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1. Inledning 
 
Termen språklig medvetenhet blev känd först på 1980-talet, trots att termen alltid haft en stor 
roll för diverse forskare, såsom Piaget och Vygotsky (Hagtvet, 2001 s. 67). I och med 
digitaliseringen som sker runt omkring oss, förändras villkoren för att läsa och skriva. Trots 
detta, kvarstår den språkliga medvetenheten som en viktig del för elevernas utveckling för att 
bli skickliga läsare och skribenter (Liberg, 2010 s. 5). Det finns personer som argumenterar 
för att det ägnas för mycket skrivundervisning i dagens skola, och att det i och med 
digitaliseringen finns både rättstavningskontroller i datorer samt tekniker som omvandlar talet 
till skrift, och att det i och med detta inte är lika viktigt att undervisa i skrivkunskaper. Dock 
anser Lundberg (2008 7-9) att skrivkunskaper borde ses som en allmän rättighet.  
 
Fridolfsson (2015 s. 19) menar att barnen behöver utveckla ett antal olika förmågor för att bli 
goda skribenter och läsare. Hon beskriver även hur brister i dessa förmågor kan leda till att 
barnen kan få svårigheter i läs- och skrivutvecklingen (Fridolfsson, 2015 s. 19). Några av de 
förmågor barnen behöver utveckla är den fonologiska medvetenheten, men även 
korttidsminne och bra bokstavskunskap. Undersökningar visar att barn med tidiga svårigheter 
att utveckla språket även kommer att få svårigheter när de börjar skolan. Eleverna i dessa 
svårigheter kommer även att få problematik att komma ikapp de andra eleverna (Fridolfsson, 
2015 s. 20). Taube (2011 s. 27) beskriver hur läsande och skrivande är två sidor av samma 
mynt. När barnen lär sig skriva måste eleverna kunna ett antal moment. Dessa moment 
innefattar bland annat att kunna hålla en penna korrekt, forma bokstäver samt göra en 
koppling mellan ljud och bokstav (Taube, 2011 s. 33). Enligt Skolverket (2019 s. 257) ska 
eleverna i skolan ges förutsättningar för att utveckla sitt språk och stärka deras medvetenhet, 
samt få tilltro till sin språkliga förmåga.  
 
Från och med juli 2019 har ett material från Skolverket blivit obligatoriskt i förskoleklass. 
Materialet heter ”Hitta språket”, och är ett stöd för pedagogerna i förskoleklassen för att 
hjälpa eleverna och stötta dem i deras språkliga utveckling (Skolverket, 2019 s. 4-5). Syftet 
med materialet för grundskolan är att på ett tidigt stadium kartlägga elevernas kunskaper. 
Därefter ska lärarna med hjälp av materialet kunna planera undervisningen i svenska för att 
stötta eleverna i deras språk-, läs- och skrivutveckling (ibid., s. 5).  
 
Den språkliga medvetenheten är av betydelse för hur barns läs- och skrivförmåga utvecklas. 
Det är därför av stor vikt att läraren tar detta i beaktning, när hen utformar undervisningen i 
svenskämnet, och ser alla elever utifrån deras unika behov. Fridolfsson (2015 s. 20) menar att 
den språkliga utvecklingen i förskola och förskoleklass spelar stor roll när det senare kommer 
till elevernas läsinlärning. Enligt Alatalo (2018 s. 2) behöver läraren kontinuerligt genomföra 
undervisning som syftar till att utveckla elevernas ordförråd. Flera studier kring barns 
läsutveckling (Liberg 2010, Alatalo 2011 m.fl.) pekar på ett samband mellan ordförråd och 
läsförståelse. Ordförrådet spelar även in när det kommer till stavning och förståelse av ordet. 
Det är därför av stor vikt att läraren har goda kunskaper om vad det innebär att lära sig läsa 
och skriva, men även att kunna möta eleverna där de befinner sig i utvecklingen (Taube, 2011 
s. 14). Eleverna utvecklar även sin medvetenhet i det gemensamma läsandet och skrivandet 
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vilket är en viktig del för att stötta eleverna i deras motivation och medvetenhet till språket. 
När eleverna sedan lär sig att själva läsa och skriva är stöttningar och olika sociokulturella 
redskap tydligt märkbara (Liberg, 2007 s. 31). Det jag i denna studie valt att undersöka och 
fokusera på, är hur lärarna arbetar med elevernas fonologiska och morfologiska medvetenhet i 
svenskämnet. Fokus kommer främst att ligga på elevernas läs- och skrivutveckling och 
därmed elevernas möjligheter att bli medvetna om sitt eget språk. 
 
Under min vfu i utbildningen har jag vid ett antal tillfällen stött på lärarnas arbete för att stötta 
elevernas språkliga medvetenhet och utveckling. Dock har jag även sett mycket som enligt 
forskningen är bra för elevernas språkliga utveckling som inte används i undervisningen. Då 
jag sett ett flertal arbetssätt som inte används för att stötta elevernas språkliga medvetenhet så 
har jag även börjar reflektera över lärarnas kunskaper som diverse forskning säger är viktig att 
behärska för att eleverna ska utvecklas i deras fonologiska och morfologiska medvetenhet.  
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Läroplanen för svenskämnet i årskurs 1-3 fastlår att undervisningen ska ge eleverna 
förutsättningar att utveckla sina läs- och skrivförmågor. Detta kan bland annat ske genom att 
läraren undervisar om sambandet mellan ljud och bokstav. Syftet med studien är att undersöka 
hur lärare i svenskundervisningen arbetar med elevernas fonologiska samt morfologiska 
medvetenhet för att stötta elevernas läs- och skrivutveckling.  
 
