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Abstract 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver sin undervisning om 
elevers läsinlärning i relation till att utveckla elevers fonologiska medvetenhet. 
Studiens teoretiska utgångspunkt placeras i det sociokulturella perspektivet och har 
en kvalitativ metodansats som baseras på semistrukturerade intervjuer med sex 
verksamma F-3 lärare. Läroplanen fastställer att läs- och skrivundervisningen i 
årskurs 1–3 ska bearbeta sambandet mellan ljud och bokstav. Läsinlärning har 
under en lång tidsperiod varit ett kontroversiellt ämne i debatter. Det har 
diskuterats om elever behöver förstå sammankopplingen 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 förutsättning för 
läsinlärning och senare läsförmåga. Att vara medveten om att ord består av ett 
antal bokstäver som företräds av ett särskilt språkljud är en stark faktor för god 
läsinlärning. Elever som inte besitter dessa färdigheter löper större risk för att 
erhålla läs- och skrivsvårigheter. Resultatet visar att lärarna betraktar fonologisk 
medvetenhet som en grundläggande tillgång för en lyckad läsinlärning samt för att 
förhindra läs- och skrivsvårigheter. Av resultatet framgår det även att 
undervisningen inrymmer språklekar, bokstavsinlärning samt olika sorters 
bokläsning för att bidra till att utveckla elevers fonologiska medvetenhet och 
läskunnighet.  
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1. Inledning 
En av skolans mest centrala uppgifter är att lära elever att läsa och skriva. 
Förmågorna är betydelsefulla under elevers skolgång och för att sedan kunna 
medverka aktivt i samhället (Fridolfsson 2015 s. 15). Skriftspråket får en allt större 
betydelse i både samhället och på arbetsmarknaden. Vi människor behöver 
självständigt orientera oss, ta del av information samt kunna uttrycka oss (Frost 
2009 s. 7). Att kunna läsa, förstå och använda texter har därav blivit värdefulla 
kunskaper att bemästra (Lundberg & Herrlin 2014 s. 5). Vikten av att kunna läsa 
och skriva är enligt Fridolfsson (2015 s. 19) samt Frost (2009 s. 7) avgörande för 
inhämtandet av kunskap och förståelse inom samtliga skolämnen. Läs- och 
skrivinlärning bör därför ha en framträdande roll i undervisningen för att eleverna 
ska få möjlighet att utvecklas i alla skolämnen. Fridolfsson (2015 s. 19) påpekar 
vikten av 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.  
 
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 därför att 
de får en ökad läslust när de exponeras för böcker på sin fritid (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. Elever som klarar sig bra i den 
första läsinlärningen lyckas även bra i den senare läsutvecklingen (Krantz 2015 s. 
29; Frost 2009 s. 119; Elbro 2004 s. 79). Detta kan ställas i relation till läroplanen 
som 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 forskning. Alatalo (2011 s. 187–188) klargör att barn 
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behöver förstå kopplingen mellan ljud och bokstav för att bli läskunniga, samt 
förstå hur det talade språket är uppbyggt ljudmässigt som i sin tur bildar 
skriftspråket. 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 när de ska lära sig att läsa eller om det finns andra vägar att 
tillgå. Studien avser därför att undersöka hur lärare beskriver sin undervisning om 
elevers läsinlärning i relation till att utveckla elevers fonologiska medvetenhet. 
Studien kommer även belysa skrivinlärning då läsning och skrivning är två 
processer som samverkar. Av utrymmesskäl kommer läsinlärning utgöra den 
centrala delen i arbetet. 
 
2. Syfte och frågeställningar  
Grundskolans läroplan för svenskämnet framhåller att läs- och 
skrivundervisningen ska behandla sambandet mellan ljud och bokstav. Då 
forskning visar att brister i fonologisk medvetenhet senare utmynnar i en svag 
läsförmåga är det av vikt att tidigt få kunskaper i elevers skolutbildning om hur 
lärare kan undervisa för att göra elever fonologiskt medvetna i läsinlärningen. 
Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver sin undervisning om 
elevers läsinlärning i relation till att utveckla elevers fonologiska medvetenhet.  
Med utgångspunkt i syftet har följande frågor formulerats: 

Ø Hur beskriver lärarna att fonologisk medvetenhet inverkar på elevers 
läsinlärning och framtida läsförmåga? 

Ø Vad i undervisningsinnehållet om läsinlärning i relation till fonologisk 
medvetenhet lyfter lärarna fram?  

3. Bakgrund 
I följande kapitel presenteras en bakgrund som ska ge en övergripande förståelse 
för studien. Inledningsvis 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. I den avslutande delen konkretiseras några övningar i fonologisk 
medvetenhet som kan tillämpas i klassrummet. 
 
