att eleverna kan ta, vända 

och känna på bilderna (visuellt och taktilt). Vidare får informanterna välja om de själva vill 

sitta vid datorn och kryssa i deras alternativ (taktilt), muntligt berätta (auditivt) eller om de vill 

peka/lägga någonting på rätt svarsalternativ (kinestetiskt). Under samtliga enkät-

undersökningar medverkar en av studiens skribenter. Möjligheten att dramatisera 

frågeställningar och svarsalternativ kan underlätta för de kinestetiska deltagarna. 

4.2.1 Materialbearbetning 

Bearbetning av intervjuer sker med hjälp av transkribering. Boyd och Ericsson (2015:79) 

beskriver transkription som en noggrann överföring från tal- till skriftspråk. Transkribering 

används för att underlätta kommande sammanställning och analys samt för att få en djupare 

förståelse av helheten. Bryman (2011:424) redogör för att ljudinspelningar helst bör 

transkriberas inom en till två dagar efter samtalet ägt rum. 

Efter varje utförd intervju lyssnar vi på det inspelade materialet. Sammanställningen av 

respondentens svar transkriberas samma eller kommande dag. Transkriberingen sker på 

standardsvenska och utesluter förkortningar och dialektala språkskillnader. Ljud som inte 

tillför något tal, exempelvis skratt, kan vara av betydelse för tolkningen och skrivs därför 

inom parentes. Respondenternas pauser markeras med punkter under transkriberingen. 

Antalet punkter avgörs av hur lång paus respondenten gör. Pauser som är upp till en sekund 

markeras med en punkt, pauser mellan en och två sekunder markers med två punkter medan 

längre uppehåll markeras med tre punkter. Skulle respondenten betona ett ord presenteras 

detta med stora bokstäver. Om några namn nämns under transkriberingen byts dessa till 

fiktiva namn för att bevara anonymiteten. Vi är medvetna om att denna process är långdragen 

och tidskrävande och av den anledningen har vi avsatt en dag per intervju till transkribering. 

I enkätundersökningen har vi använt oss av programmet Google Formulär, ett gratisprogram 

skapat av Google. Programmet är utformat för enkätundersökningar och sammanställer 

frågornas resultat i stapeldiagram samt i textformat. Frågorna var utformade med fyra svars-
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alternativ där första svarsalternativet riktade sig till en visuell sinnespreferens, andra svaret 

till en auditiv, tredje till en kinestetisk och det fjärde svarsalternativet till en taktil sinnes-

preferens. Varje enkät sammanställdes enskilt för att se vilken sinnespreferens som var mest 

framträdande hos informanten. Därefter sattes alla svar skola för skola samman i ett diagram 

som vi utformat i Word. Slutligen gjordes en sammanställning av alla skolor på hur många 

elever som föredrog de olika sinnespreferenserna samt hur många som ville använda flera 

sinnen vid inlärning. 

4.3 Analysmetod 

Studiens insamlade material analyseras utifrån tre metoder: fenomenologi, legitimeringsanalys 

och den komparativa analysmetoden. 

4.3.1 Fenomenologi 

Fenomenologi används då forskaren har för avsikt att beskriva viktiga kännetecken utifrån 

människors erfarenheter och upplevelser. Syftet med fenomenologi är att undersöka 

respondenternas tankar om ett fenomen med hjälp av kvalitativa intervjuer. Respondenternas 

svar tolkas utan att åsikter, övertygelser och känslor förekommer. Metoden är vanligt före-

kommande i småskaliga forskningsstudier inom utbildningsvetenskap och uttrycks vanligtvis 

som en beskrivning snarare än en analys (Denscombe, 2016:144, 153).  

Med inspiration från Patel och Davidsson (2011:33) utgår studiens fenomenologiska del från 

fyra steg. För att skapa en helhetsbild av intervjun ligger fokus till en början på förståelse av 

det insamlade materialet. Därefter, i det andra steget, observeras och jämförs likheter och 

skillnader i respondenternas svar. Vidare grundar sig nästa steg på att kategorisera svaren. 

Slutligen handlar det fjärde och sista steget om att få djupare förståelse genom att söka 

mönster och sammanställa de kategoriserade svaren.  

4.3.2 Legitimeringsanalys 

För att analysera och kategorisera respondenternas svar har vi efter fenomenologins fyra steg 

valt att använda oss av en så kallad legitimeringsanalys. En legitimeringsanalys syftar till att 

undersöka frågan varför, då varje handling tros ha en bakomliggande förklaring (van 

Leeuwen, 2008:105–106). Syftet med att utföra en legitimeringsanalys i denna studie är att 

undersöka hur lärarna motiverar val av undervisningsform utifrån elevernas förutsättningar 

och behov. 

Tematiseringen av respondenternas svar sker utifrån legitimeringsanalysens fyra olika 

aspekter: auktorisering, moralisk värdering, rationalisering och mytopoesis (van Leeuwen 

2008:105–106, svensk översättning av Gustavsson, 2009:51–52). Om undervisningsformen 

styrs av läroplan, skollag, forskning eller att någon säger åt dem att undervisa på ett visst sätt 

placerar vi svaret under auktorisering. Påstår respondenten att han eller hon utgår från vad 

som är ”rätt” eller lägger in värderingar om att eleverna inte klarar av eller vill utföra 

uppgiften tolkar vi det som moraliska värderingar. Skulle respondenterna istället hävda att de 

försöker tänka logiskt och att undervisning utförs i syftet att nå kursmålen i läroplanen 

rationaliserar de handlingarna. Slutligen grundar sig den sista legitimeringsformen, 
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mytopoesis, på om respondenten följer en återberättad skildring i klassrummet (Gustavsson, 

2009:50–52). 

4.3.3 Komparativ analysmetod 

Jämförelsen mellan intervju och enkät, sker med hjälp av en komparativ analysmetod. 

Tillvägagångssättet används framförallt för att mäta förhållanden och samband mellan 

insamlad data men kan även tillämpas då forskaren letar efter mönster i relationen mellan data 

(Denk, 2012:11–12). En del av studien syftar till att jämföra vilka undervisningsformer de 

verksamma lärarna använder i bokstavsinlärningen, med vilka inlärningsstilar som är mest 

framträdande hos eleverna. I arbetet är det därför av stor vikt att ställa likheter och skillnader 

mot varandra vilket ligger till grund för varför vi valt att slutligen bruka den komparativa 

analysmetoden i studien.  

4.4 Validitet och reliabilitet 

En vetenskaplig studies trovärdighet kräver enligt Boyd och Ericsson (2015:24) en hög 

validitet och reliabilitet. I denna studie använder vi oss av olika insamlingsmetoder vilket 

Lagerholm (2010:31) menar stärker både studiens resultat och slutsats. Insamlingen av 

primärdata sker med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder vilket vi anser skapar 

förutsättningar att jämföra respondenternas svar och dra allmänna slutsatser av resultatet. 

En studies validitet handlar om undersökningens trovärdighet utifrån dess syfte, det vill säga 

om enkäterna och/eller intervjuerna svarar på undersökningens forskningsfrågor. Till skillnad 

från validitet grundar sig reliabilitet på undersökningens tillförlitlighet. Oavsett när under-

sökningen genomförs och vilken forskare som studerar ämnet ska resultaten från samma 

respondenter alltid bli detsamma (Boyd och Ericsson, 2015:24–25). 

Studiens kvantitativa del har för avsikt att svara på en av undersökningens frågeställningar. Vi 

har på ett tydligt och välformulerat sätt utformat frågorna för att eleverna skulle få bästa 

möjligheter att svara sanningsenligt. Då enkätundersökningen genomförs med unga elever 

finns det risk att alla inte knäckt läskoden, av den anledningen deltar en av skribenterna för att 

stödja eleven. Vår medverkan gör troligtvis att eleverna kan förstå och tolka frågorna mer 

likvärdigt vilket ökar studiens reliabilitet, dock riskerar eleverna att påverkas av oss. På 

samma sätt kan intervjurespondenterna ha påverkats genom hur vi talat och fört oss under 

intervjuerna. En annan faktor som kan ha negativ inverkan på validiteten är ljudinspelningen 

då den kan hämmat deltagarna från att svara sanningsenligt. 

Det finns en medvetenhet hos oss skribenter om att vissa källor kring lärstilsteorier och en 

lärstilsanpassad undervisning är något föråldrade. Vi har ändå valt att integrera dessa i studien 

då vi ansåg att de gav studiens tidigare forskning ett mervärde.  

4.5 Metodkritik 

Det finns kritik mot de kvalitativa intervjuernas tillförlitlighet då allt från vem som ställer 

frågorna, miljö och attityd kan ha betydelse för respondentens svar (Boyd & Ericsson, 

2015:25). Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011:99–100) lyfter dessutom att frågor kan 
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upplevas svåra att ställa samt mödosamma för respondenten att svara på då de inte är anonyma 

för intervjuaren. Vidare är tiden något som kan ha en negativ betydelse då deltagarna kan vara 

stressade. 

De ljudinspelningar som används under intervjuerna kan även de kritiseras. Lagerholm 

(2010:33) belyser att deltagarna kan hämmas av att intervjun spelas in vilket kan resultera i att 

respondenterna inte är helt ärliga och samtalet känns iscensatt. Inspelningens kvalité är enligt 

Boyd och Ericsson (2015:78–79) ytterligare en kritisk aspekt. De menar att ljud, buller och 

andra störande läten kan påverka inspelningen samt göra kommande transkribering svår att 

genomföra. Vidare ser Denscombe (2016:385) på transkribering med en kritisk blick då han 

anser att det kan vara mödosamt. En transkribering tar enligt honom minst tre timmar per 

inspelad timme att genomföra. 