För att besvara syftet kommer studien utgå från följande frågeställningar: 
 

• Hur arbetar lärare i svenska för att utveckla elevernas fonologiska samt morfologiska 
medvetenhet?  

 
• Vilka verktyg använder lärarna för att stötta elevernas läs- och skrivutveckling i syfte 

att förstå sambandet mellan ljud och bokstav? 
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2. Bakgrund 
 
I bakgrunden kommer jag behandla vad ett antal olika författare skriver om språket och 
elevernas utveckling kring språk. Detta kommer att belysas med särskilt fokus på fonologisk 
samt morfologisk medvetenhet. Bakgrunden kommer även att behandla språkutvecklingens 
betydelse för läs- och skrivinlärning.  
 
2.1 Språkutveckling  
 
I läroplanen för svenskämnet årskurs 1-3 framställes hur läraren ska utforma undervisningen 
så att den bidrar till att stärka elevernas medvetenhet om språket. Läraren ska även utforma 
undervisningen för att utveckla elevernas tilltro till den språkliga och kommunikativa 
förmågan (Skolverket, 2019 s. 257). 
 
När det talas om språklig medvetenhet finns det ett antal begrepp att ta i beaktning, bland 
annat fonologisk, morfologisk, semantisk, syntaktisk och pragmatisk medvetenhet (Taube, 
2011 s. 17). Jag kommer dock i denna studie fokusera på de fonologiska och morfologiska 
delarna. De övriga begreppen, semantisk, syntaktisk samt pragmatiska medvetenheten blir av 
större betydelse när eleverna kommer längre i sin språk- läs- och skrivutveckling. Dessa 
begrepp behandlar enligt Taube (2011 s. 16) bland annat hur meningar placeras i en specifik 
ordningsföljd, men även hur man använder språket i diverse sammanhang.  
 
När ett barn ska lära sig att läsa och skriva räcker det inte med att kunna använda språket, det 
är även viktigt att barnet har en medvetenhet kring språk (ibid., s. 16). Svenska skriftspråket 
består av två olika delar, den första är fonem, hur bokstäverna och orden låter. Den andra är 
morfem, vad ordet betyder. Barnens förmåga att stava avgörs av hur väl de förstår sambandet 
mellan ljud och bokstav (ibid., s. 17). För att kunna läsa och skriva behöver eleverna en 
medvetenhet om både den fonologiska delen, men även den morfologiska (ibid., s. 17). 
Dessutom behöver eleverna lägga uppmärksamhet på hur orden och bokstäverna låter, 
eftersom dessa består av ett flertal språkljud. Enligt Taube (ibid., s. 17) kan detta inte ske utan 
att eleverna får stöttning. Det är särskilt viktigt att arbeta med den språkliga medvetenheten 
för elever som har risk att hamna i läs- och skrivsvårigheter. 
 
Den språkliga medvetenheten utvecklas i samband med läsutvecklingen. För att kunna skriva 
måste eleverna bli kunniga om byggstenarna i språket (Wagner & Torgesen, 1987 s. 195). 
Förmågor såsom att kunna dela upp ord i stavelser, samt att kunna ljuda ihop stavelser är en 
viktig del i denna utveckling (ibid., s. 194). Även Taube (ibid., s. 16) tycks ha en liknande 
åsikt och skriver ” Språklig medvetenhet eller språklig uppmärksamhet är en faktor av kritisk 
betydelse vid läs- och skrivinlärning”. Det krävs dock inte enbart den fonologiska delen för att 
kunna läsa och skriva, man måste även vara insatt i språkets resterande struktur. Språkets 
struktur kan beskrivas genom morfologisk, syntaktisk, pragmatisk samt semantisk 
medvetenhet (ibid., s. 194). 
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 Den fonologiska delen avser i denna studie till bokstävernas ljud, hur de låter och hur man 
kan uttala bokstäverna, eller fonem (Taube, 2011 s. 16). Exempel på att ett barn är fonologiskt 
medveten är om barnet kan rimma. Den morfologiska delen handlar om ordens struktur, men 
det handlar även om hur man kan böja orden. Till exempel ändelsen -are i ord såsom tråkig-
are, rolig-are, fin-are, ful-are och liknande ändelser (Alatalo, 2011 s. 42). Ordets minsta 
betydelsebärande sektion kallas morfem (Ibid., s. 27). Fridolfsson (2015 s. 27) ger exempel på 
hur ord kan delas upp i morfem och använder sig av ordet damernas. Ordet kan delas upp i ett 
antal olika morfem. Dam-er-na-s. Ordet visar på de morfologiska reglerna för hur vi kan böja 
det specifika ordet (Ibid., s. 27). Hon menar att en del barn som är svaga i språket inte 
använder sig av ordböjningar och en del verkar inte kunna registrera skillnaderna som en 
böjning ger ordet och dess betydelse (Fridolfsson, 2015 s. 27). Barn i skolan behöver lära sig 
hur orden är uppbyggda för att nå kunskap i hur man stavar och skriver. Får barnen frekvent 
undervisning i uppbyggnaden av orden kan de sedan använda sig av den morfologiska 
medvetenheten då de skriver (Fridolfsson, 2015 s. 147). Hon menar att barnen som har 
svårigheter i stavningen generellt behöver övning i morfologi för att öka deras medvetenhet 
om detta. De barn som skriver enligt den fonologiska principen skriver ofta ljudenligt och har 
inga kunskaper i den morfologiska medvetenheten och stavningsprincipen. (Ibid., s. 147). 
Westlund (2012 s. 46) menar likt Fridolfsson att det finns ett viktigt samband mellan 
morfemen i texten man läser och läsförståelsen.  
 