3.1 Vägar 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 & 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) 
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poängterar att det går att förutse hur läsinlärningen för ett barn kommer bli 
beroende på om det har ägnat mycket uppmärksamhet åt det talade språket. Herrlin 
och Frank (2019 s. 44) preciserar att barn som besitter en generell språklig 
förmåga kan tala om saker på ett begripligt sätt, återge händelser och delta i 
språkliga aktiviteter. Detta kräver att barnet har ett tillräckligt stort ordförråd samt 
kännedom kring hur orden används. Taube (2007 s. 17) påpekar att alla språkliga 
sidor inte är färdigutvecklade när ett 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 (Herrlin & Frank 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 det inte kan sammankoppla fonemen och grafemen. 
Det är igenkännandet av bokstäverna som barnet 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 det ännu inte 
knäckt läskoden (Herrlin & Frank 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 
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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 de lättare observerar hur språkljud och bokstäver 
tillsammans bildar alla våra ord (Herrlin & 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).  
 
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 medvetenheten 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 individer 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. Majoriteten av 
forskningsprojekten som på den tiden genomfördes för att undersöka effektiviteten 
hos läsinlärningsmetoder 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).  
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Gillon (2004 s. 9) hävdar att fonologisk medvetenhet 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 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) kritiserar invändningarna mot fonologiska läran i läsinlärning genom 
att hävda att de 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 & 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 & 
Frank 2019 s. 50).  
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Gillon (2004 s. 6–7) presenterar några konkreta förslag på övningar i fonologisk 
medvetenhet som kan tillämpas i undervisningen. En övning koncentrerar sig på 
kännedom kring ord som rimmar, exempelvis katt-hatt. Eleverna får även 
analysera tre ord i följd 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 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) samt Herrlin och Frank (2019 s. 52) anser att 
skrivövningar som fokuserar på sambandet mellan ljud och bokstav möjliggör för 
eleverna att träna sin fonologiska medvetenhet. 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. Genom att 
skriva egenkomponerade texter och meddelanden får eleverna öva sitt fonologiska 
kunnande. På liknande vis skriver Herrlin och Frank (2019 s. 52) hur lärare 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 viktigt att barnen förstår att talspråket hänger ihop med 
de skrivna orden (Elbro 2004 s. 85; Herrlin & Frank 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 & 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 
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lagrar orden som minnesbilder och följaktligen lär sig läsa. Undervisning som 
behandlar läsinlärning med betoning på fonologisk medvetenhet behöver 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 & 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 i relation till studiens syfte. Till en 
början förklaras hur litteratursökningen har genomförts och hur urvalet av 
forskningen skett. Därefter presenteras ett avsnitt som diskuterar hur stor roll den 
fonologiska medvetenheten spelar i elevers läsinlärning och senare läsförmåga. I 
det efterföljande avsnittet beskrivs två läsinlärningsmetoder. Sedan rapporteras 
sambandet mellan fonologisk medvetenhet och läs- och skrivsvårigheter. I nästa 
avsnitt framställs arbetsmaterial som lärare använder för att träna elevers 
fonologiska medvetenhet samt hur de undervisar i bokstavs- och ljudträning. Efter 
detta redovisas ett avsnitt om olika typer av bokläsning 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. Sökningarna gjordes i databaserna 
Libris, Eric och Summon. Ambitionen var att söka internationella studier med 
avsikt att stärka forskningsdelens tillförlitlighet. Avgränsningar gjordes till endast 
avhandlingar och vetenskapliga artiklar som inte var äldre än år 2000 för att få 
aktuella texter. Sökningsprocessen pågick i två omgångar mellan den 15/11 och 
18/12 2019 samt 2/3 och 6/3 2020.    
 
De systematiska sökningarna genomfördes i Libris, Summon och Eric där 
sökorden: läsinlärning, läsa och skriva, fonologisk medvetenhet, läs- och 
skrivundervisning, Wittingmetoden samt ordkombinationerna phonological 
awareness* dyslexia* och phonological awareness* reading instruction* 
interviews* teacher* primary school användes. Då min studie utgår från ett 
lärarperspektiv via intervjuer var det mest centrala att hitta forskning som 
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inrymmer lärarintervjuer i den största möjliga mån. Utifrån de givna sökorden 
hittade jag Alatalo (2011), Skoog (2012), Fast (2007), Ferreira (2007), Swärd 
(2008), Segers m.fl (2018) och King (2005). Samtliga av dessa studier förutom 
Ferreira (2007) och Segers m.fl (2018) är utförda i ett lärarperspektiv. Ferreiras 
(2007) och Segers m.fl (2018) studier är genomförda ur ett elevperspektiv men 
dessa har hög giltighet för min studies syfte och frågeställningar därför att de berör 
hur fonologisk medvetenhet påverkar barns läsinlärning, senare läsfärdighet samt 
förhållandet mellan fonologisk medvetenhet och läs- och skrivsvårigheter.   
 