Nackdelar med en kvantitativ enkät grundar sig enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2011:99–100) framförallt på att insamlingen kan ta tid och att svarsfrekvensen ofta blir låg. I 

enkäter kan forskarna aldrig vara säkra på vem som har genomfört undersökningen samt om 

de har svarat sanningsenligt. En annan kritik som Boyd och Ericsson (2015:119) belyser 

handlar om flervalsfrågor, de anser att upplägget kan tendera att styra deltagarnas enkätsvar. 

Vi kan inte med säkerhet veta att respondenter och informanter har tolkat frågorna på samma 

sätt. Vi är medvetna om att vår tolkning av respondenternas svar påverkar studiens resultat.  

4.6 Etiska aspekter 

Studiens undersökning följer Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer: informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 

2002:7–14). 

Informationskravet poängterar att det är viktigt att informera deltagarna om studiens syfte 

samt vad deras uppgift är. Vi har informerat alla respondenter att deltagandet är frivilligt och 

att de när som helst har rätt att avbryta utan konsekvenser. I enighet med samtyckeskravet 

bestämmer alla deltagare om sin egen medverkan, villkor och tid. Alla enkäter genomförs 

med barn yngre än 15 år, av den anledningen har vi skickat ut ett samtyckesbrev till vårdnads-

havare. Enligt konfidentialitetskravet har vi informerat respondenterna om vår tystnadsplikt 

samt att allt material tryggt förvaras och förstörs direkt efter att arbetet publicerats. 

Deltagarna garanteras anonymitet och att ingen utomstående ska kunna identifiera dem. 

Slutligen utgår undersökningarna från nyttjandekravet som innebär att all insamlad data 

endast används inom denna vetenskapliga studie. 

4.7 Metodreflektion  

Studien har begränsats till verksamma lärare och elever i årskurs 1. Urvalet gjordes då den 

övervägande bokstavsinlärningen vanligtvis genomförs i denna årskurs, även om annat också 

förekommer. Studien utgår från en kvalitativ och en kvantitativ undersökning. Att använda 

sig av båda metoderna ser Lagerholm (2010:30–31) som fördelaktigt för att studiens resultat 

stärks. Vi anser oss ha fått svar på studiens frågeställningar och en inblick i hur arbetet med 
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bokstavsinlärningen i deltagarnas skolor sker. Studiens validitet och reliabilitet är svårtolkad 

då flertalet faktorer väger in. Dels kan nervositet, glömska eller andra aspekter såsom olika 

tolkning av frågor och förklaring ha haft betydelse och dels kan ljudinspelningen med 

respondenterna och vårt deltagande med informanterna påverkat deras svar. Vidare ser vi 

respondenternas svar som mer tillförlitliga än informanterna då de utförligt kunde beskriva 

tillvägagångssättet av bokstavsundervisningen. Reliabiliteten hos informanterna är svårt att 

säkerställa på grund av deras ålder samt att de kan ha misstolkat frågorna och inte svarat 

sanningsenligt.  

För att få veta hur respondenterna arbetar och tänker kring bokstavsinlärning utifrån de fyra 

sinnespreferenserna valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer fokuserar enligt Bryman (2011:415) på respondentens svar och är något friare än 

en strukturerad intervju. Vi valde att inte lämna ut intervjuguiden till respondenterna innan 

samtalet ägde rum. Anledningen var att de inte skulle fundera på vilka svar vi var ute efter 

utan på ett naturligt sätt svara så sanningsenligt som möjligt. En respondent var dock så pass 

nervös att vi innan ljudinspelningen startade behövde berätta lite om frågorna så hon fick 

möjlighet att fundera en stund. Lagerholm (2010:25) tydliggör att det är vanligt att 

respondenter blir nervösa vid ljudinspelning och att samtalet kan upplevas arrangerat och 

svårt att medverka i. Efter att ha gått igenom frågorna innan intervjun startade berättade 

respondenten att hon kände sig trygg inför ljudinspelningen. I efterhand resonerade vi om att 

en pilotintervju hade varit av fördel då första intervjutillfället blev något mer strukturerad än 

vi hoppats på.  

Enkätundersökningarna genomfördes med respondenternas elever för att se vilka sinnes-

preferenser som var mest framträdande. Vi valde att göra enkäter då vi ville ha jämförbara 

svar (Lagerholm, 2010:38) vilket kan upplevas svårt att få vid en intervju. Samtliga 

informanter fick före deltagandet veta att undersökningen handlade om vad de vill använda 

för metoder vid inlärning. Vi förtydligade att det inte fanns några rätt eller fel och att de 

skulle svara så uppriktigt som möjligt. Med informanternas ålder och förståelse i åtanke valde 

vi att hjälpa till vid genomförandet. Vi är medvetna om att vårt deltagande kan ha påverkat 

informanternas svar samt gjort dem nervösa men vi tror samtidigt att de flesta uppskattade vår 

närvaro. Då studien grundar sig på sinnespreferenser var det viktigt för oss att integrera dem i 

enkätundersökningen (se 4.2 Materialinsamlingsmetod). Större delen informanter använde sig 

av bilderna för att förstå och svara på frågorna. Det var dock svårt att hitta bilder som gav 

svarsalternativen rättvisa vilket kan ha varit något missvisande för informanterna och i vissa 

fall gett ett felaktigt svar. Vi märkte att det fanns en trygghet hos informanterna i att ha 

bilderna framför sig, troligtvis då fokus hamnade på frågan och bilden istället för på 

informanten.  

En fundering kring val av metod är ifall validiteten och reliabiliteten kring undersökningarna 

blivit högre om vi även genomfört observationer. Vi hade då kunnat se om det var moment 

som respondenterna missat att nämna och fått en djupare förståelse kring deras tillvägagångs-

sätt. Hur informanterna hanterade arbetet utifrån de fyra sinnespreferenserna är ytterligare 

något som kunnat synliggöras med hjälp av observation.   
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5. Analys och resultat 

I detta kapitel presenteras analys och resultat från studiens undersökningar. Besöks-

intervjuerna beskrivs i avsnitt 5.1 medan enkätundersökningarna presenteras i avsnitt 5.2. 

Vidare, i avsnitt 5.3, följer en jämförelse och analys av samtliga intervju- och enkätsvar. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av hela kapitlet (5.4). För transkriptions-

konventioner, se kapitel 4.2.1. 

5.1 Representation av besöksintervjuer 

Under följande rubrik presenterar vi de medverkande respondenterna, hur länge de varit 

aktiva inom skolan samt hur bokstavsinlärning i årskurs 1 genomförs. Vidare beskrivs vad 

som motiverar respondenterna att arbeta på det sätt de gör.    

5.1.1 Skola 1 

Skola 1 är en stor F–6-skola som ligger i utkanten av en stad. Respondenten är utbildad 

grundlärare med inriktning svenska/so årskurs 1–7 med behörighet att även undervisa i 

matte/no upp till årskurs 3. Respondenten har varit verksam lärare i 15 år med pågående 

uppdrag som förstelärare.  

Bokstavsinlärning handlar enligt respondenten om att koppla samman ljud och bokstav. 

Respondenten berättar att många elever kan namnen på bokstäverna när de börjar första klass 

men att flertalet är osäkra på hur bokstäverna låter. Av den anledningen går hon igenom 

bokstäverna var och en för sig. Genomgången av alfabetets alla bokstäver tar ungefär ett år, 

det vill säga en till två bokstäver i veckan och uppehåll för repetition vid behov. 

Respondenten känner sig trygg med bokstavsinlärningen och anser att eleverna får en djupare 

förståelse när man arbetar på detta sätt. Ett typiskt tillvägagångssätt vid inlärning av en ny 

bokstav är att respondenten börjar med att presentera bokstavens namn och ljud. Eleverna får 

därefter titta på en bild på saker vars namn innehåller den specifika bokstaven, de säger ordet 

högt och lyssnar efter bokstavens ljud. Därefter berättar och visar respondenten på tavlan åt 

vilket håll bokstaven ska skrivas, vilket respondenten anser är ytterst relevant. Eleverna får 

spåra bokstaven med fingret på sina bänkar.  Slutligen är det dags att arbeta med bokstaven i 

arbetsboken. ”Jag ser en vits med att följa en arbetsgång som är genomtänkt och jag behöver 

inte ha tänkt ut den utan det går jättebra att en läromedelsförfattare har tänkt ut den”, 

beskriver respondenten. Till en början behövde eleverna en hel del hjälp i arbetsboken, 

respondenten påpekar dock att upplägget är ganska lika och att eleverna, när intervjun ägde 

rum, blivit ganska självständiga.  Respondenten beskriver vikten av att ha övningar som är 

anpassningsbara så att eleverna kan arbeta med samma uppgift men på olika nivåer och sätt. 

Det är JÄTTEVIKTIGT att man erbjuder barnen .. att ta in via olika kanaler, 

så jag tycker att det är jätteviktigt att jag både visar .. visuellt, vad är det jag 

vill, kanske med kroppen, kanske på tavlan, kanske ritar, jag förklarar med 

orden vad det är jag vill att de ska göra, jag är väldigt noggrann. Jag försöker 

täcka in alla varianter så att det ska vara så tydligt för eleverna.  

(Intervju: Respondent, skola 1). 