Elever som har problematik i läsutvecklingen gynnas av att utveckla en kunskap om morfem, 
bland annat genom att läsa större delar, snarare än de enskilda bokstäverna (Westlund, 2012 s. 
46). Hon föreslår att ord ska förstås bakifrån, och att nyckeln till förståelsen av sammansatta 
ord finns i sista morfemet. Taube (2011 s. 16) anser att den fonologiska och morfologiska 
utvecklingen är det viktigaste att kunna behärska för att kunna lära sig läsa och skriva. Enligt 
Taube (2011 s. 70) finns det två olika tillvägagångssätt för att ta reda på hur ett ord stavas. 
Det första tillvägagångssättet består av den fonologiska delen, eller den ljudmässiga. Denna är 
speciellt användbar när det kommer till att lyssna till hur ordet ska stavas. För att kunna 
genomföra detta måste eleverna ha kunskap och känna till om sambandet mellan ljud och 
bokstav. För att kunna använda det andra tillvägagångssättet använder sig eleverna av sin 
ortografiska kunskap, vilket innebär elevernas kunskaper om att kunna se bokstävernas 
mönster ur minnet. Denna metod fungerar bra när orden inte stavas ljudmässigt (Taube, 2011 
s. 70). Den språkliga medvetenheter består av ett antal olika sidor, och beroende på var i 
skrivutvecklingen eleven befinner sig spelar de olika sidorna av den språkliga medvetenheten 
olika stor roll.  
 
2.2 Läsa och skriva 
 
Genom att ett barn lär sig läsa och skriva förändras hela livet (Frykholm, 2007 s. 104). 
Insikten om att orden kan delas upp i språkljud och sedan skrivas ner på papperet för att 
uttrycka det man vill säga, är en stor upplevelse för barnet (ibid., s. 104). Kopplingen mellan 
ljudet och tecknen är grundläggande för att lära sig läsa, även kallat för att ”knäcka koden 
(ibid., s.104). Det är dock naturligt för barn att de först lär sig skriva (ibid., s.104). Läraren är 
den viktigaste personen för elevernas läs- och skrivutveckling. Läraren behöver stor kunskap 
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om barns utveckling, lärande och språkutveckling (ibid., s. 105) Frykholm (ibid., s. 105) 
menar att denna kunskap är viktig för att kunna stötta eleverna i deras läs- och 
skrivutveckling. Frykholm (ibid., s. 105-106) skriver att det är särskilt viktigt att ta tillvara på 
elevernas erfarenheter när läraren utformar undervisningen.  
 
Westlund (2012 s. 49) beskriver en samstämmighet bland forskare inom läsförståelse. De 
flesta experter på området menar att eleverna behöver goda strategier för att kunna avkoda 
texten de läser. Taube (2011 s. 27) beskriver begreppet avkodning med hur man översätter 
bokstäverna i ett ord till hur man säger det. För att kunna avkoda behöver eleverna goda 
kunskaper om sambandet mellan ljud och bokstav. Avkodningen är avgörande när det 
kommer till att läsa och ha en förståelse för det man läser. Hon menar emellertid att det inte 
räcker med att kunna läsa flytande, eftersom det finns många barn som läser flytande men 
som inte förstår vad de läser (ibid., s. 49). Hagtvet (2001 s. 69) håller med och beskriver hur 
elever i årskurs 2 inte tycks ha bekymmer med att förstå innehållet eller budskapet med texten 
när de läser, utan problematiken tycks snarare ligga i själva avkodningen hos eleverna. 
Hagtvet (ibid., s. 69) menar att problem med avkodning tycks följa eleverna även högre upp i 
åldrarna. Vidare diskuterar Hagtvet (ibid., s. 70) om hur eleverna i första hand lägger fokus på 
innehållet i texten, och detta främst när de producerar text själva. Detta innebär att när 
eleverna producerar text, tycks fokus på stavning och bokstäverna komma i andra hand. 
Westlund (2012, s. 55) skriver vidare att lärarens kunskaper och kompetens är den viktigaste 
delen för att eleverna ska nå kunskapsmålen.  
 
