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Abstract: 
Denna studie kommer att undersöka vilka uppfattningar lärare i årskurs 1 har om 
läsinlärning i relation till fonologisk medvetenhet. Studiens utgångspunkt placeras i 
det sociokulturella perspektivet och har en fenomenografisk metodansats som 
baseras på halvstrukturerade intervjuer som kommer att genomföras med fem 
verksamma lärare. Läsinlärning har under en lång tidsperiod varit ett kontroversiellt 
ämne i debatter. Det har diskuterats om barn behöver förstå samverkan mellan ljud 
och bokstav eller endast behöver lagra ord visuellt i minnet och på så vis bli 
läskunniga. Tidigare forskning visar att fonologisk medvetenhet är en viktig aspekt 
i elevers läsinlärning. Att vara medveten om att ord består av ett antal bokstäver som 
företräds av ett särskilt språkljud är en stark faktor för god läsinlärning. Att kunna 
förstå att det talade språket representeras av skrift är av även av betydande vikt. 
Elever som inte besitter dessa färdigheter löper större risk för att erhålla läs- och 
skrivsvårigheter då forskningen visar en tydlig anknytning mellan fonologisk 
medvetenhet och läs- och skrivhinder.  
 
Nyckelord:  
Läsinlärning, fonologisk medvetenhet, läs- och skrivinlärning, läsa och skriva, läs- 
och skrivundervisning, årskurs 1, phonological awareness, reading instruction, 
grade 1 
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1. Inledning 
En av skolans mest centrala uppgifter är att lära barn att läsa och skriva. Förmågorna 
är betydelsefulla under barns skolgång och för att sedan kunna medverka aktivt i 
samhället (Fridolfsson 2015 s. 15). Skriftspråket har fått en större betydelse i både 
samhället och på arbetsmarknaden. Att kunna läsa, förstå och använda texter har 
därav blivit värdefulla kunskaper att bemästra (Lundberg och Herrlin 2014 s. 5). 
Vikten av att kunna läsa och skriva är enligt Fridolfsson (2015 s. 19) avgörande för 
inhämtandet av kunskap och förståelse inom alla skolämnen. Läs- och skrivinlärning 
bör därför ha en framträdande roll i undervisningen för att barnen ska behärska 
övriga skolämnen. Regeringen (2017) framhåller också att läs- och skrivfärdigheter 
är grundläggande förmågor för att kunna vara delaktig i det demokratiska samhället. 
Läsning kan främja nya upptäckter och intressen utanför en individs egna 
erfarenheter som i sin tur kan ge nya perspektiv på livet. Det är viktigt att pedagoger 
identifierar barnens läs- och skrivförmågor så tidigt som möjligt för att kunna 
upptäcka eventuella brister. Upptäcker lärare brister i tid kan det förebygga läs- och 
skrivsvårigheter (Fridolfsson 2015 s. 19).  
 
Elever kommer till skolan med olika förutsättningar och läsvanor. Vissa elever 
kommer ifrån en miljö fylld av läsning medan andra kommer ifrån läsfattiga miljöer. 
Detta resulterar i varierande läsfärdigheter och ökade klyftor mellan starka och 
svaga läsare (Krantz 2015 s. 29). Läsmotiverade elever som tillbringar mycket lästid 
utanför skolan erhåller en större möjlighet till en god läsförmåga (Alatalo 2019 s. 
101). Både nivån på barns läsförmåga och läshastighet skildrar läsförmågan längre 
fram i skolåren. Fonologisk medvetenhet har en stark koppling till läsinlärning, 
vilket innebär att man sammankopplar de språkljud som bokstäverna företräder och 
på det viset möjliggör läsning via ljudandet (Krantz 2015 s. 29; Frost 2009 s. 119; 
Elbro 2004 s. 79). Detta kan ställas i relation till att styrdokumenten fastslår att 
”språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika 
möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter 
att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Skolverket 2019 
s. 7).  
 
När jag under min lärarutbildning genomförde min verksamhetsförlagda utbildning 
upplevde jag att det var en utmaning att arbeta med läsinlärning utifrån elevers 
skilda förutsättningar och förkunskaper. Vissa elever hade knäckt läskoden medan 
andra kämpade för att lära sig alfabetet och bokstävernas ljud. Jag uppfattade det 
som att sambandet mellan ljud och bokstav hade en ledande ställning i 
läsinlärningen då lärare fokuserade på att arbeta med språklekar, rim och ramsor i 
den första läsinlärningen. Dessa aktiviteter syftade till att utforska sambandet mellan 
ljud och bokstav. Barn som hade svårigheter i läsinlärningen verkade oftast inte 
kunna koppla ihop rätt bokstav med rätt språkljud. Dessa upptäckter stödjs även av 
aktuell forskning. Alatalo (2011 s. 187–188) klargör att barn behöver förstå 
kopplingen mellan ljud och bokstav för att bli läskunniga, samt förstå hur det talade 
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språket är uppbyggt ljudmässigt som i sin tur bildar skriftspråkets bokstäver och ord. 
Dessa kunskaper utgör grunden för att bli fonologiskt medveten vilket elever 
behöver vara för att erövra en god läsförmåga. Under min verksamhetsförlagda 
utbildning noterade jag att elever som inte klarade av att ljuda samman ord kunde i 
vissa fall avläsa ord som de hade befäst som en visuell bild. Dessa iakttagelser 
väckte frågan om barns läsinlärning, om de behöver vara fonologiskt medvetna om 
de ska lära sig att läsa eller om det finns andra vägar att tillgå. Studien avser därför 
att undersöka om lärares uppfattningar om elevers läsinlärning med särskilt fokus 
på fonologisk medvetenhet. Studien kommer även till viss del fokusera på 
skrivinlärning då läsning och skrivning är två processer som samverkar. Av 
utrymmesskäl kommer läsinlärning utgöra den centrala delen i arbetet. 
 
2. Syfte och frågeställningar 
Läroplanen för svenskämnet i grundskolan framhåller att läs- och 
skrivundervisningen ska behandla sambandet mellan ljud och bokstav. Syftet med 
studien är därför att undersöka lärares uppfattningar om elevers läsinlärning med 
särskilt fokus på fonologisk medvetenhet.   
 
 Hur beskriver lärarna att de arbetar med läsinlärning med fokus på 

fonologisk medvetenhet? 
 Hur uppger lärarna att fonologisk medvetenhet inverkar på elevers 

läsinlärning? 

3. Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras en bakgrund utifrån relevant litteratur som ska ge en 
övergripande förståelse för studien. Till en början redovisas ett avsnitt som 
behandlar hur vägen mot den första läsningen ser ut. Sedan förklaras begreppet 
fonologisk medvetenhet för att därefter redogöra för vilken roll den fonologiska 
kännedomen spelar i läsinlärningen. Den avslutande delen konkretiserar några 
övningar i fonologisk medvetenhet som kan tillämpas i klassrummet. 
 