 24 

Respondenten tror att undervisningsform, disciplin och tydlighet är nyckeln till en god 

undervisning. Det gäller att skapa en plats där eleverna känner sig trygga. Respondenten är 

skeptisk till lärstilsanpassad undervisning då hon arbetat utifrån Howard Garners sju 

intelligenser för ett flertal år sedan. Hon beskrev att man skulle anpassa lokalen med hänsyn 

till allt ifrån ljud, ljus och rörelse. Eleverna skulle själva få bestämma var de skulle sitta och 

hur de lärde sig bäst och respondenten kunde inte se några positiva resultat av detta arbetssätt 

dock ansåg hon att det är viktigt att använda sig av olika kanaler/former för att alla elever 

tillämpar kunskap på olika sätt. Några förslag respondenten gav för att tillämpa elevernas 

olikheter var att titta på film, diskutera, rita, skriva men hon lyfte också att eleverna måste 

kunna lyssna på genomgångar då hon använder sig av så kallad katederundervisning. På 

frågan vilken undervisningsform hon tror att hennes elever föredrar svarade hon att de älskar 

praktiskt arbete men att hon inte trodde att det var det mest utvecklande och kunskapsgivande 

för dem och att det inte tog någon större plats i hennes undervisning.  

5.1.2 Skola 2 

Respondenten från skola 2 arbetar på en mindre byskola för elever i förskoleklass till årskurs 

3. Respondenten tog examen, på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i 

förskoleklass och årskurs 1–3, för lite mindre än ett år sedan och har varit verksam klasslärare 

i årskurs 1 sedan dess.  

Skola 2, där respondenten arbetar, utgår från Att skriva sig till läsning (ASL). Inom denna 

metod tar bokstavsinlärningen vanligtvis inte någon stor plats utan eleverna lär sig 

bokstäverna genom att skriva på datorn och få lyssna till deras ljud med hjälp av talsyntes. 

Respondenten berättade dock att tekniken strulade första terminen och att han då passade på 

att gå igenom bokstäverna. För att hinna med alla bokstäver valde han att arbeta med två 

bokstäver i veckan under denna period. Respondenten startade bokstavundervisningen med en 

gemensam genomgång på tavlan där han berättade vad bokstaven hette och hur den lät samt 

hur den formas. Därefter fördes en diskussion kring ord som började eller innehöll bokstaven, 

orden skrevs sedan upp på tavlan. Eleverna hämtade, enligt respondenten, bokstavspapper där 

de fick skriva bokstaven med flera olika färgpennor. När de var klara klippte eleverna ut 

bokstaven och klistrade in i sin egen alfabetsbok. Slutligen fick eleverna skriva några ord 

eller meningar som innehöll bokstaven i sin alfabetsbok och rita en bild till.  

För att involvera eleverna ansåg respondenten att ”det är viktigt med att både få se och höra, 

även att man gör mycket praktiska saker”. Tillämpningen av praktiska uppgifter kunde 

exempelvis bestå av att eleverna fick leta efter bokstäver som var gömda på skolgården. Efter 

att de hittat ett visst antal skulle de bilda ord och meningar beroende på hur långt de kommit i 

sin läs- och skrivinlärning.  

Jag försöker få ut dem för att dels så tycker de att det är roligt och när man 

tycker att det är roligt så lär man sig lättare. Att stå inne i klassrummet och 

prata det kan vara väldigt abstrakt för många elever. De lär sig mer på en 

halvtimmes utelektion än vad de kan göra på tre genomgångar inne i 

klassrummet så att man kan omvända och omsätta det i praktiken. 

(Intervju: Respondent, skola 2). 
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I dagens undervisning ”ska allting vara så roligt” enligt respondenten. Han påstår att om 

eleverna inte är nöjda med undervisningsformen tappar de både fokus och engagemang. 

Respondenten anser att det är lärarens uppgift att vara flexibel och anpassa undervisningen 

efter elevernas olikheter. Han beskriver att en individanpassad undervisning är ytterst relevant 

speciellt för elever i behov av särskilt stöd. Majoriteten av respondentens elever gillade enligt 

honom att rita, lyssna och titta på det de ska lära sig, exempelvis en film. Han lägger stor vikt 

vid undervisningsformen och beskriver hur några elever i klassen lär sig på olika sätt, 

exempelvis är det en elev som har svårt att läsa texter om det inte finns några bilder till och 

en annan som behöver ha något att pyssla med vid genomgångar för att kunna sitta stilla och 

koncentrera sig.  

Respondenten anser sig ha fått god inblick i läroplanen under utbildningens gång ”om man 

har planerat upp en lektion så vet jag direkt till vilka delar jag kan koppla … så jag behöver 

inte fundera så mycket känner jag”. I övrigt anser inte respondenten att han fått med sig så 

mycket från lärarutbildningen. Han inspireras däremot i sin undervisning till stor del av den 

lokala lärarutbildare han hade under den verksamhetsförlagda utbildningen.  

5.1.3 Skola 3 

Tredje skolan är en mellanstor F–6-skola som ligger centralt i förhållande till de andra 

skolorna. Respondenten är verksam klasslärare sedan drygt ett halvår, hon är under utbildning 

på Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1–3 och 

saknar av den anledningen lärarlegitimation.  

Respondenten har tagit över en klass som går i årskurs 1 och har, för elevernas skull, valt att 

fortsätta bokstavsinlärningen på ungefär samma sätt som föregående lärare introducerade. 

Måndag varje vecka introducerar respondenten en ny bokstav för klassen. Hon börjar med att 

hålla en genomgång kring bokstavens namn och ljud samt hur munnen formas. De diskuterar 

om bokstaven kan låta på olika sätt, hur den formas, var i alfabetet den finns, om det är en 

vokal eller konsonant. Därefter får eleverna komma fram och skriva bokstaven på tavlan. 

Genomgången avslutas med att elever och lärare tillsammans försöker komma på ord som 

innehåller bokstaven, alla ord skrivs upp på tavlan.  

Bokstavsarbetets andra moment består av en arbetsgång med åtta övningar. Till en början får 

eleverna spåra både versaler och gemener på ett papper, därefter hämtar de ett nytt papper 

som de viker och skriver bokstaven på åtta gånger. Tredje övningen handlar om att hitta på 

och skriva ner ord med bokstaven medan den fjärde istället berör ljudning av olika ord. 

Därefter är det dags för en bokstavsordbok, vilket är ett läromedel med olika typer av 

uppgifter. I den sjätte övningen ska eleverna läsa kortare texter som innehåller många ord 

som innehåller den specifika bokstaven. De två sista övningarna handlar om att eleverna får 

ljuda samt skriva av en längre text. Respondenten på skola 3 berättar i intervjun: 

Det är jättebra delar kan jag tycka för de får verkligen träna läsning, 

skrivning, förståelse för bokstaven, var är bokstaven i olika ord, först-mitten-

sist och sådär, men jag tycker att det blir lite rörigt för de springer runt hela 

tiden.  
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Under arbetsgången har varje elev som ett protokoll där de kryssar i varje övning de är klar 

med. Respondenten tycker, som citatet visar, att det finns många bra moment i denna arbets-

gång men att den kan bli enformig och rörigt och skulle föredra att ha ett häfte med alla 

uppgifter där möjligheten att byta ut och lägga till andra övningar fanns. Vidare berättar hon 

att hennes elever lär sig och föredrar att arbeta på skilda sätt.  

Vi har de här som kan sitta still hur länge som helst och kan knega på i sin 

bok och inte behöver någonting annat egentligen så har vi de här som 

behöver lite genomgångar, gemensamma genomgångar, och så har vi de här 

som skulle behöva mer praktiskt arbete hela tiden .. så att jag försöker väl 

variera så mycket jag kan. (Intervju: Respondent, skola 3). 

Respondenten beskriver att det är svårt att få bra lärtillfällen utifrån alla elevers behov. Hon 

använder sig ”mycket av rörelser för det tycker jag är lite såhär, ja men, två flugor i en smäll”. 

Vissa lektioner upplevs långa både av respondenten och av eleverna, hon anser då att det är 

extra viktigt att lägga in rörelse för att elevernas möjlighet att fokusera och ta till sig ny 

kunskap ska öka. Ett exempel på rörelse, kopplad till bokstavsinlärningen, är att ställa sig upp 

och forma bokstaven med hela kroppen.  

Respondenten har ständigt läroplanen i åtanke när hon planerar upp sina lektioner. Hon är 

noga med att alla delar i läroplanen, som berör bokstavsinlärningen, ska belysas antingen i 

genomgångar eller i materialet. Hon tycker även att färdiga läromedel är positivt att använda 

sig av om man känner sig osäker då alla moment behandlas i dessa. Respondenten inspireras 

av sin lokala lärarutbildare som hon haft under utbildningens gång och skulle gärna använda 

sig av liknande undervisningsmetoder i sin egen undervisning.   

5.1.4 Skola 4 

Den fjärde skolan ligger i utkanten av en mellanstor stad. Det är en stor skola med elever från 

förskoleklass upp till årskurs 6. Respondenten tog examen 2005 och är legitimerad tidigare-

lärare i årskurs 1–7 med inriktning mot specialpedagogik, där hon har matematik och svenska 

som specialisering. Respondenten har arbetat i förskola fram till 2016 och har nu varit 

verksam lärare i grundskolan i snart ett år.  

Bokstavsinlärning är enligt respondenten att ”gå igenom hela alfabetet och lära sig 

bokstäverna. Hur ser bokstäverna ut, hur låter bokstäverna och hur formar man bokstäverna”. 

De arbetar med en bokstav i veckan där eleverna på ett lekfullt sätt får lista ut vilken veckans 

bokstav är genom att titta på en bild eller räkna ut exempelvis vilken bokstav som har plats 15 

i alfabetet. Bokstavsarbetet fortsätter med en gemensam genomgång där respondenten visar 

sina elever hur bokstaven formas samt var man börjar och slutar. 