Att lära sig läsa och skriva innebär att eleverna ser språket på ett nytt sätt än tidigare. Eleverna 
lär sig bland annat att orden är uppbyggda av olika ljud (Lundberg, 2008 s. 11). Lundberg 
(2008 s. 22) uttrycker att skriften består av en bokstav som representeras av ett ljud, men att 
det i praktiken inte alltid håller, då vi ibland måste använda oss av två bokstäver för ett ljud, 
några exempel på dessa är, ng, tj och sj. Lundberg (2008 s. 22) menar att enligt 
morfemprincipen stavas ett morfem på samma sätt oavsett i vilket sammanhang. 
Morfemprincipen används även för att se hur ord som låter lika måste hållas isär på grund av 
dess betydelser. Exempel på detta är bland annat verk/värk.  
 
Läs- och skrivförmågan går att beskriva på flera olika sätt. Alatalo (2011 s. 37) beskriver 
läsförståelsen utifrån att eleven måste kunna avkoda bokstäverna, men även att förstå vad 
orden betyder. Hon beskriver också hur skrivförståelsen vilar på läsförståelsen. Hon menar att 
detta kan uttryckas med en formel ”läsning = avkodning x förståelse”. Motivationen spelar en 
stor roll när det kommer till elevernas utveckling i sitt språkande, läsande och skrivande. Den 
är dock inte enbart betydelsefull innan eleverna knäckt koden. Fridolfsson (ibid., s. 35) skriver 
att det tar flera år för eleverna att bli goda läsare. Tappar eleverna motivation för läsning krävs 
det större ansträngning för eleverna, och om förbättringar inte sker i läsningen kan eleverna 
tappa intresse helt (ibid., s. 35).  
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3. Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt presenteras forskning om fonologisk och morfologisk medvetenhet. Fokus 
kommer även ligga på hur lärarnas kompetenser inom fonologisk/morfologisk medvetenhet 
har betydelse för elevernas språkliga medvetenhet, samt hur lärarna kan använda fonologisk 
och morfologisk medvetenhet i undervisningen. Jag presenterar även hur jag genomförde 
sökningen för att finna relevant forskning för min studie. Avslutningsvis presenteras i detta 
avsnitt en sammanfattning av vad tidigare forskning skriver om den relevanta informationen 
som skrivits fram för denna studie.  
 
3.1 Litteratursökning  
 
Jag har i min litteratursökning använt mig av en systematisk metod och kedjesökning. Syftet 
med den systematiska metoden är att finna alla relevanta studier samt avlägsna så många 
irrelevanta som möjligt. Kedjesökning, eller manuell sökning innebär att litteratur hittas 
genom att följa en källa som hänvisar till en annan källa och på så sätt hitta mer relevant 
material för att kunna besvara syftet för den tänkta studien (Barajas, Forsberg, Wengström, 
2017 s. 74).  
 
I den systematiska litteratursökningen har ett antal olika databaser för att samla in material 
använts. De databaser som använts är högskolan dalarnas databas Summon, som går att finna 
på du.se via hemsidans bibliotek. Libris.kb.se har även använts samt Ulrichsweb. Sökningen 
har pågått under perioden 12/11-2019 – 1/1-2020 och sökorden har ändrats och förfinats 
under arbetets gång. I min litteratursökning valde jag att använda mig av litteratur på engelska 
och svenska. Jag ville även att litteraturen jag använt mig av skulle vara vetenskapligt 
granskade. Sökorden som jag valt att använda mig av består av ”läsa skriva” men även 
”fonologisk”, ”morfologisk” och ”språklig medvetenhet”. med hjälp av dessa sökord 
påträffade jag ett brett utbud av litteratur. Jag valde sedan att genomföra liknande sökningar 
på libris.kb.se. För att sedan begränsa sökträffarna valde jag att söka på avhandlingar, och 
även litteratur som blivit vetenskapligt granskade. Jag fick då en träff på bland annat Carina 
Fast avhandling från 2007 ”Sju barn lär sig läsa och skriva”. I denna avhandling tar hon upp 
om undersökningar hon genomfört om olika betydelser för att barn ska bli skrift- och 
läskunniga. Hennes studie visar på hur olika hemförhållanden spelade roll för elevernas 
förkunskaper när de börjar skolan.  
 
På Ulrichsweb samt Högskolan dalarnas databas Summon valde jag senare att enbart använda 
mig av engelska sökord och fokuserade då på ”phonic awareness”, samt ”language 
awareness”. Med dessa sökord fick jag träffar på en del relevant litteratur som jag använt mig 
av när jag genomfört denna studie.  
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3.2 Fonologisk och morfologisk medvetenhet 
 
Liberg (2010 s. 9-10) beskriver i sin text hur barn innan de börjar skriva redan börjar utveckla 
sin språkliga medvetenhet. Kring den fonologiska delen skriver hon om hur det första steget 
för att bli fonologisk kunnig handlar om att barnet måste förstå att man kan prata om orden 
som objekt (Liberg, 2010 s. 11). Vidare menar hon att det krävs ett flertal steg för att barnen 
succesivt ska utvecklas i sin språkliga medvetenhet, allt eftersom barnen lär sig om de 
språkliga reglerna. Den fonologiska delen handlar som jag tidigare tagit upp i bakgrunden om 
språkljuden i orden och om att kunna höra om ljuden är korta eller långa, att man kan rimma 
och dela upp orden i stavelser (Alatalo, 2011 s. 144).  
 