3.1 Vägen mot den första läsningen 
Innan de första försöken till läsning träder i kraft hos ett barn hänger mycket på hur 
barnets språkliga utveckling har förefallit innan skolstarten (Taube 2007 s. 17; 
Hoien och Lundberg 1988 s. 17). Då läsning betraktas som en språklig aktivitet blir 
barns talspråkliga progression en central aspekt inför den kommande läsinlärningen. 
Under första skolåret har majoriteten av barnen ett fungerande talspråk generellt 
som lämpar sig i samtalssituationer. Elbro (2004 s. 85) poängterar att det går att 
förutse hur läsinlärningen för ett barn kommer bli beroende på om hen har ägnat 
mycket uppmärksamhet åt det talade språket. Att besitta en generell språklig 
förmåga innebär att barnet kan tala om saker på ett begripligt sätt, återge händelse 
och delta i språkliga aktiviteter. Detta kräver att barnet har ett tillräckligt stort 
ordförråd samt kännedom kring hur orden används (Herrlin och Frank 2019 s. 44).  
Taube (2007 s. 17) påpekar att alla språkliga sidor inte är färdigutvecklade när ett 
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barn anländer till skolan. De sidorna av språket som är väsentliga att befästa 
uppmärksamhet på är enligt Elbro (2004 s. 85) enskilda ord, meningsbyggnad, rim, 
stavelser och enskilda ljud. Författaren lyfter fram språkljuden som den mest 
framstående upptäckten i det talade språket för att barnet ska kunna erövra en 
förståelse för hur språket är uppbyggt och hur bokstäverna låter. Frank och Herrlin 
(2019 s. 44) skriver också att när ett barn reflekterar över vilka språkljud som skapar 
ett ord som någon uttalar framstår möjligheten för barnet att inse hur dessa ljud 
sammanbinder ett ord. Hoien och Lundberg (1988 s. 15–17) förklarar hur talspråket 
och skriftspråket är vägarna in till läslärandet. De understryker att knaggliga 
talspråkliga erfarenheter kan begränsa det skrivna språkets medvetenhet. I skrift har 
varje enskild komponent sitt grafiska tecken vilket gör orden visuella. Liberg (2007 
s. 32) förklarar att barnen även behöver känna igen ordens beståndsdelar och förstå 
hur de är sammankopplade till talet.  
 
Barn kan i ett tidigt stadium känna igen vanligt förekommande ord som de först 
memorerar och sedan via sitt lexikon relaterar ordet till en tidigare erfarenhet. Att 
känna igen sitt eget namn, sina familjemedlemmars namn och djurnamn är något 
som vanligtvis sker i denna fas då barnet associerar det skriftmässiga mönstret, 
pekar på det och talar om vad som står skrivet. Stadiet benämns som det logografiska 
stadiet, vilket betyder att barnen låtsasläser (Frank och Herrlin 2019 s. 62; Liberg 
2007 s. 30). Ett stadie som samspelar med det logografiska stadiet är 
situationsläsning som går ut på att barnet förstår en text eller ett ord utifrån en 
specifik kontext. Exempelvis kan barnet situationsläsa ordet mjölk på en 
mjölkförpackning även om de inte kan sammankoppla fonemen och grafemen. Det 
är igenkännandet av bokstäverna som de förknippar med förpackningen och kan 
därmed förstå att det står mjölk. Utifrån den logografiska fasen lär sig barnet att läsa 
och skriva ord som logografiska helheter även om de ännu inte knäckt läskoden 
(Frank och Herrlin 2019 s. 62; Liberg 2007 s. 30). I miljöer som tillhandahåller 
böcker och skrivmaterial erbjuds barn att utforska läsandet och skrivandet genom 
lek eller med vuxnas berättande som de själva kan imitera (Liberg 2007 s. 30).  
 
3.2 Fonologisk medvetenhet 
Begreppet fonologisk medvetenhet innehåller de språkliga elementen fonem, rim 
och stavelser. Under det första fonologiska stadiet klarar barn av att identifiera ord 
som rimmar och identifiera antal stavelser i ett ord. Efteråt utvecklas vetskapen om 
fonemen när barnen uppfattar att de talade orden går att bryta ned till språkljud samt 
att talspråket symboliseras av text. Dessa tre komponenter bildar grunden till 
fonologisk medvetenhet då man lättare observerar hur språkljud och bokstäver 
tillsammans bildar alla våra ord (Herrlin och Frank 2019 s. 46–47). Vid läs- och 
skrivinlärning ska varje enskilt ljud sammankopplas med rätt bokstav och för att 
bemästra det krävs en fonologisk medvetenhet (Fridolfsson 2015 s. 23).  
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Fonologisk medvetenhet är en grundläggande förutsättning för läsinlärning enligt 
Krantz (2015 s. 29); Taube (2007 s. 130); Frost (2009 s. 119); Herrlin och Frank 
(2019 s. 46–47). Om en elev är fonologiskt medveten förstår den att ord består av 
språkljud som kommer i en specifik följd som den kan urskilja stavelser och de 
enskilda ljuden ifrån. Det räcker således inte med att känna igen ord som visuella 
minnesbilder då barn regelbundet blir bekanta med nya ord. Därav blir den 
fonologiska kännedomen väsentlig då barnen bör veta vilket språkljud som varje 
bokstav företräder (Taube 2007 s. 33). Trots detta existerar en motsatt metodik som 
varit omtalad i debatter som har utgångspunkt i att barn lär sig orden som 
helhetsbilder. Om barnen lär in ord som helheter uppfattar de så småningom att 
orden går att dela upp i bokstäver och ljud om man läser och analyserar samma ord 
i texter för att upptäcka att en bokstav representerar samma ljud i alla ord 
(Fridolfsson 2015 s. 108).  
 