Kedjesökningarna gjordes i Alatalos (2011) avhandling och studentuppsatser. I 
forskningsbakgrunden i Alatalos (2011) studie hittade jag således Myrberg (2003). 
Slutligen fann jag Hultin och Westman (2013) samt Liberg (2014) i andra 
studenters examensarbeten som berör liknande forskningsämne.  
 
4.2. Betydelsen av fonologisk medvetenhet i elevers läsinlärning 
I Alatalos (2011 s. 80) och Kings (2005 s. 15) studier framkommer det likartad 
respons i lärares resonemang kring huruvida elever behöver vara fonologiskt 
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, urskilja och klappa stavelser samt leka med språket för att 
uppnå en god fullständig läsförmåga. Förmågorna behöver de även besitta innan 
de ger sig i kast med läsning och skrivning generellt. De behöver även bli 
förtrogna med att uppfatta de enskilda fonemen i ett ord och vart i ordet fonemen 
finns. Dessa lärdomar främjar därefter förståelsen för sambandet mellan språkljud 
och bokstav vilket är den fundamentala principen för att bli läskunnig (Alatalo 
2011 s. 78–80; King 2005 s. 15).  
 
Däremot synliggörs till viss del invändningar i Fasts (2007 s. 170) 
forskningsprojekt jämfört med Alatalos (2011 s. 78–80) 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 
literacyperspektivet och har ett etnografiskt metodval som täcker intervjuer, 
observationer och insamlande av elevmaterial. Några av lärarna i denna studie 



 

9 
 

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 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.  
 
4.3 Fonologisk medvetenhet genom ASL-metoden 
Hultin och Westman (2013 s. 2) har bedrivit ett forskningsarbete med avsikt att 
utveckla en förståelse för hur digitaliseringen påverkar de tidiga läs- och 
skriftspråkspraktiker och hur detta speglar sig i den tidiga läs- och 
skrivundervisningen gällande arbetsmetoder och material samt analysera vilka 
textgenrer som förekommer i digitalt skrivande. Studien utgår från literacyteorin 
och det empiriska materialet är insamlat utifrån lärarintervjuer, observationer och 
analys av insamlat textmaterial. Lärarna i Hultin och Westmans (2013 s. 5) artikel 
framhåller förtjänsten av att datorskrivandet inte kräver färdigheten att kunna 
skriva alla bokstäver vilket betyder att de motoriska färdigheterna reduceras med 
hjälp av datorn som skrivverktyg. Eleverna ges potential att bli skribenter i ett 
tidigt skede då de genom ASL-metoden får träna på att skriva både bokstäver, ord 
och hela fraser med ett digitalt skrivredskap i ledning av att en lärare ljudar 
bokstäverna. Det poängteras i forskningen att ljudandet är närvarande även i denna 
metod fastän den formella bokstavs- och ljudundervisningen har upphört på grund 
av digitaliseringen (Hultin & Westman 2013 s. 4). I överensstämmelse med Hultin 
och Westman (2013 s. 4–5) påvisar Libergs (2014 s. 2) forskningsprojekt ett 
likvärdigt resultat där två skolors datoranvändning i den tidiga läs- och 
skrivundervisningen har undersökts och jämförts med ett antal andra skolor. Läs- 
och skrivmaterial har samlats in fortlöpande för att sedan granskas (Liberg 2014 s. 
4–5). Studien visar att elevernas motoriska hinder åtsidoläggs och de får arbeta 
med bokstävernas språkljud och namn i ett ändamålsenligt skrivande av egna 
texter. I förbindelse med att eleverna bygger upp en självkänsla och lust till att bli 
skribenter tidigt delges de även information om de stavat rätt och skrivit rätt 
bokstav genom talsyntesprogram (Liberg 2014 s. 2).  
 