Sen får de testa att spåra bokstaven på bänken, och det gör de ju i böckerna 

också med färgpennor för vi har en arbetsbok som de jobbar i. Vi pratar 

om hur .. hur bokstaven ser ut och hur den låter sen brukar vi alla härma 

varandra .. och alltid, varje gång när vi har en ny bokstav så får de komma 

med förslag på ord som har bokstaven i sig eller den eller det ordet som 
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börjar på den bokstaven eller slutar, så .. början-mitten-slutet helt enkelt. 

(Intervju: Respondent, skola 2). 

Förslagen skrivs upp på tavlan och det förs en dialog i klassrummet om bokstavens plats i 

orden. Respondenten har valt att arbeta som de andra lärarna på skolan då hon är ny inom 

verksamheten, dock påpekar hon att hon hade ställt sig kritisk om någon kollega sagt att hon 

bör göra på ett visst sätt för att det är det rätta.  

Det material respondenten använder i bokstavsundervisningen är läromedel där eleverna till 

stor del arbetar självständigt med en bokstav i taget. Arbetsboken är enligt respondenten 

otroligt viktig och rolig för eleverna. Hon är medveten om att alla inte lär sig på samma sätt 

och förtydligar att vissa kräver svårare uppgifter medan andra behöver extra hjälp, ”en 

startmotor”. Respondenten på skola 4 berättar i intervjun: 

Jag tror ju att de allra flesta här inne behöver att jag ger instruktioner, att 

jag har genomgång. Vi jobbar framme vid tavlan. Ibland kan jag också be 

elever komma fram till tavlan och forma, de får skriva ord, det där har vi 

gjort lite olika. De som vill och kan, kom fram och skriv det ordet (ehh) 

några använder sig av bilder, att de får rita dem istället, men jag tror ju 

som sagt ändå att jag är väldigt VÄLDIGT viktig. Jag tror inte de kan läsa 

sig till själva eller förstå utan där är jag jätteviktig. 

Respondenten har inte särskilt mycket praktiskt arbete i bokstavsundervisningen men är 

medveten om att vissa elever fördrar att använda hela kroppen vid inlärning. Tidigare har 

hon, i förskolan, arbetat praktiskt med hjälp av olika material exempelvis deg och pinnar. 

Detta är något hon funderar på att införa även i skolans undervisning nästa gång hon har 

årskurs 1. 
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5.2 Representation av enkätundersökningar 

I detta kapitel redovisas enkätundersökningen som beskriver informanternas framträdande 

sinnespreferenser på de olika skolorna med hjälp av diagram. 

5.2.1 Skola 1 

I Skola 1 deltog elva informanter. Resultatet visade att informanternas sinnespreferenser var 

relativt jämt fördelade mellan visuell, auditiv, kinestetisk och taktil med en marginell fördel 

till kinestetiskt och taktilt lärande. I gruppen ingick det fem elever där fler än en sinnes-

preferens var framträdande. I figur 4 går det avläsa att två informanter föredrar en 

kombination av alla fyra sinnespreferenser. Två informanter dominerades av kombinationen 

auditiv och kinestetisk medan en informant hade framträdande kinestetiska och taktila sinnes-

preferenser. 

 
Figur 3. Sammanställning av enkätundersökning.  

 
Figur 4. Visar vilken kombination av sinnen informanterna som inte hade en dominerande sinnespreferens 

föredrog. 
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5.2.2 Skola 2 

I skola 2 deltog 13 informanter. Fem deltagare visade sig föredra att använda hela kroppen i 

sin inlärning (kinestetisk). Tre stycken fördrog en kombination mellan olika sinnen medan de 

auditiva och taktila sinnena föredrogs av två informanter vardera. Den sinnespreferens som 

färst informanter föredrog var den visuella. Det som är signifikant i figur 6 är att samtliga 

informanter hade taktila sinnespreferenser som en viktig aspekt vid inlärning. En informant 

föredrog att använda alla sinnen, en var visuell och taktil medan den tredje informanten 

föredrog en kombination av praktiska inslag med hjälp av kinestetisk och taktil undervisning.   

 
Figur 5. Sammanställning av enkätundersökning. 

 
Figur 6. Visar vilken kombination av sinnen informanterna som inte hade en dominerande sinnespreferens 

föredrog.  
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5.2.3 Skola 3 

I skola 3 deltog 21 informanter. Nästan hälften av alla informanterna, tio stycken, föredrog att 

lära sig med hjälp av flera sinnespreferenser. Det visade sig finnas tre visuella, fyra auditiva, 

tre kinestetiska och en taktil informant i klassen. Kombinationen av sinnespreferenser (se 

figur 8) skiljde sig också åt dock var de kinestetiska och de taktila sinnespreferenserna något 

vanligare än de andra kombinationerna. Endast en informant föredrog att använda alla fyra 

sinnespreferenser vid inlärning. 

 
Figur 7. Sammanställning av enkätundersökning.  

 
Figur 8. Visar vilken kombination av sinnen informanterna som inte hade en dominerande sinnespreferens 

föredrog.  
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5.2.4 Skola 4 

I skola 4 deltog 20 informanter. Åtta stycken föredrog en kombination av flera sinnes-

preferenser vid inlärning, av dessa var det blandningen mellan auditiv och kinestetisk som var 

mest framträdande. Det visade sig även att hälften av alla informanter dominerades av det 

auditiva eller kinestetiska sinnet vid inlärning. Endast en elev vardera föredrog visuella och 

taktila sinnespreferenser. Slutligen går det att avläsa att en informant fördrog en kombination 

av alla sinnen, en var visuell och kinestetisk medan ytterligare en informant var kinestetisk 

och taktil. 

 
Figur 9. Sammanställning av enkätundersökning.  

 
Figur 10. Visar vilken kombination av sinnen informanterna som inte hade en dominerande sinnespreferens 

föredrog.  
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5.2.5 Sammanställning av alla enkätresultat 

Sammanlagt deltog 65 informanter i undersökningen. Det visade sig vara vanligt med en 

kombination av flera sinnespreferenser, 40 % (26 stycken) föredrog det. De två preferenser 

som inte var lika framträdande var visuell och taktil som endast hade 9 % (6 stycken visuella 

och 6 stycken taktila) vardera. Det kinestetiska sinnet dominerades av 22 % (14 stycken) och 

hos 20 % (13 stycken) var den auditiva sinnespreferensen mest framträdande (se figur 11).  

 
Figur 11. Sammanställning av alla enkätundersökningar. 

I figur 12 går det att läsa av vilka kombinationer av sinnespreferenser som förekom hos de 26 

elever som föredrog flera sinnen vid inhämtning av ny kunskap. Vanligast förekommande 

kombinationen på 35 % var auditiv och kinestetisk (9 stycken), därefter kom kinestetisk och 

taktil på 27 % (7 stycken). 19 % (5 stycken) föredrog en kombination av alla fyra sinnes-

preferenser. Blandningen av de visuella och kinestetiska sinnena förekom hos 12 % (3 

stycken) och endast 8 % (2 stycken) föredrog en visuell och taktil sinnespreferens. 

 
Figur 12. Visar vilken kombination av sinnen samtliga informanter föredrog av dem som inte hade en 

dominerande sinnespreferens.  
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5.3 Analys och jämförelse av studiens resultat 

5.3.1 Fenomenologisk analys  

Fenomenologin utfördes utifrån de fyra intervjuerna med verksamma lärare i årskurs 1. Till 

en början låg vikten på att lyssna på ljudfilerna, transkribera och granska anteckningar för att 

skapa ett helhetsperspektiv. Att få förståelse för hur respondenterna ser på bokstavsinlärning, 

hur de arbetar i klassrummet samt om de individanpassar undervisningen utifrån elevernas 

behov är ett grundläggande steg i denna analys. Med hjälp av diskussion om likheter och 

skillnader gjordes en enklare analys mellan respondenternas svar. Genom diskussionen 

kategoriserades svaren (se figur 13 nedan) för att upptäcka mönster och kunna sammanställa 

respondenternas likheter och skillnader på ett begripligt sätt. 

 Skola 1 Skola 2 Skola 3 Skola 4 

Tidsram - En till två 

bokstäver i 

veckan 

- Två bokstäver i 

veckan 

- En bokstav i 

veckan 

- En bokstav i 

veckan 

Genomgång - En bokstav i 

taget 

- Namn, ljud och 

form 

- En bokstav i 

taget 

- Namn, ljud och 

form 

- En bokstav i 

taget 

- Namn, ljud och 

form 

- Vokal eller 

konsonant 

- Var i alfabetet 

finns bokstaven 

- En bokstav i 

taget 

- Namn, ljud och 

form 

- Var i alfabetet 

finns bokstaven 

Undervisnings-

form 

- Titta på bild 

- Lyssna efter 

bokstavens ljud 

- Spåra på bänk 

- Arbeta i 

arbetsbok 

- Skriva ord på 

tavlan 

- Bokstavs-

stenciler 

- Klippa och 

klistra 

- Skriva 

- Rita 

- Skriva ord på 

tavlan 

- Spåra på papper 

- Vika papper 

och skriva 

- Skriva ord och 

meningar 

- Lyssna efter 

bokstavens ljud 

- Ljuda ut ord 

- Arbeta i 

arbetsbok 

- Läsa 

- Avskrivning 

- Lyssna efter 

bokstavens ljud 

- Spåra på bänk 

och i arbetsbok 

- Skriva ord på 

tavlan 

- Arbeta i 

arbetsbok 

 

Material - Läromedel - Stenciler 

- Egengjord 

alfabetsbok 

- Läromedel 

- Stenciler 

- Textkort 

- Läromedel 

Anpassningar 

enligt 

respondenten 

- Film 

- Diskussioner 

- Rita 

- Skriva 

- Rita 

- Lyssna 

- Titta 

- Bilder 

- Skriva 

- Utepedagogik 

- Pyssla under 

genomgång 

- Rörelsepauser - Skriva 

- Rita 

 

Figur 13. Visar respondenternas svar utifrån fem kategorier. 
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Samtliga respondenter arbetar med en bokstav i taget, skola 2 gör två bokstäver i veckan, 

skola 1 en till två och skola 3 och 4 arbetar med en per vecka. Alla inleder arbetet med en 

gemensam genomgång där bokstavens namn, ljud och form presenteras. Skola 3 och 4 arbetar 

utifrån alfabetet för att eleverna ska få förståelse av att bokstaven endast är en liten del i ett 

större sammanhang. Respondenten i skola 3 belyser dessutom om bokstaven är en vokal eller 

konsonant. 