3.3 Läsinlärning i relation till fonologisk medvetenhet 
Adams (1990 s. 14) beskriver att frågan om hur man lär sig att läsa har varit ett av 
de mest politiskt omdiskuterade ämnena inom utbildningsfältet. Under tidigare 
delen av 1900-talet präglades traditionen om att barn skulle lära sig läsa utifrån ett 
holistiskt perspektiv som innebar att lära sig ord via visuella bilder som sedan skulle 
befästas i minnet. Eleverna skulle känna igen alla lagrade ord ur minnet för att 
således kunna knäcka läskoden. Tillvägagångssättet misslyckades relativt fort och 
emellertid skulle barnen öva på läsinlärningen genom att koncentrera sig på bilder 
och sammanhang (Adams 1990 s. 18). Lärandet med fokus på sambandet mellan 
ljud och bokstav, som även benämns som ljudningsstrategin eller Phonics började 
stegvis utbreda sig inom läsinlärnings området. Omkring 1950-talet uppstod en del 
protester mot ljudningsmetoden då man övertygades om att det var politiska 
influenser som tillträdde och att man därmed hade övergett den tidigare visuella 
strategin till en nackdel. Ett forskningsprojekt som genomfördes ämnade att 
undersöka effektiviteten hos läsinlärningsmetoder. Studien indikerar på vinsten med 
att systematiskt lära sig relationen mellan ljud och bokstav för att på sikt förvärva 
bättre färdigheter i läsförståelse, igenkännandet av ord och stavningsförmåga. Att 
inhämta grundläggande kunskaper i fonologisk medvetenhet är värdefullt både för 
elever som uppvisar lässvårigheter men även för elever som inte uppvisar några 
hinder (Adams 1990 s. 25).  
 
Gillon (2004 s. 9) hävdar att fonologisk förmåga hos ett barn kan förutsäga hur 
läsfärdigheten kommer att te sig och utvecklas i framtiden. Om barnet inte har 
tillägnat sig den fonologiska medvetenheten från ett tidigt stadium löper det större 
risk för att få lässvårigheter. Elever med lässvårigheter har i de flesta fall problem 
med att komma underfund med sambandet mellan ljud och bokstav samt att lagra 
fonologisk information i långtidsminnet. Liberg (2007 s. 34–35) argumenterar emot 
Gillons påstående genom att hävda att läsinlärning inte handlar om att lära barn att 
ljuda samman fonem och grafem eller helordsläsa, utan det handlar om att de två 
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metoderna ska samarbeta. Författaren poängterar att elevens aktiva ordförråd, 
förmågan att återberätta och förstå enskilda fraser och texter samt förmågan att 
medverka i språkliga samspel är av lika betydande vikt.  
 
Hoien och Lundberg (1988 s. 31) skriver att ljudningen är en avgörande faktor i 
läsinlärningen men ingen garanti för att kunna läsa. Fastän man känner igen alla 
bokstäver i ett ord och kan ljuda samtliga behöver det inte betyda att man kan utläsa 
ordet korrekt. Detta beror på att ljuden behöver smältas samman till ett enda ord och 
avläses bokstäverna ljudenligt kan exempelvis bok bli be: o: kå. Elbro (2004 s. 112) 
skriver att invändningarna mot fonologiska läran i läsinlärning inte håller. 
Argumenten mot metoden är att läshastigheten hämmas, bekymmer med att läsa 
oregelbundna ord uppstår samt begränsad förståelse av en text då för mycket tid 
ägnas åt enskilda bokstäver och deras ljud. Författaren beskriver hur man i 
undersökningar praktiskt kunnat påvisa att om barn lär sig sambandet mellan ljud 
och bokstav i läsinlärningen erhåller de optimala förutsättningar för fortsatt 
läsprogression (Elbro 2004 s. 113–114).   
 
3.4 Övningar i fonologisk medvetenhet 
Att låta barnen få experimentera och leka med språket är angenäma inslag i 
undervisningen av läsinlärning (Liberg 2007 s. 33; Herrlin och Frank 2019 s. 49–
50; Gillon 2004 s. 6–7; Elbro 2004 s. 85–87). Det är av betydelse hur frekvent man 
ägnar sig åt systematiskt strukturerade språklekar som har för avsikt att utveckla 
barns fonologiska medvetenhet. Bornholmsmodellen är ett berömt arbetsmaterial 
som ligger till grund för språkutvecklingen och den kommande läsinlärningen. 
Kunskapsstoffet innehåller språklekar på varierande nivåer som genomförs i mindre 
elevgrupper. Uppgifterna hänvisar bland annat till att eleverna ska träna på vilka 
olika ljud de kan höra i ett ord. Ord och meningar behandlas där eleverna får öva sin 
färdighet i hur meningar kan delas upp i ord som i sin tur har både en struktur 
respektive ett innehåll. Kapaciteten att plocka ut första och sista språkljudet i ett ord 
får de träna på efter ord- och meningsbearbetningen. Det avslutande momentet 
innefattar att barnet analyserar den fonemiska uppbyggnaden av ett ord exempelvis 
ros – r-o-s, där barnet ljudar samman fonemen till ett ord. Tanken med 
arbetsuppgifterna är att eleverna ska stimulera sin uppfattning av hur ljud och 
bokstav bildar skrivna ord och på sikt kunna avläsa orden (Herrlin och Frank 2019 
s. 50).  
 
Gillon (2004 s. 6–7) presenterar några konkreta förslag på övningar i fonologisk 
medvetenhet. En övning koncentrerar sig på kännedom kring ord som rimmar, 
exempelvis katt-hatt. De får även analysera tre ord i följ där syftet är att utreda vilket 
ord som inte rimmar på några av de andra två exempelvis boll, koll, sol. Gillon (2004 
s. 6–7) menar att kunskap kring enskilda fonem har en stark inverkan på fonologiska 
medvetenheten och bör därför iscensättas i undervisningen som bemöter ljud och 
bokstav. Författaren belyser uppgifter där elever blir ombedda att bestämma vilka 
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av orden i en följd som har samma ljud i början exempelvis säng, sol, hund. En 
annan uppgift är att låta barnen få identifiera vilket ljud ett specifikt ord börjar med 
som läraren läser upp. När de har kommit en bit på vägen i den fonologiska träningen 
kan det vara till fördel att låta eleverna fylla i bokstäver som saknas i ord efter att 
läraren läser upp ordet. Därmed kan elevernas uppfattning kring fonem och grafem 
kontrolleras utefter dessa övningar (Gillon 2004 s. 6–7). 
 
Fridolfsson (2015 s. 104) och Herrlin och Frank (2019 s. 52) anser att skrivövningar 
som fokuserar på sambandet mellan ljud och bokstav möjliggör för eleverna att träna 
sin fonologiska förmåga. Läsning och skrivning ska enligt Fridolfsson (2015 s. 104) 
tränas i inflytelserika sammanhang där barnen kan upptäcka bokstävernas språkljud 
samtidigt som de läser och skriver. Att skriva egenkomponerade texter och 
meddelanden får eleverna öva sitt fonologiska kunnande. På liknande vis skriver 
Herrlin och Frank (2019 s. 52) hur man kan låta elever konstruera ord utifrån 
bokstavslappar genom att läraren visar en bild och ljudar ordet exempelvis l/a/m/p/a. 
Därefter får eleverna försöka utreda vilken bokstav som kommer först, i mitten och 
sist. Då ordet är komplett tränar eleverna och läraren att gemensamt körläsa ordet.  
 