Skoog (2012 s. 204) beskriver i sin avhandling kring hur eleverna i årskurs 1 arbetar med den 
fonologiska medvetenheten grammatiskt genom att arbeta i olika arbetsböcker. I dessa böcker 
får eleverna i uppgift att i varierande grad skriva bokstäver i anslutning till arbetet de 
genomför med bokstäverna. Detta genomför eleverna i syfte att öva sambandet mellan 
sambandet mellan ljud och bokstav. Dock anser hon att eleverna inte får möjlighet till fritt 
skrivande och inte stöttas i deras egna tänkande och lärande (ibid., 2012 s. 204). Alatalo (2011 
s. 144) menar dock i sin avhandling att de lärare hon intervjuat känner sig osäkra på vad 
begreppet fonologisk medvetenhet innebär. Hon skriver vidare att lärare systematiskt arbetar 
med att utveckla den fonologiska delen hos eleverna, utan att veta varför, eller vilken nytta 
den gör för eleverna (ibid., s. 147). Detta anser Alatalo (2011 s. 148) som oroväckande, då 
lärarna behöver denna kunskap för att kunna se elever som har det svårare än resterande 
elever med någon del i språkutvecklingen, för att kunna stötta eleverna och hjälpa dem i tid.   
 
Den morfologiska medvetenheten är en viktig del i elevernas kunskapsutveckling. Denna del 
kan ses som speciellt viktig när det kommer till elevernas skrivutveckling. Den morfologiska 
delen har betydelse när det kommer till stavning, men även när det kommer till elevernas 
strategier när de avkodar det dem läser (Alatalo, 2011 s. 154). När eleven förstår vilket 
grundord orden baseras på, är det lättare att förstå och bygga vidare på dessa kunskaper för att 
utvecklas i sin skrivutveckling. Och likt den fonologiska medvetenheten är det viktigt för 
lärare att ha kunskap om och kring den morfologiska delen för att kunna se elever i problem 
som behöver vidare stöttning (Alatalo, 2011 s. 155). Utifrån tester som Alatalo (ibid., s. 155) 
genomfört kan man utröna att lärarna inte funderat över grundordets betydelse för att 
utvecklas i stavningen. Vidare menar hon att lärarna inte ser morfologins roll i språket och 
vikten som denna utgör. Bowers, Kirby och Deacon (2010 s. 144) genomförde en studie i 
morfologisk medvetenhet för att ta reda på vilken effekt undervisning i morfologisk 
medvetenhet hade för elevernas läs- och skrivinlärning. Studiens resultat visar att 
undervisning i morfologi ger större resultat hos elever som inte kommit lika långt i sin läs- 
och skriv utveckling som resterande elevers läs- och skriv-utveckling i undersökningen (ibid., 
s. 170). I studien framkom även hur undervisning för att stötte elevernas morfologiska 
medvetenhet kan knyta samman olika drag hos elever, och speciellt för de elever som befinner 
sig i läs- och skrivsvårigheter (ibid., s. 170).  
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Liberg (2010 s. 10) skriver att arbetet i hemmen innan barnen börjar skolan har en stor 
betydelse för elevernas fortsatta arbete med läs- och skrivförmågor. Hon menar med detta att 
barn som arbetar med bokstäver, alfabet och dylikt hemma har större chans att lyckas väl när 
de senare börjar skolan. Enligt Liberg (2010 s. 10) beskriver forskningen om hur barnen med 
goda kunskaper om sambandet mellan ljud och bokstav innan de börjar skolan har större 
chans att lyckas väl med läsningen och att skriva. Hon påpekar även att flickor i större 
utsträckning lyckas med denna koppling jämfört med pojkar. Liberg fortsätter med att 
beskriva att inom den fonologisk medvetenheten finns det ett antal steg för att utvecklas och 
knäcka skriftkoden. Det första momentet består av hur eleverna kan se uttryck i språket som 
ett objekt. Med detta menar Liberg (2010 s. 11) att man kan prata om orden, eller vilka ljud 
som finns i ett ord. Det andra momentet innebär att eleverna kan dela in orden i språkljud. Det 
tredje momentet menar Liberg (2010 s. 11) innebär att eleverna kan göra en koppling mellan 
ljud och bokstav, men även hur bokstäverna ser ut. Det fjärde steget i cirkeln innebär att 
eleverna kan se i vilken ordning bokstäverna kommer när de ska stava orden, men eleverna 
ska även kunna ha koll så att inga bokstäver faller bort eller hamnar på fel plats. Det femte 
och sjätte steget innebär att eleverna kan skapa en helhet av alla bokstäver i ett ord och kunna 
ljuda fram alla bokstäver i ett ord för att sedan förstå det de läser. Liberg (2010 s. 12) menar 
att eleverna i början lär sig dessa steg ett ord i taget, för att sedan kunna anamma strategin på 
ett generellt plan för samtliga ord. Hon menar att eleverna behöver få öva sig i detta och att 
det är viktigt för eleverna att få en förförståelse för orden och att förstå vad dessa ord betyder 
för att kunna sätt in dem i ett sammanhang.  
 