Skolornas undervisningsformer har likheter och skillnader. Tre av fyra skolor (skola 2, 3 och 

4) använder sig av diskussioner där eleverna ska komma på ord som sedan skrivs upp på 

tavlan medan skola 1 utgår från en bild där eleverna endast nämner ord som de hittar i bilden.  

Skola 1, 3 och 4 arbetar dessutom med att eleverna får spåra bokstaven med fingret, på 

bänken eller på ett papper, vilket inte skola 2 nämner någonting om.  Tre skolor (skola 1, 3 

och 4) arbetar med ord där de lyssnar på vart bokstavsljudet hamnar exempelvis i början, 

mitten eller slutet. Två skolor, skola 1 och 4, har ett liknande tillvägagångssätt i bokstavs-

undervisningen, i båda dessa skolor har läromedel en stor plats. Skola 3 har även de ett 

läromedel men detta är endast en liten del av många övningar. Ett färdigt läromedel är helt 

uteblivet i skola 2, vilka istället utgår från stenciler och pysslar ihop sina egna alfabetsböcker.  

Vad gäller lärstilar anser samtliga respondenter att elever lär sig på olika sätt. De använder 

dock olika anpassningar för att tillfredsställa sina elevers behov. Rita och skriva var vanligt 

förekommande i klassrummen. Skola 2 presenterade flest anpassningar exempelvis fick några 

elever pyssla under genomgångar, respondenten lade in utomhuspedagogik i de lektioner 

eleverna behövde röra på sig och gav bilder till elever som hade svårigheter att läsa och ta in 

text. Skola 3 använde sig också av lite praktiska övningar i form av rörelsepauser då eleverna 

hade svårt att koncentrera sig en hel lektion. Respondenten i skola 1 gav som exempel att 

eleverna fick titta på film ibland för att tillmötesgå alla elever.  

5.3.2 Legitimeringsanalys  

Efter att fenomenologin genomförts och överblicken av respondenternas svar var god 

analyserades varför respondenterna använde de specifika undervisningsformerna utifrån van 

Leeuwens legitimeringsmodell (se kapitel 3.3).   

Respondenten på skola 1 har ständigt skolans styrdokument i åtanke när undervisningen 

planeras. Hon använder sig av en traditionell katederundervisning med läromedel som 

material. Respondenten har provat arbeta utifrån ett lärstilsanpassat klassrum men anser att 

den traditionella undervisningen ger större effekt på elevernas resultat. Dessa handlingar är 

enligt van Leeuwens legitimeringsmodell auktoriserande gärningar. Respondenten 

rationaliserar också sina handlingar då hon anser det positivt att använda ett redan 

genomtänkt läromedel i undervisningen. Hon ser ingen vits med att behöva tänka ut en ny 

plan när det redan finns en färdig planering att följa. Vidare beskriver respondenten att hon 

börjat använda ett kooperativt arbetssätt i klassrummet. Hon beskriver det som att eleverna 

blandar självständigt arbete med grupparbete där de får interagerar med varandra genom 

diskussioner. Genom ett kooperativt arbetssätt avlägsnar sig respondenten något från den 

traditionella skolan och visar att hon söker andra teorier och modeller som fungerar, återigen 

rationaliserar hon undervisningen. Utöver auktorisering och rationalisering har respondenten 
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även en moralisk värdering i planeringen. Hon anser att undervisningen bör involvera flera 

olika ”kanaler”, exempelvis rörelse och bild, eftersom elever lär sig på skilda sätt.  

Den andra respondenten, från skola 2, har varit verksam lärare knappt ett år. Han har inte 

direkt några erfarenheter från skolan mer än det han har samlat på sig under sin 

verksamhetsförlagda utbildning. Undervisningen inspireras till stor del av hur respondentens 

lokala lärarutbildare arbetar blandat med egna tankar och den forskning han läst under 

utbildningens gång.  

Men när man pluggade så, men fyra år, då jobbade man ju väldigt mycket 

med läroplanen så när jag väl kom ut och jobbade så behövde jag inte kika 

allt för mycket i läroplanen för det sitter liksom i bakhuvudet tycker jag, 

man vet, om man har planerat upp en lektion så vet jag direkt till vilka 

delar jag kan koppla … så jag behöver inte fundera så mycket känner jag, 

sen går man ju alltid in och kollar lite då och då så man får med allting. Jag 

har tagit mycket från VFU:n, det är väl därifrån jag har hämtat för jag 

tycker inte att lärarutbildningen var så jättegivande. Jag tycker ju att 

VFU:n var det som har gett mig kött på benen liksom .. och så hade jag en 

jättebra mentor som har visat och berättat vad han tycker är bra och dåligt 

så blandar jag ju det med saker som jag själv tror funkar bra.  

Auktorisering och moralisk värdering är av den anledningen viktiga i respondentens 

tillvägagångs-sätt. Han nämner att alla elever är olika och att han arbetar utifrån vad han tror 

att eleverna uppskattar och utvecklas av. Genom att lägga in egna normer och åsikter kring 

vad som anses vara det bästa och det rätta används den strategin som van Leeuwen benämner 

som moralisk värdering. Den svenska skolans läroplan är något som respondenten ständigt 

har i bakhuvudet vid planering av undervisning men inget han anser sig behöva läsa särskilt 

ofta vilket är ytterligare ett bevis på att han auktoriserar sin undervisning. Han berättar 

dessutom hur han inspirerats av sin lokala lärarutbildare samt tagit till sig av det som han 

beskrivit som positivt att använda i undervisningen.   

I skola 3 utgår respondenten från tre av van Leeuwens fyra strategier i undervisningen. Hon är 

noga med att beröra alla moment från läroplanen och har den ständigt i åtanke vid planering 

och genomförande av lektioner. Auktorisering utgör av den anledningen en relativt viktig del i 

undervisningen. Vidare styrs respondenten av auktorisering i bokstavsinlärningen då hon 

följer den planering som föregående lärare använt sig av, trots att hon inte skulle ha valt detta 

arbetssätt själv. Anledningen att undervisningen fortgår på samma sätt är för att respondenten 

upplever det som det ”rätta” att göra för att inte bryta det mönster som eleverna påbörjat, 

vilket kan kopplas till van Leeuwens andra strategi, moralisk värdering. Till de moraliska 

värderingarna hör även att respondenten utgår från etiska aspekter, det vill säga att hon anser 

att alla elever lär sig och föredrar att arbeta på olika sätt. Trots detta ser respondenten färdiga 

läromedel som fördelaktiga att använda som en grund i undervisningen då materialet är väl 

genomtänkt och alla kursmål i läroplanen berörs, vilket visar en rationaliserad avsikt. Utöver 

färdigt material, egna tankar och läroplan har respondenten påverkats av sin lokala lärar-

utbildare. Respondenten ser denna person som en inspirationskälla som hon skulle vilja arbeta 
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på samma sätt som. Hon har ständigt sin lokala lärarutbildare i åtanke och funderar på hur 

denne skulle ha tänkt och genomfört vissa moment i undervisningen.  

Den fjärde och sista respondenten som arbetar på skola 4 är inne på sitt första år som lärare 

och har tidigare arbetat med yngre barn i förskola. Respondenten motiverar sina 

undervisningsval utifrån tre av van Leeuwens strategier. Till stor del påverkas hon av 

auktorisering då hon utgår från hur kollegorna i samma arbetslag lägger upp sin undervisning. 

”Jag har lutat mig mot de andra så steg två nu framöver är att jag själv ska sätta mig in lite 

mer”. Hon är delaktig i planeringen och noga med att förtydliga att hon inte skulle köpa ett 

koncept rakt av för att någon berättade att det är det bästa tillvägagångssättet. Respondenten 

använder moraliska värderingar då hon påstår att elever tar in kunskap på olika sätt men hyllar 

trots det läroboken som hon anser är rolig och viktig för eleverna.  Läroboken är dessutom 

något respondenten ser som positivt att använda sig av för att nå kursmålen i läroplan, hon 

rationaliserar då sitt val av undervisningsform. 

Nedan följer (figur 14) en sammanställning av vilken legitimering, utifrån van Leeuwens 

legitimeringsmodell, som ligger till grund för respondenterna på respektive skola. 

 Auktorisering Moralisk värdering Rationalisering Mytopoesis 

Skola 1 X X X  

Skola 2 X X   

Skola 3 X X X  

Skola 4 X X X  

Figur 14. Visar vilken legitimering som avgör respondenternas undervisningsform. 