3.5 Sammanfattning 
Sammantaget beskriver litteraturen att om läsinlärningen hos ett barn ska verka på 
ett framgångsrikt sätt är det enormt viktigt att barnen förstår att talspråket hänger 
ihop med de skrivna orden (Elbro 2004 s. 85; Frank och Herrlin 2019 s. 44; Hoien 
och Lundberg 1988 s. 15–17). Beträffande vilka faktorer som är viktiga i elevers 
läsinlärning klargör en majoritet av litteraturen att barn behöver vara fonologiskt 
medvetna för att lära sig att läsa (Krantz 2015 s. 29; Taube 2007 s. 130; Frost 2009 
s. 119; Herrlin och Frank 2019 s. 46–47; Adams 1990 s. 25). Det är enbart Hoien 
och Lundberg (1988 s. 31) som har en anmärkning kring att elever inte behöver vara 
fonologiskt medvetna för att med all rimlighet kunna bli läskunniga trots att det är 
en betydelsefull förmåga att inneha. Att vara fonologiskt medveten förebygger även 
eventuella läs- och skrivsvårigheter och barns fonologiska prestationer kan även 
förutspå den senare läsutvecklingen (Gillon 2009 s. 4). Liberg (2007 s. 34–35) 
hävdar däremot att man inte kan lära barnet att ljuda samman bokstäver utan 
helordsmetoden måste också utnyttjas där barnen visuellt lagrar orden som 
minnesbilder och följaktligen lär sig läsa. Undervisning som behandlar läsinlärning 
med betoning på fonologisk medvetenhet bör innehålla utförliga språklekar där 
barnen får experimentera med bokstäverna och dess tillhörande språkljud för att 
förstå hur ett ord ljudmässigt är uppbyggt (Liberg 2007 s. 33; Herrlin och Frank 
2019 s. 49–50; Elbro 2004 s. 85–87). Övningar som syftar till att lära sig rimma är 
även ett avsevärt inslag i undervisningen (Gillon 2004 s. 6–7).  
 
4. Tidigare forskning 
I följande kapitel redovisas tidigare forskning som är väsentligt för arbetet. Till en 
början förklaras hur litteratursökningen har genomförts och hur urvalet av 
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forskningen skett. Därefter presenteras ett avsnitt som diskuterar hur stor roll den 
fonologiska medvetenheten spelar i elevers läsinlärning och senare läsförmåga. 
Sedan framställs vilka arbetsmaterial lärare använder för att träna elevers 
fonologiska medvetenhet och hur de undervisar i bokstavs- och ljudträning. Efter 
detta redovisas ett stycke om andra betydelsefulla aspekter i läsinlärning. Till sist 
framförs en kort sammanfattning av de presenterade forskningsresultaten. 
 
4.1 Litteratursökning 
Inför detta arbete har en systematisk och manuell litteratursökning genomförts. 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 74–75) beskriver att 
systematiska sökningar utförs med relevanta sökord i databaser som är lämpliga för 
ämnesområdet. Att söka information manuellt, det vill säga kedjesökningar innebär 
att man finner relevanta artiklar eller avhandlingar via en referenslista från en 
intressant artikel som rör problemområdet. Innan den systematiska sökningen 
verkställdes tecknades en lista på sökord som utgick ifrån studiens syfte och 
frågeställningar. För att öka möjligheten att hitta trovärdiga källor tog jag hjälp av 
en bibliotekarie vilket Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s. 75) 
uppmanar till att göra under databassökningen. Sökningen gjordes i databaserna 
Libris och Eric. Min ambition var att hitta en internationell studie i databasen Eric 
för att kunna jämföra den med de nationella avhandlingarna med avsikten att stärka 
hela forskningsdelens tillförlitlighet. Avgränsningar gjordes till endast avhandlingar 
och granskade artiklar som inte var äldre än år 2000 för att få aktuella texter. 
Sökningsprocessen har pågått mellan den 15/11 och 18/12 2019.  
 
Inledningsvis genomfördes en systematisk sökning i Libris där jag använde mig av 
sökorden: läsinlärning, läsa och skriva, fonologisk medvetenhet, läs och 
skrivundervisning. Jag kombinerade dessa sökord med orden: årskurs 1 och 
förskoleklass för att hitta studier som är utförda i dessa årskurser eftersom mitt 
arbete kommer att träda i kraft i årskurs 1. Då min studie utgår från ett 
lärarperspektiv om deras uppfattningar som sedan ska besvaras via intervjuer var 
det mest centrala i valet av forskning att finna avhandlingar som inrymmer intervjuer 
med lärare i den största möjliga mån. Utifrån de givna sökorden hittade jag Alatalo 
(2011), Skoog (2012), Fast (2007), Ferreira (2007) där alla verk är avhandlingar. 
Samtliga av dessa studier förutom Ferreira (2007) innehåller lärares uppfattningar 
om läsinlärning. Ferreiras (2007) avhandling är utförd ur ett elevperspektiv men 
enligt min bedömning har den hög giltighet för min studies syfte och frågeställningar 
därför att den berör hur fonologisk medvetenhet påverkar barns läsinlärning och 
senare läsutveckling.  
 
Sökorden jag nyttjade som en konstellation i en och samma ordföljd i dataregistret 
Eric var: teacher, interviews, phonological awareness, reading instruction, grade 1, 
primary school. Jag begränsade sökningen med att klicka i ”peer-reviewed” för att 
endast få granskade artiklar. Denna sökning gav träffen på Kings (2005) artikel och 
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med hjälp av dessa distinktioner fick jag en internationell studie som belyser lärares 
uppfattningar kring läsinlärning och fonologisk medvetenhet.  
 
Kedjesökningen gjordes i Alatalos (2011) avhandling. I den manuella överblicken i 
forskningsbakgrunden hittade jag således Myrberg (2003) som tar fasta på insatser 
som kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. Trots att studien fokuserar på läs- och 
skrivsvårigheter redogör den även för forskares uppfattningar om läsinlärning och 
fonologisk kännedom vilket överensstämmer med min undersökning.  
 