3.3 Lärarens kompetens 
 
Alatalo (2011 s. 144) påpekar att lärarens kunskaper spelar in för att hjälpa eleven vidare i sin 
skriv- och läsutveckling. Hon menar att läraren måste veta om elevernas svårigheter i den 
fonologiska medvetenheten för att kunna stötta eleverna i deras utveckling till att bli 
morfologiskt medvetna.  
 
Högläsning har visat sig som en effektiv metod för att stötta elevernas språkliga medvetenhet, 
samt att få samtala och arbeta med texterna (Skoog, 2012 s. 179). Liberg (2010 s. 17) skriver i 
enighet med Skoog (2012) om högläsningens roll och tar även upp hur lärarens val av 
litteratur är viktigt när det kommer till elevernas läsning. Hon menar att man måste inta ett 
perspektiv som ligger nära eleverna. Trots detta finns det lärare som väljer litteratur som går 
snabbt att läsa, ofta under en högläsningsstund, och att det ska vara ”kul” för eleverna att 
lyssna till (Skoog, 2012 s. 171). Lärarna uttrycker även en svårighet att välja böcker på grund 
av elevernas olika intressen och språkliga utveckling (Skoog, 2012 s. 171). Hon betonar ett 
mönster som tycks genomsyra studien. Detta mönster tyder på att samtal om boken 
genomförs, men att det sällan knyter an till elevernas egna erfarenheter. Det förekommer 
också tillfällen där inga diskussioner kring boken och texten genomförs (ibid., s. 171). 
Tidpunkten då högläsningen äger rum tycks vara en faktor för vilken typ av högläsning som 
sker. De högläsningsstunder som genomförs strax innan lunch eller en rast tenderar skapa 
begränsade boksamtal eller samtal som inte hinns med alls (Skoog, 2012 s. 195). Fast (2007 s. 
157) påpekar att hon, när hon genomförde sin studie under 17 besök enbart stötte på 
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högläsning under två tillfällen. Skoog (2012 s. 194) betonar jämfört med Fast (2007) i sin 
studie hur högläsningen är något som sker kontinuerligt i klasserna hon genomför sin 
forskning i.  Beck & McKeown (2001 s.18) beskriver likt Skoog (2012) om vikten av 
högläsning och hur arbetssättet är ett bra alternativ för att utveckla elevernas ordförråd. 
Lärarens handlingar och hur hen modellerar vid högläsning har stor betydelse för vad barnen 
får ut av högläsningsstunden. Att få samtala och diskutera kring böckerna som läses är viktiga 
för barns förståelse. I och med dessa samtal får eleverna tränas i olika lässtrategier. 
 
Fast (2007 s. 168-169) beskriver likt Skoog (2012) kring hur lärarna väljer bort att fästa 
avseende vid elevernas erfarenheter eller det eleverna föreslår. Hon menar att lärarna arbetar 
på liknande sätt som under 1850 talet (Fast, 2007 s. 170). Sopanen (2019 s. 9) framhåller 
vikten av hur lärarna behöver agera som en förebild inom språket. Med detta menar Sopanen 
(2019 s. 9) att pedagogen behöver visa på en mångsidighet inom språket för att ge eleverna 
möjlighet att utveckla ett rikt ordförråd. Lärarna behöver arbeta på ett sådant sätt som stödjer 
den fonologiska/morfologiska medvetenheten med exempelvis rim och ramsor (Sopanen, 
2019 s. 9).   
 
3.4 Motivation  
 
Enligt Lerkanen m.fl., (2012 s. 273) spelar innehållet i undervisningen stor roll för elevernas 
motivation. Studien Lerkanen m.fl (2012) genomfört visar att ju mer undervisningen i läsning 
och skrivning var centrerat mot barn, desto större var motivationen hos eleverna. Studien visar 
även att könet spelar roll för motivationen, flickorna var mer motiverade till läsning än 
pojkarna (Lerkanen m.fl., 2012 s. 274). Den visade även att flickorna hade bättre språklig 
medvetenhet, men även ett större ordförråd än pojkarna (Ibid., s. 274).  
 
Alatalo (2011, s. 181) uttrycker att en tredjedel av lärarna i hennes intervjustudie är medvetna 
om vikten av att eleverna får läsa texter och arbeta med de texter som är intressanta för 
eleverna själva för att skapa en motivation till läsningen. Lärarna som inte är medvetna om att 
eleverna behöver mer än enbart motivation, riskerar att försätta sina elever i problem. De 
elever som behöver extra stöd blir utan denna stöttning om lärarna tror att det räcker med att 
läsa intressanta texter för att utvecklas i sin läsning (Alatalo, 2011. 181). Schmidt och 
Gustavsson (2011 s. 45) skriver att när eleverna inte når en förståelse i det lästa, får de inget 
intresse eller motivation, och om detta sker blir läsningen något negativt för eleverna som inte 
reflekteras över. I och med detta når eleverna inte en högre förståelse. Liberg (2010 s. 13) 
beskriver i sin text kring hur elever med en positiv attityd till läsning får bättre resultat i 
PIRLS-undersökningarna. Trots att PIRLS-undersökningarna genomförs i årskurs fyra är det 
relevant i och med att man även i de yngre åldrarna behöver en positiv attityd till läsning. 
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3.5 Sammanfattning 
 
Av de forskare jag använt mig av under denna studie har författarna använt sig av 
etnografiska forskningsstudier med utgångspunkt i det sociokulturella perspektivet (Skoog 
2012, Fast 2007) Alatalo (2011) har genomfört sin studie med intervjuer och enkäter som 
metod. Dock beskriver hon ej likt Liberg (2010) vilken teori hon utgått ifrån. Bowers, Kirby 
och Deacon (2010) har genomfört meta analyser i sin studie. Sopanen (2019) har däremot 
genomfört en diskursanalys. Lerkkanen m.fl. (2012) använde sig av ”the Early Childhood 
Classroom Observation Measure” för att få svar på sina forskningsfrågor.  
 