Sammanfattningsvis går det att konstatera att samtliga respondenter legitimerar sin under-

visning genom auktorisering och moralisk värdering. Generellt styrs lärarna av Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, dock är det inte alla som uppdaterar sig 

kring ny forskning inom ämnet. Respondenterna är medvetna om etiska aspekter och anser att 

elever har olika förutsättningar och behov vid inlärning. Tre respondenter visade sig ha ett 

rationaliserat synsätt där de till stor del utgår från färdiga läromedel. Den fjärde strategin, 

mytopoesis, var det ingen respondent som nämnde att de tillämpade i bokstavsundervisningen. 

5.3.3 En komparativ jämförelse 

Under följande underrubrik presenteras en jämförelse mellan respondenternas undervisnings-

former och informanternas mest framträdande sinnespreferenser. Slutligen följer en jämförelse 

mellan enkätsvaren för att se likheter och skillnader mellan informanterna. 

Respondenten på skola 1 har en så kallad traditionell undervisning som till störst del utgår 

från de visuella och auditiva sinnespreferenserna. Undervisningsformer som används är bland 

annat arbete i lärobok, titta på bilder och lyssna efter bokstavsljud medan de i vissa fall även 

tittar på film, ritar och diskuterar. Respondenten har valt att ha med inslag av taktil 

undervisning då eleverna spårar varje ny bokstav på bänken med fingret. Hon ser inte några 
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större framsteg eller resultat av att använda en kinestetisk lärstil därför har hon aktivt valt att 

utelämna praktiskt arbete i undervisningen. Utifrån enkätundersökningen går det att läsa av 

vilka sinnespreferenser som är mest framträdande hos respondentens elever (informanter). I 

resultatet framgick att den kinestetiska sinnespreferensen var vanligast förekommande hos 

informanterna på denna skola. Därefter kom den taktila följt av den auditiva sinnes-

preferensen. Den lärstil som färst elever föredrog var den visuella.  

Undervisningsformen hos respondenten på skola 2 skiljde sig från de andra skolorna. Vid 

varje bokstav använde sig respondenten av pyssel där eleverna fick klippa och klistra (taktil). 

De arbetar visuellt då eleverna fick skriva på tavlan och i stenciler, rita samt titta på bilder. 

Respondenten ansåg det relevant att eleverna rörde på sig (kinestetiskt) och hade av den 

anledningen valt inslag av utomhuspedagogik i bokstavundervisningen dessutom hade han 

kortare genomgångar där eleverna lyssnade och diskuterade kring bokstäver (auditiv). Precis 

som respondenten antog visade enkätresultatet att flertalet av hans elever föredrog att 

använda kroppen vid inlärning. Liksom skola 1 följdes den kinestetiska sinnespreferensen av 

den taktila, auditiva och till sist visuella lärstilen. 

I skola 3 arbetar respondenten med flertalet olika undervisningsformer. Till störst del 

involveras de visuella och auditiva sinnespreferenserna exempelvis genom att skriva, läsa, 

ljuda och lyssna. Respondenten använder sig även av taktila och kinestetiska inslag då 

eleverna får spåra bokstäver på papper samt forma bokstäver med kroppen i rörelsepauser. 

Enkätresultatet visade att majoriteten informanter föredrog en kombination av olika lärstilar. I 

kombinationerna visade det sig att den kinestetiska sinnespreferensen var en gemensam 

faktor. Av de som hade en specifikt framträdande sinnespreferens var det de auditiva som var 

flest, de visuella och kinestetiska därefter och slutligen var det endast en elev som föredrog en 

taktil inlärning.   

Respondenten från skola 4 arbetar likt skola 1 mycket med visuell och auditiv undervisning på 

ett traditionellt sätt. Det som skiljer två av respondenternas (skola 1 och 4) undervisningsform 

från varandra är att respondenten vid skola 4 inte använder sig av någon bild utan istället låter 

eleverna hitta på ord där de sedan får lyssna var i ordet bokstavsljudet befinner sig. För att 

tillgodose taktila elever spåras bokstäverna på bänken. Respondenten använder sig inte av 

några kinestetiska inslag i bokstavsundervisningen. Respondenten tror att eleverna föredrar att 

lyssna på henne och att det är den mest effektiva inlärningsstilen för majoriteten av hennes 

elever. Resultatet från enkätundersökningen stämde väl överens med hennes tanke då flest 

informanter föredrog en auditiv sinnespreferens vid inlärning. Det visade sig dessutom vara 

många som föredrog en kinestetisk undervisning vilket respondenten inte involverade över 

huvud taget. Lika många informanter dominerades av de visuella som de taktila sinnes-

preferenserna.  
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Analysen av enkätundersökningarna visar att på tre av fyra skolor är kombinationen av flera 

sinnespreferenser vid inlärning vanligast. Den fjärde skolan (skola 2) företräds av kinestetiska 

elever.  

 
Figur 15. Visar en jämförelse i procent mellan informanternas sinnespreferenser på de fyra skolorna. 

I figur 15 går att läsa att de sinnespreferenser som är vanligast förekommande hos 

informanterna är de auditiva och kinestetiska. Det var endast ett fåtal informanter som 

dominerades av de visuella eller de taktila sinnespreferenserna. 

5.4 Sammanfattning av analys och resultat 

Samtliga respondenter arbetar till stor del visuellt i klassrummen. På skola 1, 2 och 4 var det 

endast en informant vardera som visade sig föredra en visuell undervisning medan två per 

skola hade en visuell sinnespreferens i kombination med minst en annan. Skola 3 skilde sig 

från de andra med fler informanter som föredrar visuell inlärning. Det var på den skolan tre 

stycken som var starkt visuella och fyra stycken som kombinerade visuell med en eller flera 

andra preferenser.  

Tre av fyra respondenter, skola 1, 3 och 4, arbetar till stor del utifrån en auditiv lärstil. Det 

visade sig att skola 4 var den som hade flest auditiva informanter medan skola 1 hade färst, 

däremot hade skola 1 fyra stycken som var auditiva i kombination med en eller flera andra 

sinnespreferenser. På skola 2 gick det två informanter som föredrog en auditiv inlärning och 

på skola 3 fyra stycken.  

Två av fyra respondenter, skola 1 och 4, använde sig inte av några kinestetiska undervisnings-

former i bokstavsinlärningen medan skola 2 och 3 hade inslag av praktiska övningar. Enkät-

resultatet visar att 22 % av samtliga informanter domineras av en kinestetisk inlärning. På 

skola 2 var det flest kinestetiska informanter, därefter kom skola 4 tätt följt av skola 3 och 
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färst kinestetiska informanter gick på skola 1. Hela 92 % av de informanter som föredrog en 

kombination av flera preferenser, hade det kinestetiska sinnet med som en framträdande 

lärstil.  

Till skillnad från skola 1, 3 och 4 inkluderar skola 2 den taktila sinnespreferensen mer i under-

visningen än de andra. Den taktila lärstilen är bland de minst dominanta sinnespreferenserna 

av visuell, auditiv, kinestetisk och taktil i undersökningen. Enkätresultatet visar ändå att skola 

1 och skola 2 är de som har flest taktila informanter. Det visade sig dessutom att 54 % har det 

taktila sinnet med som en viktig del i kombinationen av flera preferenser.   

Avslutningsvis kan det i studien fastställas att tre av fyra av van Leeuwens (2008:106) 

legitimeringsstrategier används av en eller flera respondenter. Auktorisering och moralisk 

värdering är de strategier som alla respondenter nämner har störst betydelse för hur de arbetar 

i klassrummet. Därefter kommer rationalisering som skola 1, 3 och 4 påverkas av.  

6. Diskussion 

Diskussionskapitlet är uppdelat i två underrubriker: Resultatdiskussion samt Slutord och 

förslag till vidare forskning.  

Studien syftar till att ta reda på om respondenterna tar hänsyn till sina elevers sinnen i 

bokstavsinlärningen samt om de individanpassar undervisningen. Resultatdiskussionen utgår 

från vad forskningen säger om lärares undervisningsformer, framträdande sinnespreferenser 

och anpassningar i klassrummet och sätter det i förhållande till studiens resultat. 

Avslutningsvis, i slutord och förslag till vidare forskning, sammanställer vi studien i några 

rader samt ger förslag på vad vi anser skulle vara intressant att forska vidare om.  

6.1 Resultatdiskussion  

Lärstilsanpassad undervisning har generellt inte fått någon vidare spridning i svensk skola. 

Enligt Boström (2004:55–56) grundar det sig på att lärstilar känns främmande och 

amerikaniserade. Vi ställer oss kritiska till om det endast handlar om dessa två orsaker. Att en 

ny undervisningsform känns främmande är en självklarhet men ändå har lärare och den 

svenska skolan tagit flertalet beslut att involvera nya undervisningsformer och inriktningar 

genom alla tider. Li et.al (2016:90–91) belyser dessutom att spridningen av lärstilsanpassad 

undervisning minskat i hela världen för att det är tidskrävande. Bolander och Boström 

(2008:19,21) lyfter samtidigt att en lärstilsanpassad undervisning höjer självförtroende, 

arbetsglädje och resultat. Är det inte det läraryrket handlar om? Att motivera eleverna till en 

livslång lust att lära och samtidigt ge dem en så pass bred kunskap att de kan bli självständiga 

och demokratiska samhällsmedborgare.  