4.2 Är fonologisk medvetenhet en viktig aspekt i 
läsinlärning? 
I Alatalos (2011 s. 80) och Kings (2005 s. 15) studier framkommer det likartad 
respons i lärares resonemang kring huruvida elever behöver vara fonologiska 
medvetna för att kunna lära sig att läsa och för att på sikt erövra en god läsförmåga. 
I Alatalos (2011 s. 17) avhandling studeras specifikt lärares uppfattningar om läs- 
och skrivinlärning samt hur en skicklig läs- och skrivundervisning bör bedrivas. 
Studien har en metodtriangulering med lärarintervjuer och enkätundersökning. King 
(2005 s. 9) har utfört en aktionsforskning med syfte att utreda vikten av att undervisa 
i fonologisk medvetenhet. Forskningen har en metodkombination där lärarintervjuer 
och klassrumsobservationer har genomförts. Resultaten i båda studierna uppvisar att 
fonologisk medvetenhet är en väsentlig kapacitet att utveckla i läsinlärningen. 
Eleverna behöver enligt lärarna i undersökningarna utveckla förmågorna att kunna 
rimma, läsa ramsor, klappa stavelser för att uppnå en god läsförmåga. Att därefter 
förstå sambandet mellan språkljud och bokstav är av betydande vikt för att bli 
läskunnig och en värdefull kunskap att besitta innan man ger sig i kast med läsning 
och skrivning generellt (Alatalo 2011 s. 80; King 2005 s. 15). I Alatalos (2011 s. 80) 
avhandling uppger lärarna att de har svårigheter i att förstå innebörden av fonologisk 
medvetenhet och varför eleverna i själva verket behöver förstå sambandet mellan 
ljud och bokstav för att bli läskunniga. Trots osäkerheten framgår det av lärarna att 
elever behöver känna till vilket språkljud bokstäver representeras av för att kunna 
påbörja sin läsinlärning.  
 
Däremot synliggörs till viss del invändningar i Fasts (2007 s. 170) och Myrbergs 
(2003 s. 46) forskningsprojekt jämfört med Alatalos (2011 s. 80) och Kings (2005 
s. 15) studier som hävdade att barn behöver vara fonologiskt medvetna för att lära 
sig att läsa. Fast (2007 s. 16) har i sin studie följt hur sju barn lär sig att läsa och 
skriva under tre års tid genom att inspektera i vilka sociala och kulturella 
sammanhang de möter textorienterade sysselsättningar. Avhandlingen utgår från 
literacy perspektivet och har ett etnografiskt metodval som täcker intervjuer, 
observationer och insamlande av elevmaterial. Några av lärarna i denna studie 
förklarar att de använder den analytiska metoden Whole language i läslärandet. 
Metoden baseras på att barn lär sig att läsa utifrån hela texter genom att memorera 
och befästa ordens utseende i minnet (Fast 2007 s. 170–171). Emellertid menar vissa 
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andra lärare i denna studie i samstämmighet med Alatalo (2011 s. 80) och King 
(2005 s. 15) att de använder den traditionella och mest förekommande ljudmetoden 
vid läsinlärning. Även om de inte betonar fonologisk medvetenhet menar lärarna att 
de arbetar regelrätt med varje bokstav parallellt med ljudövningar och rim. I 
Myrbergs (2003 s. 46) forskning tycks respondenterna vara inne på ett annat spår 
även om de anser att det är beaktansvärt att vara fonologiskt medveten i relation till 
läsinlärning. I Myrbergs konsensusprojekt (2003 s. 4) som baseras på intervjuer med 
tjugofyra forskares upplevelser och kunskaper kring insatser för att förebygga läs- 
och skrivsvårigheter fastslår dessa att det förekommer en för inskränkt syn på 
fonologisk medvetenhet. De påstår att barn inte enbart behöver bli fonologiskt 
kunniga för att bli skickliga läsare. Elever kan ha en förträfflig förståelse för 
kopplingen mellan fonem och grafem trots att de inte kommer vidare fullt ut under 
den tidiga läsinlärningen. Detta beror således på andra språkliga brister som eleverna 
inte har åstadkommit. De behöver kunna tolka och känna igen ord samt ha en 
djupgående förståelse för ord utöver den fonologiska vetskapen (Myrberg 2003 s. 
46).  
  
En gemensam enhet går att urskilja från Ferreiras (2007 s. 37), Kings (2005 s. 18) 
och Alatalos (2011 s. 80) forskningsresultat gällande förhållandet mellan fonologisk 
medvetenhet och läs- och skrivsvårigheter. Sambandet mellan lässvaga elever och 
fonologiska brister avspeglar sig i dessa tre studier. Elever med läshinder och även 
elever med fastställd dyslexi har i regel stora brister i den fonologiska kännedomen 
(Alatalo 2011 s. 80; King 2005 s. 18; Ferreira 2007 s. 37). Ferreira (2007) har i sin 
avhandling utforskat fonologisk medvetenhet och skriftspråk hos barn med 
läshinder och talhinder. En interventionsstudie genomfördes med träningsprogram 
som behandlade fonologisk medvetenhet för att sedan utreda om intensivträningen 
påverkat barnens läs och skrivförmåga. Forskningsresultaten ifrån Ferreira (2007 s. 
37) och King (2005 s. 18) pekar på effektiviteten av intensivträning i fonologisk 
medvetenhet med avsikt att förbättra elevers läs- och skrivförmåga. Barn som har 
kommit längst i sin läsinlärning har bättre fonologiska kunskaper än de barnen med 
läshinder. Flera av de med lässvårigheter kan inte fullfölja någon av de mer abstrakta 
uppgifterna i fonologisk medvetenhet, såsom att identifiera fonemen i ett specifikt 
ord. Barn med motoriska talhinder uppvisar också otillräcklig kompetens i 
fonologisk förmåga. De lässvaga barnen gynnades av färdighetsträning i fonologisk 
medvetenhet och efter en period av fonologiska övningar förbättrades deras 
läskapacitet och stavning. Barnen med talhinder utvecklade också sin fonologiska 
uppfattning efter intensivträning genom att kunna avgöra vilka ord som rimmar och 
inte rimmar (Ferreira 2007 s. 37). Resultatet klargör hur förståelsen för sambandet 
mellan ljud och bokstav är sammankopplat med det skrivna språkets 
stavningskonventioner. Ju mer man utvecklar sin förmåga att kunna ljuda bokstäver, 
desto bättre blir stavningsförmågan och skriftspråket (Ferreira 2007 s. 37–38). I 
Kings (2005 s. 18) forskningsplan förklarar lärarna i motsvarighet hur de upptäckt 
en signifikant förbättring i elevers läsinlärning och deras självförtroende i avseende 
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till utökad träning av fonologisk medvetenhet. Undervisningen bör därför innehålla 
ett förtroendefullt arbete som ger eleverna möjlighet att utveckla basala fonologiska 
kompetenser under den första skoltiden. Eleverna är i behov av att systematiskt 
arbeta med ljudanalyser av bokstäver, ord och rimord. 
 