Etnografiska studier handlar om deltagande observationer (Fejes och Thornberg, 2019 s.235), 
då jag valt att använda mig av observationen som metod i min studie knyter det an till ett antal 
forskare. Det forskarna beskriver knyter även väl an till mitt syfte som behandlar just vad 
eleverna använder och vad som visar sig effektivt för att stötta eleverna i deras 
fonologiska/morfologiska medvetenhet för att bli goda skribenter och läsare.  
 
Alatalos (2011, s. 178) studie visar att lärarnas kunskaper kring den fonologiska samt 
morfologiska medvetenheten är bristfällig. En förklaring till detta kan vara att deras läs- och 
skrivundervisning inte sker systematiskt. Detta kan te sig problematiskt, då tidigare forskning 
lägger värde vid att lärarnas kunskaper kring den fonologiska och morfologiska kunskapen är 
av stor vikt när det kommer till att stötta elevernas i deras läs- och skrivutveckling. Dock är 
lärarnas kunskaper inte den enda faktorn som spelar in när eleverna ska lära sig läsa och 
skriva. Studier (Sopanen 2019, Lerkanen m.fl. 2012) pekar även på värdet av att lärare måste 
modellera och vara goda förebilder när de läser och skriver i klassrummet. Studierna visar 
även på vikten av att använda sig av högläsning för att stärka elevernas motivation till att 
själva börja läsa och skriva. Men även att samtala om det lästa för att eleverna ska få en större 
inblick i texternas disposition. Elevernas motivation är även en viktig faktor för elevernas 
möjlighet att utvecklas i sina läs- skriv- och språkförmågor. Enligt Schmidt och Gustavsson 
(2011) kan elevernas motivation till läsning och skrivning utebli på grund av diverse 
problematik. Om lärarens kunskaper kring elevernas läs- och skrivutveckling är otillräckliga 
kan läsning och skrivning bli något negativt som genomförs utan mening och syfte för 
eleverna enligt Alatalo (2011).  
 
  



 

11 
 

4. Teoretiska utgångspunkter 
 
I detta avsnitt kommer studiens perspektiv presenteras. Fokus kommer även ligga på hur 
perspektivet som presenteras är relevant för studien. Fokus kommer främst ligga på hur den 
språkliga medvetenheten och läs- och skrivundervisningen utgår från ett socialt sammanhang. 
 
4.1 Sociokulturellt perspektiv 
 
Vygotskys begrepp ”zonen för proximal utveckling” kopplas ofta till det sociokulturella 
perspektivet och kan beskrivas med att det en elev kan klara av med hjälp och stöd, eller 
scaffolding från en pedagog eller lärare. Vygotsky menar med detta att den som lär sig, 
inledningsvis är beroende av stöd från någon som är mer kunnig (Säljö, 2014 s. 305). 
Resultatet av tillvägagångssättet är en viktig del av det sociokulturella perspektivets syn på 
lärande och samspelet mellan individer (Säljö, 2014 s. 306).  
Enligt ett sociokulturellt perspektiv finns det två saker som kan ge stöd för lärande, social 
interaktion och sociokulturella redskap. Med sociokulturella redskap menas bland annat 
leksaker, datorer, internet och dylikt. Ett av det grundläggande begreppet i den sociokulturella 
teorin är mediering. Mediering innebär att vi använder oss av olika verktyg och redskap för att 
förstå vår omvärld. Verktygen kan vara både språkliga och materiella. Exempel på språkliga 
verktyg är bokstäver, siffror och begrepp. Med detta menas att människor använder sig av ett 
antal olika redskap för att förstå sin omvärld. Dessa verktyg utvecklas inom den kultur man 
växer upp i, och formas av traditioner och olika gemenskaper (Säljö, 2014 s. 298-300).  
 
Appropriering är ett begrepp som används för att beskriva och förstå lärande inom det 
sociokulturella perspektivet. Ett exempel på detta är de uttryck vi använder oss av i vardagen 
såsom mamma och pappa. Begreppens betydelse lär vi oss i samtal som sker i vardagen 
(Säljö, 2014 s. 303). Approprieringen som sker i den tidiga barndomen är mycket viktig, 
barnet lär sig genom detta sitt första språk, sociala samspel men även den egna identiteten 
utvecklas under denna tid (Säljö 2014 s. 304). Skolan kan inom appropriering begreppet ses 
som sekundär. Det är i skolan som eleverna lär sig de mer vetenskapliga begreppen som man 
inte lär sig i vardagen, och som kan ses som svåra att lära sig om man inte får begreppen 
förklarade. Exempel på vetenskapliga begrepp är substantiv, pronomen och dylikt (Säljö, 
2014 s. 304).  
 