Vi skribenter är medvetna om att det finns en rad missuppfattningar beträffande alfabetets 

funktion. Det finns ingen modern forskning som påstår att bokstäverna ska läras ut i 

alfabetisk ordning däremot finns det flertalet kursmål i den svenska läroplanen som beskriver 

vad eleverna ska behärska vid terminsslut i årskurs 3.   
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6.1.1 Lärarnas undervisningsformer 

I studiens resultat ser vi att tre av fyra respondenter nästan uteslutande arbetar utifrån en så 

kallad traditionell undervisning. I den traditionella bokstavsundervisningen får eleverna lära 

sig en ny bokstav i veckan (Jones et al. 2013:81). Tre av fyra respondenter arbetade på detta 

sätt medan en respondent hade genomgång på två bokstäver per vecka. Detta är i linje med 

våra egna erfarenheter från vår skolgång och verksamhetsförlagda utbildning. Vi ansluter oss 

till Fridolfsson (2015:119–120) som nämner att en bokstav i veckan kan sakna sammanhang 

och meningsfullhet. Hon ställer sig därför kritiskt till att undervisa på detta sätt och menar att 

undervisningen blir enformig och kunskaperna därmed bristfälliga. Jones et al. (2013–81, 84) 

menar dessutom att bokstäverna är olika svåra att lära och att elevernas förkunskaper skiljer 

sig åt. De menar att undervisningen blir omotiverad vilket vi till stor grad instämmer med då 

vi anser att inlärningen kan upplevas tråkig och enformig samtidigt som den kan hämma vissa 

elevers kunskapsinhämtning.  

Studiens kvalitativa intervjuer gav oss en inblick i hur respondenterna tänker och agerar i 

klassrummen. Vi förstår att de nyutexaminerade lärarna har tagit inspiration från sina lokala 

lärarutbildare, att kollegiet är viktigt för vägledning och att alla respondenter upplever att 

eleverna har olika förutsättningar och behov. Det sistnämnda kan tyckas vara något 

motsägelsefullt då alla respondenter till stor del arbetade utifrån ett visuellt och auditivt 

perspektiv. Samtliga respondenter legitimerar sina handlingar genom läroplanen men i 

läroplanen står det att lärarens uppdrag bland annat är att anpassa undervisningen efter varje 

individs förutsättningar och behov. Detta är något respondenterna belyser då de anser att alla 

elever lär sig på olika sätt. Då de inte läser någon större mängd forskning och heller inte gör 

några test på eleverna för att ta reda på deras sinnespreferenser motiverar de istället 

undervisningsformerna med moraliska värderingar. Det är dessutom en respondent som 

förklarar att hon inte använder sig av kinestetiska övningar för att hon inte känner sig bekväm 

med det. Leopold (2012:96, 98) nämner att de lärare som utgår från sin egen lärstil i 

undervisningen riskerar att sänka några elevers studieresultat. Att elevernas studieresultat 

skulle påverkas av undervisningsformen är dock inget vi kan visa i denna studie. 

Under intervjuerna reflekterade vi, skribenterna, över hur lika undervisningsformer 

respondenterna använder i bokstavsundervisningen. Arbetet inleds med en gemensam genom-

gång av bokstavens namn, ljud och form, vilket stämmer överens med Kullberg (2006:226). 

Därefter arbetar eleverna självständigt i var sin arbetsbok, med olika stenciler eller 

egentillverkade böcker. Avslutningsvis får samtliga elever träna på att sätta in eller läsa ut 

bokstaven i ord och meningar. Lärprocessen ger enligt oss inte någon variation, den blir 

mekaniskt och tråkigt precis som Berg (2011:36) uttrycker det. I jämförelsen av 

respondenternas undervisningsformer med Kullbergs (2006:227) och Fridolfssons (2015:123) 

förslag på övningar kan vi som skribenter konstatera att de visuella och auditiva elevernas 

inlärningsstilar blir relativt tillfredsställda genom att de skriver, målar, söker efter bokstäver i 

texter, lyssnar på bokstavsljud samt lyssnar på var i orden de hör bokstavsljudet. Vad gäller 

kinestetiska och taktila övningar så lyfter Kullberg och Fridolfsson bland annat lek, att skapa 

med kroppen, ta och känna på olika saker samt skapa den aktuella bokstaven i lera eller med 

ett snöre. Detta är inget som används i någon större utsträckning av studiens respondenter. 



 41 

Tre respondenter låter eleverna spåra med fingret på pappret eller på bänken, skulle de istället 

valt att spåra i sand eller dra fingret på sandpapper hade de taktilas behov möjligtvis 

tillgodosetts bättre i undervisningen. Två respondenter involverade kroppsligt arbete på något 

sätt, respondent 2 med hjälp av utomhuspedagogik och respondent 3 med rörelsepauser. För 

att tillgodose alla fyra sinnespreferenser i bokstavsundervisningen kan läraren exempelvis 

skapa stationer i klassrummet så att eleverna arbetar med det de själva föredrar och tycker är 

roligt.   

6.1.2 Framträdande sinnespreferenser 

Fridolfsson (2015:111) skriver att alla elever lär på olika sätt och att det krävs att lärarna 

individualisera undervisningen utifrån elevernas förutsättningar och behov. Detta är enligt oss 

intressant i förhållande till både respondenternas och informanternas svar. Samtliga 

respondenter arbetar med fler än en sinnespreferens i klassrummet, dock var det endast en 

respondent som verkade göra individuella anpassningar utifrån enskilda elever. Resterande 

respondenter utformade undervisningen med hänsyn till gruppen som helhet.  Fridolfsson 

(2015:111) förtydligar att metoderna måste anpassas till uppgiftens syfte och utformning då 

alla är olika. I enkätresultatet ser vi att 40 % av informanterna inhämtar ny kunskap bäst med 

hjälp av flera sinnespreferenser. Detta skulle kunna bero på att eleverna, precis som 

Fridolfsson påstår, föredrar olika metoder beroende på sammanhang.  

Det kinestetiska sinnet är den preferens som flest informanter föredrar vid kunskaps-

inhämtning, trots detta är det endast två respondenter som involverar denna lärstil i 

undervisningen. Respondenten på skola 1 tror att eleverna föredrar en kinestetisk lärstil då det 

är roligt att arbeta praktiskt. Hon anser dock att resultaten blir högre om undervisningen 

bygger på de visuella, auditiva och taktila sinnena istället. Som lärare strävar vi ständigt efter 

att eleverna ska nå sina kunskapsmål och utvecklas, med andra ord är skolan resultatbunden. 

Ska vi då anpassa undervisningen utifrån vad som ger resultat eller hur eleverna föredrar att 

lära sig? Bolander och Boström (2008:19) anser, till skillnad från respondenten på skola 1, att 

om undervisningen utgår från elevernas lärstilar så förstärks allt ifrån elevernas motivation till 

glädje och studieresultat.  

Boström (1998:58) och Ladberg (2000:53) beskriver hur sinnespreferenserna utvecklas i en 

viss ordning. Att små barn utvecklar det kinestetiska sinnet först, därefter det taktila och 

visuella för att slutligen vid 10–13 års ålder utveckla det auditiva sinnet. Det Boström och 

Ladberg anspelar på är att hjärnorna hos eleverna i årskurs 1 inte är tillräckligt utvecklade för 

att de ska kunna minnas och ta till sig muntliga instruktioner. Detta var något vi reagerade på 

då 20 % av informanterna som deltog i vår undersökning föredrog att använda det auditiva 

sinnet vid inlärning. Det får oss att fundera på kognitivismen och om sjuåringar är mogna nog 

att svara på vad som är mest effektivt vid inlärning eller om de endast utgår från vad de tycker 

är roligt. Oavsett hur eleverna svarar anser vi att undervisningen borde bli mer effektiv och 

motiverande om eleverna finner glädje i det de gör.  
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6.1.3 Anpassningar i klassrummet 

Respondenten på skola 2 uttrycker vikten av att individualisera och anpassa undervisnings-

formen utifrån varje enskild individ. Han beskriver hur en elev har svårt att läsa utan bilder 

till texten och att en annan behöver pyssla vid genomgångar för att kunna koncentrera sig. 

Kullberg (2006:226) skriver att lärare bör ge eleverna flera olika tillvägagångssätt inom den 

sinnespreferens de föredrar för att använda.  

Det är endast ett fåtal anpassningar som skiljer respondenternas tillvägagångssätt åt, exempel-

vis använder respondent 1 film ibland, respondent 2 låter eleverna skapa sina egna arbets-

böcker, respondent 3 inflikar med rörelsepauser och respondent 4 låter eleverna rita. 

Anpassningarna är enligt oss positiva och förstärker möjligheten för alla elever att inkluderas, 

dock ser vi inte att någon annan respondent än skola 2 individanpassar undervisningen vilket 

Skolverket (2016:7–8) beskriver är en av lärarnas skyldigheter. Anpassningarna sker inte 

löpande utan är snarare något respondenterna adderar för att förändra undervisningen och 

fånga upp fler elever.  

Tre av fyra respondenter saknar kunskap om lärstilar medan en respondent, från skola 1, 

arbetat utifrån en lärstilsanpassad undervisning tidigare. En reflektion vi gjort är att två av 

respondenterna nyligen tagit examen där de läst om vikten av att individanpassa, en 

respondent är dessutom under utbildning. Att tiden inte räcker till för allt som en lärare ska 

hinna med vet vi sedan tidigare men att fortsätta med en traditionell undervisning som utgår 

från att eleverna får titta, läsa, lyssna och samtala känns inte hållbart i längden. Respondent 2 

uttrycker att skolan förr i tiden inte anpassades och att eleverna gjorde det de blev tillsagda 

till skillnad från dagens skola som förväntas vara så rolig. Detta påstående har diskuterats 

flitigt av oss skribenter sedan dess. För det första reflekterade vi över att dagens lärare i stor 

grad verkar använda en traditionell undervisning. Vad är det då som skiljer undervisningen åt 

eller är det endast attityden till skolan som förändrats? Kanske ligger det mer press på dagens 

lärare att anpassa och tillgodose undervisningen efter alla elevers förutsättningar och behov 

eller också grundar det sig på att allt ifrån klasstorlek och kunskapskrav ökat. 