Myrberg (2003 s. 25) hävdar motsägelser ur ett mer specificerat perspektiv rörande 
anknytningen mellan fonologisk medvetenhet och läs- och skrivhinder. 
Respondenterna påstår att brister i förståelsen och utvecklingen av den fonologiska 
tillgången kan vara en trovärdig förklaring till läs- och skrivsvårigheter av dyslektisk 
karaktär. Dock alarmeras det att man bör vidga sitt perspektiv med en kritisk blick 
för att inte utesluta andra orsaker. Om en elev har bristfällig kompetens i exempelvis 
sin stavning betyder det inte att den ovillkorligen besitter fonologiska svagheter. 
Pedagogiska träningsprogram som grundar sig på övningar i fonologisk 
medvetenhet har tillverkats med avsikt att förebygga dyslexi och har enligt 
respondenterna gett angenäm påverkan på barns läs- och skrivkunskaper. Trots 
dessa innovationer fastslår denna studie i kontradiktion mot Ferreiras (2007 s. 37) 
och Kings (2005 s. 15) studier att man inte kan lyssna sig fram till fonemen i ett ord 
då fonem är en abstrakt sida av språket som fordrar reflektion och känsla. Utöver att 
bli fonologiskt medveten behöver man lära sig att göra ljudanalyser och ljudsynteser 
som vilar på språkets uppbyggnad och som i sin tur kräver en djupare insikt i den 
fonologiska medvetenheten (Myrberg 2003 s. 25). En synnerligen viktig etapp som 
poängteras är att man bör skilja på fonologi och fonologisk medvetenhet för att 
förstå utslagsgivande komponenter i läsinlärningen och den senare läsförmågan. Om 
elever har problem att hantera talspråket, det vill säga att både uppfatta och 
producera språk behöver de rimligtvis inte ha problematik inom fonologisk 
medvetenhet. Detta har enligt respondenterna med fonologin att göra, med vilka 
representationer barnen har i huvudet som härleder till uttal och artikulationer. 
Sammantaget behöver de inte tolka vissa språkljud och bokstäver fel utan det kan 
likaväl ha med förväxlingar av ljud och bokstäver att göra som är relaterat till språket 
och dess ljudbildning de omringas av (Myrberg 2003 s. 25). 
 
4.3 Arbetsmaterial för träning av fonologisk medvetenhet 
I Skoogs (2012 s. 103) och Alatalos (2011 s. 79–80) avhandlingar klargörs det att 
arbetsmaterial som tillhandahåller språkträning i form av lekfulla övningar är något 
som lärare tillämpar för att främja elevers språkliga och fonologiska medvetenhet. 
Skoog (2012 s. 13) har i sitt forskningsarbete utrett vilken slags undervisning 
eleverna får möta i sitt första läs- och skrivlärande. Studien har en didaktisk prägel 
då den utforskar vad, hur och för vilket syfte elever och lärare läser, skriver och 
samtalar och i vilka kontexter aktiviteterna uppstår. I studien tillämpas ett 
sociokulturellt perspektiv och en etnografisk metodansats bestående av 
observationer samt informella samtal och intervjuer (Skoog 2012 s. 59, 75). I 
Skoogs (2012 s. 103) studie visar det sig att läromaterialet Språkstegen används, 
vilket innefattar övningar som huvudsakligen bygger på det talade språket där 
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barnen avancerar på en språkstege med fem grenar: rim, ord, meningar, stavelser 
och ljud. Uppgifterna i stegen handlar om att identifiera korta och långa meningar, 
urskilja korta och långa ord, sammansatta ord, klappa stavelser, bilda stavelser samt 
försöka höra ljud i ord. Å andra sidan presenterar lärarna i Alatalos (2011 s. 79–80) 
studie andra arbetsunderlag, såsom Bornholmsmodellen och Reading Recovery. 
Bornholmsmodellen beskrivs som ett värdefullt material i elevers läsinlärning där 
arbetsuppgifterna går ut på att läsa ramsor, klappa stavelser, sätta ihop och ta isär 
olika ljud för att med tiden begripa hur det hänger ihop med läsning. Programmet 
Reading Recovery erbjuder intensiv och tidig lästräning för elever som inte kommer 
igång med läsningen på ett naturligt sätt. Plattformen består av tre avsnitt varav en 
prognostiserande undersökning, en individuellt planlagd arbetsgång av särskilt 
utbildad lärare och även stöttning till ordinarie mentor och vårdnadshavare. 
Förteckningen är en god hjälp att få en inblick och förståelse för vart elever befinner 
sig någonstans i sin läsinlärning (Alatalo 2011 s. 76).  
 
Även i Myrbergs (2003 s. 45) och Kings (2005 s. 12) undersökningar skildras 
argumentet för träningsprogrammens gynnsamma effekt som avser träning i 
fonologisk medvetenhet. Dock påpekar deltagarna i Myrbergs (2003 s. 46) 
forskningsprojekt att pedagoger bör koncentrera sig på i vilken utsträckning vissa 
individer behöver träningen och vilka elever som inte är i lika stort behov av den 
mekaniska träningen framför att lägga mest tid på att avgöra vilket program som är 
mest produktivt. I samband med detta betraktas lärares professionella kunskap som 
den yttersta utslagsgivaren före valet av undervisningsmetod då dessa program 
kräver en god insikt i språklig- och fonologisk kännedom av lärarna. King (2005 s. 
12–13) menar likväl att det dominerande är pedagogers kompetens eftersom de 
behöver vara väl insatta i programmets uppbyggnad för att kunna förmedla vilket 
inflytande det har i barnens läsinlärning. Det kan även vara betydelsefullt att utnyttja 
flera utbildningsprogram med olika planläggningar för att undvika att det 
fonologiska lärandet sker avskilt från det övriga innehållet i klassrummet. Om 
inlärning sker isolerat utan direkt anslutning till det generella läsandet och 
skrivandet riskerar eleverna att inte förstå meningen med att bli fonologiskt 
medvetna. Att anta ett individuellt förhållningssätt som lärare är nödvändigt i den 
tidiga läsinlärningen då vissa individer är i behov av ytterligare träning i förståelsen 
mellan ljud och bokstav (King 2005 s. 12–13).  
 