4.2 Relevans 
 
Det sociokulturella perspektivet är relevant i min studie genom synen på språket, och hur 
språket sker i sociala kontexter. Det är även relevant på grund av teorins syn på scaffolding, 
eller stöttning som är en stor del i elevernas språk- läs- och skrivutveckling. När eleverna 
själva börjar läsa och skriva ses stöttningen som en stor del för att kunna hjälpa eleverna 
vidare att bli goda skribenter och finna motivation och intresse i läsningen.  Eftersom språket 
skapas genom samspel mellan individer så sker även lärande mellan individer och i ett socialt 
samspel. Genom att samtala, modellera och stötta eleverna i deras språkliga utveckling och 
medvetenhet, stöttas eleverna och genom detta skapas inspiration hos eleverna till det egna 
skrivandet och läsandet. Ur ett sociokulturellt perspektiv är samspelet med andra människor 
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viktigt för barns språk men även för deras lärande och reflekterande kring språket, språkets 
form och dess innehåll. Ytterligare en del ur det sociokulturella perspektivet som kan knytas 
till min studie är användningen av olika redskap i klassrummet för att nå en ökad förståelse. 
Ett exempel på de olika verktyg som används är bokstäver och diverse begrepp. Vilken kultur 
man växer upp i och utvecklar sitt språk runt spelar roll för eleverna när de sedan kommer till 
skolan.  
 
5. Metod 
 
Under detta avsnitt kommer jag beskriva vilken metod jag valt att använda mig av i den tänkta 
studien, samt vilka etiska principer som kommer följas när studien genomförs för att 
säkerhetsställa att studien genomförs korrekt.   
 
5.1 Observation som metod 
 
I min studie har jag valt att använda mig av observation som metod. Läraren använder 
dagligen observation som metod i klassrummet och är en viktig del att ha kunskap om som 
lärare (Kihlström, 2011 s. 29) Observation är ett användbart redskap för att få reda på hur 
teori och praktik hör ihop (Kihlström, 2011 s. 29). Observationen kommer ske genom en 
passiv deltagande observation. Detta innebär att jag som observatör kommer undvika att 
närvara under situationen som observeras, detta för att lättare kunna studera det som pågår 
(Larsen, 2018 s. 148). Dokumentationen kommer under observationen genomföras med hjälp 
av ett löpande protokoll. Detta för att kunna föra minnesanteckningar och för att få svar på 
syftet kommer jag välja ett antal specifika moment att observera (Kihlström, 2011 s. 30).  
 
Observationen kommer visa hur läraren verkligen agerar i klassrummet, jämfört med hur hen 
säger att hen agerar i klassrummet, som skulle skett under en intervju. Viktigt under 
observationen är att försöka se situationerna ”med nya ögon” för att inte låta mina egna tankar 
och värderingar spela in på det jag väljer att observera (Kihlström, 2011 s. 34). Det finns dock 
en del felslut som kan ske vid en observation. Dessa felslut innefattar bland annat en 
kontrolleffekt. Kontrolleffekten innebär att beteendet hos de som observeras kan förändras i 
och med att de vet att de är observerade (Larsen, 2018 s. 177). Man kan även missa en del 
information när man observerar, detta beror på att man som observatör ej kan se och vara 
uppmärksam på allt som sker, vara trött, ouppmärksam eller dylikt. Alternativt kan man 
befinna sig som en plats som gör att man inte kan se det som behövs för att kunna besvara 
studiens syfte och frågeställningar (Larsen, 2018 s. 177-178).   
 
5.2 Etiska överväganden  
 
För att säkerhetsställa att forskningen genomförts korrekt och med högkvalitet har 
Vetenskapsrådet (2002 S. 5) tagit fram ett antal olika etiska principer som man måste förhålla 
sig till. dessa fyra huvudprinciper är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Dessa fyra huvudkrav måste man som forskare 
informera de som ska ingå i studien om och hur de säkerhetsställs (Vetenskapsrådet, 2002 s. 
6) som innebär att forskaren måste informera berörda parter om syftet till forskningen  
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Informationskravet innebär att den som forskar ska informera om syftet med studien, och att 
deltagandet är helt frivilligt (Vetenskapsrådet, 2002 s. 7). Det andra huvudkravet är 
samtyckeskravet. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i observationen själva ska få 
valet att bestämma om de vill medverka, men även att de kan välja att avbryta sin medverkan 
när och om de känner för detta Målsmans godkännande kommer krävas i min studie då jag 
valt att observera lärare och elever i interaktion och dessa elever är under 18 år. 
(Vetenskapsrådet, s. 9-10). Det tredje är kravet behandlar konfidentialitet, vilket innebär att 
alla uppgifter om personerna som deltar hanteras varsamt och säkerhetsställer att obehöriga ej 
kan få tillgång till dessa uppgifter (Vetenskapsrådet, 2002 s. 12) Det fjärde och sista kravet 
som krävs är nyttjandekravet, detta innebär att alla uppgifter man samlar in enbart får 
användas för forskningen som man genomför (Vetenskapsrådet, 2002 s. 14)  
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