6.2 Slutord och förslag till vidare forskning 

Trots att samhälle och skola ständigt är under utveckling arbetar lärare till stor del på samma 

sätt som de gjort år efter år. Vi har idag ett samhälle som blir allt mer digitaliserat men 

fortfarande har inte alla skolor samma möjlighet att använda sig av datorer eller surfplattor. 

Läroplanen har förnyats och gett skolan nya riktlinjer att förhålla sig till i undervisningen 

samtidigt som dagens elever har helt andra förutsättningar och behov än vad de hade för bara 

20 år sedan. Hur kommer det sig att undervisningen inte följer samma utveckling, att eleverna 

fortsätter arbeta i läroböcker och att de elever som bryter mot normen är de som misslyckas i 

skolan? Grundat på denna undersökning tror vi att det till stor del beror på rädslan av att bryta 

det mönster som under så lång tid byggts upp, att det är riskabelt att ge sig ut på djupare 

vatten och att läraren känner trygghet i medvetandet av att alla kursmål berörs. Samtidigt har 

vi, under vår egen skolgång och den verksamhetsförlagda utbildning vi genomfört, märkt att 
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klasstorlekarna ökat, ekonomin blivit snävare, mångkulturaliteten växt och diagnostiseringen 

fått en allt större roll i skolan. 

Det går att konstatera en samstämmighet i forskningen och respondenternas svar, att under-

visningen bör anpassas efter elevernas olika förutsättningar och behov. Samtidigt kan vi 

konstatera en viss brist på överensstämmelse i respondenternas kunskaper och handlingar. För 

att tillgodose och inkludera alla elever är det av relevans att involvera samtliga fyra 

sinnespreferenser (visuell, auditiv, kinestetisk och taktil) i undervisningen. Några förslag på 

anpassningar som respondenterna gav var att titta på film, diskutera i olika konstellationer, 

pyssla och lägga in rörelsepauser.  

Denna studie visar sammanfattningsvis att det finns en medvetenhet hos respondenterna kring 

elevernas olika förutsättningar och behov vid inlärning. Det är framförallt en visuell och en 

auditiv undervisning som förkommer i respondenternas klassrum med inslag av kinestetiska 

och taktila övningar. Samtliga respondenter legitimerar undervisningsformerna utifrån 

läroplan och lägger in egna värderingar i vilka former som är bäst lämpade för eleverna, 

samtidigt som några påverkas av andra lärares erfarenheter och resultat. Nästan hälften av de 

medverkande informanterna föredrar en kombination av flera sinnespreferenser vid inlärning, 

därefter kommer kinesteterna som utgör 22 % av svaren. Det är endast en respondent som 

förtydligar och beskriver att undervisningen individanpassas utifrån elevernas föredragna 

lärstilar.  

Slutligen, i en fortsatt forskningsstudie, hade det varit intressant att utvidga studien med en 

observation för att se om lärarna använder fler undervisningsformer än de som nämnts under 

intervjun. Det hade även varit intressant att forska vidare kring ämnet ur ett genusperspektiv. 

Att undersöka om pojkars och flickors lärstilar skiljer sig åt samt om det är fler av det ena 

könet som är dominanta av en specifik lärstil. Ett tredje förslag på vidare forskning är att 

jämföra elevers studieresultat utifrån undervisningsformer och anpassningar, det vill säga om 

och på vilket sätt elevernas studieresultat påverkas när de arbetar utifrån sin egen lärstil.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev lärare 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på grundlärarprogrammet på Högskolan i Gävle.  

Under denna termin skriver vi examensarbete och skulle av den anledningen vilja utföra en 

anonym intervju med dig. Undersökningens syfte är att ta reda på om och i så fall hur lärare 

arbetar med elevernas sinnen i den tidiga bokstavsinlärningen samt hur undervisningen 

individanpassas utifrån varje elevs förutsättningar. 

Tid och plats för intervju bestämmer vi gemensamt med förhoppning att utförandet ska ske 

innan påsklovet. Om du väljer att delta i intervjun vill vi utöver vårt samtal genomföra en 

enkätundersökning med dina elever. Då detta kräver vårdnadshavares samtycke har vi även 

förberett ett brev till dem. Resultaten från samtliga intervjuer och enkäter kommer till sist 

sammanställas och jämföras för att se likheter och skillnader mellan vilka 

undervisningsmetoder som används i bokstavsinlärningen samt vilka sinnen eleverna tenderar 

att lära sig mest med hjälp av.  

Deltagandet är helt frivilligt. Både du och barnet har när som helst möjlighet att avbryta. 

Samtliga deltagare kommer vara anonyma, ingen utomstående ska kunna utläsa vilken skola 

eller vilka personer som medverkat. Vi kommer att använda ljudinspelning under intervjun, 

dessa kommer efter deltagandet att transkriberas. Allt material förvaras av oss och raderas 

efter skrivprocessens slut. 

 

Vid frågor om studien eller din/er medverkan, tveka inte att kontakta oss! 

 

Med vänliga hälsningar, 
 

Christina Nilsson   Sandra Gustavsson  

Telefon: 0702 – XXXXXX  Telefon: 0707 – XXXXXX 

ofk13cnn@student.hig.se   ufk12skn@student.hig.se 
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Bilaga 2 – Samtyckesbrev till vårdnadshavare 

Del 1 

Hej! 

Vi är två studenter som läser sista året på grundlärarprogrammet på Högskolan i Gävle.  

Under denna termin skriver vi examensarbete och skulle av den anledningen vilja utföra en 

anonym enkätundersökning med ditt/ert barn. Undersökningens syfte är att ta reda på om och 

i så fall hur lärare arbetar med sinnena i den tidiga bokstavsinlärningen samt hur 

undervisningen individanpassas utifrån varje elevs förutsättningar. 

Enkäten kommer utföras i skolan tillsammans med en av oss. Vi kommer förstärka frågornas 

betydelse med hjälp av bilder och eleverna kan själva välja att svara muntligt, kryssa i rätt 

ruta på datorn eller peka på bilden som bäst överensstämmer med deras svar. Resultatet på 

enkätundersökningen kommer visa hur ditt/ert barn lättast tillämpar ny kunskap. Efter 

enkäternas sammanställning kommer barnens lärare att intervjuas för att ta reda på hur 

han/hon arbetar ned bokstavsinlärning i klassrummet.  

Deltagandet är frivilligt och barnet har möjlighet att när som helst avbryta utan orsak eller 

konsekvenser. Barnen kommer att vara helt anonyma, det vill säga att ingen utomstående 

kommer kunna utläsa vilken skola eller vilka barn som medverkat.  

För att ditt/ert barn ska få medverka i enkätundersökningen behöver vi samtycke från 

samtliga vårdnadshavare. Undertecknat brev lämnas åter till barnets klasslärare. 

 

Vid frågor om studien eller ditt/ert barns medverkan, tveka inte att kontakta oss! 

 

Med vänliga hälsningar, 
 

Christina Nilsson   Sandra Gustavsson  

Telefon: 0702 – XXXXXX  Telefon: 0707 – XXXXXX 

ofk13cnn@student.hig.se   ufk12skn@student.hig.se 
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Del 2 

Samtycke till att mitt/vårt barn medverkar i ovanstående studie 

Jag/vi samtycker härmed att mitt/vårt barn får medverka i undersökningen. Information har 

delgivits mig/oss om deltagandets frivillighet samt att barnet när som helst kan avbryta sin 

medverkan.  

 

Barnet har: 

☐ En vårdnadshavare (A) 

☐ Två vårdnadshavare (A & B) 

 

 

Vårdnadshavare A 

Ja, jag samtycker att mitt barn får vara med i studien 

Ort/datum: 
 

Namnteckning: 
 

Namnförtydligande 
 

 

 

Vårdnadshavare B 

Ja, jag samtycker att mitt barn får vara med i studien 

Ort/datum: 
 

Namnteckning: 
 

Namnförtydligande 
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Bakgrund: 

 Vad är din yrkestitel? 

 Hur många år har du varit verksam som lärare?  

Bokstavsinlärning: 

 Kan du beskriva din syn på bokstavsinlärning? 

 Hur och när introducerade ni bokstäver och hur ser en typisk lektion ut?  

 Vilka material använder ni i undervisningen av bokstäver? Varför? 

 På vilket sätt påverkas din undervisning av tidigare erfarenheter och forskning? 

 Hur planera du undervisningen utifrån läroplanen och skolans egna värderingar? 

Lärstilar: 

 Vad är lärstilsanpassad undervisning för dig? 

 Upplever du att eleverna lär sig på olika sätt? Förklara! 

 Hur anpassar du undervisningen i klassrummet efter elevernas olika sätt att lära? 

 Hur tror du att undervisningsformen påverkar elevernas lärande? 

 Vilken undervisningsform utifrån visuell, auditiv, kinestetisk och taktil tar störst plats i 

din bokstavsundervisning? Varför? 

 Vilken inlärningsstil tror du är mest framträdande i din klass? 

Övrigt: 

 Finns det någonting mer du vill tillföra denna studie? 
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Bilaga 4 – Elevenkät 
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