4.4 Undervisning i bokstavs- och ljudträning 
Läsinlärning präglas av bokstavs- och ljudträning enligt Skoog (2012 s. 119), 
Alatalo (2011 s. 84–85) och Myrberg (2003 s. 39). I Skoogs (2012 s. 119) 
avhandling framgår det att ljudanalyser kring bokstäver anträffas i bokstavsarbete 
vilket innebär att eleverna blir ombedda att lyssna ut de ljuden som exempelvis deras 
namn börjar och slutar med. Eleverna får auditivt identifiera enskilda ljud och 
bokstäver i ord. I dessa situationer kan man uppmärksamma eleverna på både 
ljudenliga ord och ord som inte stavas som de låter som i sin tur ger potential för att 
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förstå kopplingen mellan tal och skrift. Det är av angelägenhet att orden är nära 
förknippade med elevens vardagsliv. Veckans bokstav är ett konventionellt 
arbetssätt i årskurs ett där barnen får arbeta med bokstaven genom att exempelvis 
komma på ord på den aktuella bokstaven. Valet av bokstav utgår inte ifrån den 
alfabetiska ordningen utan väljs utifrån ett syntetiskt synsätt, det vill säga hur vanligt 
förekommande bokstaven är. De fyra inledande bokstäverna förefaller vara a, s, o 
och l. Likaledes uppkommer det i Alatalos (2011 s. 84–85) studie att det är relevant 
att inledningsvis börja med bokstäverna a, m, o, s och l samt resterande bokstäver 
som inte har klusiler, det vill säga har explosiva språkljud såsom t, p, d och b. 
Däremot är det enligt dessa lärares åsikter viktigt att det är vokaler och konsonanter 
som fungerar att hålla ut, som är enkla att ljuda samt att bilda korta ord med. En 
annan vision till bokstavs- och ljudarbetet är att öva på att höra och skriva 
ljudkombinationer som exempelvis la, li eller lo för att sedan kunna bygga på orden 
och bilda fraser (Alatalo 2011 s. 84–85). En bokstavsaktivitet som identifieras som 
gemensam nämnare ur bådas avhandlingar är att spåra bokstäver via sandpapper, 
som tränar bokstävernas språkljud och form genom att se, känna och ljuda (Skoog 
2012 s. 128; Alatalo 2011 s. 91). Skoog (2012 s. 144) lyfter dessutom värdet av att 
implementera sånger och verser i det ljudanalytiska arbetet.  
 
I samsyn med Alatalo (2011 s. 84–85) och Skoog (2012 s. 119) delar Myrberg (2003 
s. 39) uppfattningen om att arbeta välordnat med bokstäver i läsinlärningen. Lärarna 
menar att man behöver arbeta systematiskt med språklekar för att främja barns 
fonologiska medvetenhet och det räcker därmed inte att endast rimma eller läsa 
ramsor. Att bejaka intresset och nyfikenheten som barnen uppvisar kring bokstäver 
och låta dem leka och laborera med språket för att upptäcka kopplingen mellan 
talljuden som vi använder för att producera tal samt bokstäver för att tillverka skrift 
(Myrberg 2003 s. 39). King (2005 s. 12–13) understryker å andra sidan att om den 
fonologiska inlärningen sker isolerat utan direkt anslutning till det generella läsandet 
och skrivandet riskerar eleverna att inte förstå meningen med att bli fonologiskt 
medvetna. I Fasts (2007 s. 168) avhandling illustreras i stället exempel på hur lärarna 
arbetar isolerat med bokstavsträning från elevernas erfarenhetsvärld. Det integreras 
sålunda inte i läs- och skrivundervisningens naturliga kontext. Läraren uppvisar 
föremål som börjar på veckans bokstav och undersöker vilka elever som har den 
befintliga bokstaven i sitt namn. Eleverna får därefter måla objekt som börjar på den 
utvalda bokstaven, skriva rader med exempelvis stora S och lilla S samt skriva ner 
samma ord flera gånger som börjar på bokstaven S (Fast 2005 s. 168). Däremot 
medger vissa lärare att parallellt med det enskilda bokstavsarbetet får eleverna träna 
på att skriva egna dagböcker och brev om något vardagsnära (Fast 2005 s. 170–171).  
 
4.5 Andra värdefulla aspekter i läsinlärning 
Alatalo (2011 s. 80), Myrberg (2003 s. 39–40) och Skoog (2012 s. 171) belyser 
högläsning och boksamtal som ett signifikant inslag i den tidiga läsinlärningen. 
Alatalos (2011 s. 80) och Myrbergs (2003 s. 39–40) studier visar att högläsning 
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bidrar till en god uppfattning om skriftspråkets uppbyggnad och ger goda 
möjligheter att utveckla den fonologiska medvetenheten genom att lyssna på en 
uppläst text. Lärarna i Alatalos (2011 s. 80) studie konkretiserar att de låter eleverna 
läsa högt för dem för att kunna höra hur de läser, vilka som är säkra på ljuden samt 
vilka som gissar sig fram. Trots att högläsning inte framträds med någon specifik 
koppling till fonologisk medvetenhet i Skoogs (2012 s. 109) avhandling visar det 
sig vara ett brukbart inslag i undervisningen. Istället betraktas boksamtal som främst 
relaterar till ordförklaringar och klargöranden av bokens handling som den centrala 
aspekten jämsides med högläsning. Det poängteras också i Alatalos (2011 s. 88) och 
Myrbergs (2003 s. 39–40) studier att boksamtal är viktigt och framgångsrikt i 
läsundervisningen trots att det inte genomsyras lika starkt som i Skoogs (2012 s. 
109) forskning. En likvärdig upptäckt som slutligen gjorts i både Alatalos (2011 s. 
86–87) och Skoogs (2012 s. 109) avhandlingar är läsebokens bemärkelse i barns 
läsinlärning då lästräning i läseböcker som är individuellt anpassade efter barnets 
utvecklingsläge förespråkas i båda studierna. Det poängteras att läsning i sig är en 
viktig träning för att lära sig att läsa.  
 
4.4 Sammanfattning 
Sammantaget visar flertalet av de utvalda forskningskällorna att fonologisk 
medvetenhet är en essentiell aspekt i elevers läsinlärning. Att kunna förstå vilka ljud 
bokstäver representerar i samband med att behärska rim och stavelser anses vara 
värdefulla förmågor att utveckla för att bli en god läsare (Alatalo 2011 s. 80; Ferreira 
2007 s. 37; Fast 2007 s. 170–171; King 2005 s. 15). Däremot lyfter lärarna i Fasts 
(2007 s. 170–171) studie att de lär eleverna att läsa både utifrån ordbilder och den 
fonologiska principen. Myrbergs (2003 s. 46) forskning talar för att barn inte 
behöver vara fonologiskt medvetna för att bli duktiga läsare utan de behöver 
behärska en rad andra språkliga förmågor.  
 
Vidare framgår det att elever med läs- och skrivsvårigheter oftast har problematik 
med fonologiska kunskaper enligt (Alatalo 2011 s. 80; King 2005 s. 18; Ferreira 
2007 s. 37). Myrberg (2003) menar dock att det inte enbart går att utse fonologiska 
brister som orsaksförklaring om en elev har läshinder. Forskningen talar om vikten 
av att använda arbetsmaterial som erbjuder systematiskt arbete med språklekar med 
avsikt att träna den fonologiska medvetenheten (Alatalo 2011 s. 79–80; Skoog 2012 
s. 103). Utforskande bokstavsarbete tillämpas i undervisningen där bokstäver 
introduceras och skriftliga övningar tillämpas utifrån dessa samt ljudanalyser för att 
fastslå vilket ljud bokstaven representeras av (Skoog 2012 s. 119; Alatalo 2011 s. 
84–85; Myrberg 2003 s. 39; Fast 2007 s. 168; King 2005 s. 12–13). Högläsning, 
boksamtal och egen läsebok betonas också som framgångsrika redskap i 
läsinlärningen.        
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5. Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel framställs och motiveras kortfattat det teoretiska perspektivet som jag 
har valt i studien för att senare analysera och tolka materialet från den empiriska 
undersökningen. Kapitlet kommer att revideras och utökas under Examensarbete del 
2.  
 
5.1 Sociokulturellt perspektiv 
I denna studie har jag valt att anta det sociokulturella perspektivet som utgår från 
den ryske utvecklingspsykologen Lev. S Vygotskij. Enligt Säljö (2015 s. 93) bygger 
lärandeteorin på att människor är sociala varelser och vårt tänkande och handlande 
skapas av de medierande verktyg som vi blir bekanta med i sociala interaktioner 
under vår uppväxt. Det viktigaste redskapet är enligt Vygotskij språket, som ett 
föränderligt teckensystem där vi kan beskriva, analysera och tolka omvärlden på 
flera olika vis. Barn formas i sociala samspel med den omgivande miljön och genom 
omgivningen lär sig barnet att kommunicera på ett eller flera språk i samband med 
att de succesivt utvecklar sin identitet. Barns föds in i en värld med ändamål att 
kommunicera och interagera med människor runtom sig då man lär sig värdefulla 
saker genom att samspela och utbyta idéer (Säljö 2015 s. 93–94). En viktig aspekt 
som konstruerar oss till sociala individer är att vi i social samvaro lär oss att inta 
andra människors perspektiv. Samspelet möjliggör att vi kan sätta oss in i vad de 
uttrycker och vad de vill bidra med. På så vis kan människor dela sin förståelse med 
andra och lära av varandra. Detta överensstämmer med min studie då undervisning 
i läsinlärning med särskilt fokus på fonologisk medvetenhet karaktäriseras av 
gemensamma lekfulla aktiviteter där barnen får öva på hur ljud och bokstäver 
samverkar. Den språkliga interaktionen bland eleverna blir dominerande och 
inlärning sker i det sociala samspelet. Den teoretiska basen möjliggör här en 
förståelse för hur undervisning i läsinlärning med fokus på fonologisk medvetenhet 
kan organiseras.  
 
En fundamental metafor inom den sociokulturella teorin är begreppet den närmaste 
utvecklingszonen, även benämnt som zone of proximal development (ZDP) (Säljö 
2015 s. 99). Föreställningen handlar om att människor är under ständig utveckling 
då de genom nya upptäckter kontinuerligt förändrar sig. När vi bemästrar vissa 
kunskaper inom ett visst ämne öppnas dörrar för att vidareutveckla dessa kunskaper 
med avseende att uppfylla högre kriterier inom det givna ämnet. I utvecklingszonen 
finns de kvalifikationer som ligger inom räckhåll. Dock behöver eleven stöd för att 
uppnå dessa. Barnet kan få stöttning av en lärare eller kamrat för att försöka klara 
av dessa kapaciteter och på så vis möjliggörs utvecklingen i det sociala samspelet. 
Slutligen kan man klarlägga vilka kunskaper som är väsentliga att praktisera inom 
den kommande framtiden (Säljö 2015 s. 99–100). Detta kan ställas i relation till min 
studie där elever genomgår vissa faser i det fonologiska stadiet som är vägen till 
läslärandet. Den proximala utvecklingszonen kan därmed anbringa en uppfattning 



 

15 
 

över inlärningens faser i fonologisk medvetenhet och vad de behöver arbeta vidare 
med för att bli helt läskunniga.  
 
6. Metod 
I detta avsnitt presenteras kort den valda metoden för studien och en beskrivning av 
varför den är relevant att tillämpa. Jag har valt att göra en fenomenografisk studie 
med avsikt att genomföra halvstrukturerade intervjuer med fem stycken verksamma 
lärare. Undersökningen kommer att utföras under Examensarbete del 2 vilket 
innebär att metodavsnittet kommer att utvecklas. 
 
6.1 Fenomenografisk ansats 
Enligt Stukat (2011 s. 41) ska metodvalet stadgas utifrån forskningsproblemet. Då 
denna studie avser att undersöka lärares uppfattningar om läsinlärning med särskilt 
fokus på sambandet mellan ljud och bokstav valdes därför en fenomenografisk 
metodansats. Utgångspunkten i fenomenografiska metoder är enligt Dahlgren och 
Johansson (2015 s. 162) hur människor uppfattar företeelser i den omgivande 
världen. Metoden är därmed lämpad för att skildra och analysera människors tankar 
om olika ting. Uppmärksamheten riktas vidare mot variationerna i hur dessa 
människor uppfattar olika fenomen i världen. Det centrala begreppet uppfattning 
beskrivs inom denna metodansats som att en uppfattning således är ett specifikt sätt 
att förstå något eller ett sätt att erfara något (Dahlgren och Johansson 2015 s. 162). 
Fenomenografi är en kvalitativ forskningsansats där syftet ämnar finna olikheter i 
och systematisera människors upplevelser av olika skepnader (Kihlström 2007 s. 
157). Metoden ska vidare främja en fördjupad förståelse av det mänskliga lärandet 
och av de aspekter att begripa omgivningen som i sin tur är ett resultat av lärandet 
(Dahlgren och Johansson 2015 s. 162). Den sociokulturella teorin som antas i 
studien hänger ihop med metodansatsen genom att den teoretiska basen möjliggör 
en förståelse för hur fonologisk medvetenhet inverkar på läsinlärning och vad 
undervisningen inom ämnesområdet bör omfatta, i samband med att metodansatsen 
belyser jämbördiga och åtskiljande uppfattningar av lärarna.   
 
Vid fenomenografiska metodansatser beskriver forskaren hur människor uppfattar 
ett visst fenomen utan att tillfråga personerna om det är falskt eller sant. Vid 
undersökning och analys av personers tolkningar jämförs deras innebörder 
sinsemellan (Kihlström 2007 s. 158). Fenomenografiska studier utgår vanligtvis från 
halvstrukturerade och tematiska intervjuer som enbart består av ett mindre antal 
frågor med avsikt att fördjupa dialogen utifrån de svar som ges under intervjun. 
Därför är det under dessa samtal viktigt att intervjuaren ställer uppföljande frågor. 
Intervjufrågor tillverkas utefter de teman som intervjun ska omnämna (Dahlgren och 
Johansson 2015 s. 166). Detta motsvarar kärnan i min studie då den har för avsikt 
att finna detaljerade beskrivningar om lärares perceptioner kring ifall barn behöver 
vara fonologiskt medvetna för att lyckas i sin läsinlärning. 
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