4.4 Fonologisk medvetenhet genom Wittingmetoden 
I Swärds (2008 s. 109–113) och Alatalos (2011 s. 85) avhandlingar berättar lärarna 
och speciallärarna om Wittingmetoden som en framgångsrik metod i läs- och 
skrivinlärning med anledning av att metodens arbetsgång är väl strukturerad och 
koncentrerad på ljuden i språket. De menar att eleverna lär sig skriftspråket 
grundligt genom att de tränar ingående på ljuden. Swärd (2008 s. 18) studerar 
lärarnas tillämpning av Wittingmetoden i olika lärandemiljöer. Studien har sin 
utgångspunkt i ett handlingsteoretiskt perspektiv med inslag från både 
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pragmatismen och sociokulturella teorin och har en kvalitativ metodansats 
bestående av lärarintervjuer och observationer (Swärd 2008 41, 71). I både Swärds 
(2008 s. 109–113) och Alatalos (2011 s. 85) studier hänvisar speciallärarna 
Wittingmetoden specifikt till de elever som har läs- och skrivsvårigheter och 
elever som ligger inom riskzonen för dessa svårigheter. Metoden möjliggör en 
genomgripande insikt i språkljud och bokstäver i form av att den bemöter 
ljudosäkerheter vissa elever innehar då de exempelvis förväxlar bokstäverna d och 
b och dess tillhörande ljud (Swärd 2008 s. 109–113). Parallellt med ljudarbetet ges 
eleverna utrymme till ett förståelse- och analysarbete i form av att träna på att höra 
och skriva ljudkombinationer som exempelvis la, lo, li för att därpå utvidga orden 
och skriva meningar med dem (Alatalo 2011 s. 85).  
 
4.5 Fonologisk medvetenhet i relation till läs- och skrivsvårigheter 
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 elever med fastställd dyslexi har i regel stora brister i den 
fonologiska medvetenheten (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 läs- 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 långt i sin läsinlärning har 
bättre fonologiska kunskaper än barnen med läshinder. Barnen med lässvårigheter 
har svårt att identifiera fonemen i ett specifikt ord och barn med motoriska 
talhinder uppvisar också otillräcklig kompetens i fonologisk förmåga. De lässvaga 
barnen gynnades av färdighetsträning i fonologisk medvetenhet då deras 
läskapacitet och stavning förbättrades efter en period med träning i fonologisk 
medvetenhet. Barnen med talhinder utvecklade också sin fonologiska medvetenhet 
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 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. 
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Myrberg (2003 s. 25) hävdar motsägelser ur ett mer specificerat perspektiv rörande 
anknytningen mellan fonologisk medvetenhet och läs- och skrivhinder. 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 respondenterna 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 positiv effekt 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). 
 
I Segers m.fl. (2018 s. 1, 4) studie resonerar forskarna på andra vis då sambandet 
mellan arbetsminne, fonologisk medvetenhet och ordläsningseffektivitet 
undersöktes hos 1041 deltagande barn med och utan dyslexi i årskurs fem. 
Avsikten med forskningen var att ta reda på om förhållandet mellan arbetsminne 
och ordläsningseffektivitet kan förklaras med fonologisk medvetenhet samt om 
fonologisk medvetenhet är förknippad med läsförmågan. En tydlig korrelation 
mellan fonologisk medvetenhet och läseffektivitet visades både bland elever med 
och utan dyslexi. Barnen med dyslexi uppvisade underskott av fonologisk 
medvetenhet, språklig kännedom samt förmågan att verbalt kunna uttrycka sig och 
svara på frågor. De påvisade även ett försvagat arbetsminne vilket påverkade 
ordläsningseffektiviteten negativt och det fastslogs att det försämrade arbetsminnet 
utgjordes av en bristfällig fonologisk medvetenhet. Som alternativ till att inhämta 
den fonologiska representationen av ordet från det mentala lexikonet tenderar 
läsare med dyslexi att fortsätta avläsa ord via sublexikala enheter. Detta förklarar 
varför arbetsminnet påverkar fonologisk medvetenhet samt läsning hos barn med 
dyslexi (Segers m.fl. 2018 s. 9). 
 
4.6 Läromedel för arbete med 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 fonologiska medvetenhet. Skoog 
(2012 s. 13) har i sitt forskningsarbete utrett vilken slags undervisning eleverna får 
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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 barnen avancerar på 
en språkstege med fem grenar: rim, ord, meningar, stavelser och ljud. Uppgifterna 
handlar om att identifiera korta och långa meningar, urskilja korta och långa ord, 
sammansatta ord, klappa stavelser, bilda stavelser samt lyssna ut ljud i ord. Å 
andra sidan presenterar lärarna i Alatalos (2011 s. 79–80) studie läromedlet 
Bornholmsmodellen som beskrivs som ett värdefullt material i elevers läsinlärning 
med intentionen att träna den fonologiska medvetenheten. Arbetsuppgifterna i 
läromedlet 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. Lärarna beskriver 
Bornholmsmodellen som ett centralt och gynnsamt läromedel där de beaktar 
gemensamma språklekar för att eleverna ska kunna utforska språkets ljudmässiga 
område.  
 
4.7 Undervisning i fonologisk medvetenhet genom bokstavsinlärning  
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 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 (Skoog 2012 s. 119). 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 p, t, k, b, d och g. 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). Skoog (2012 s. 144) lyfter dessutom värdet av att implementera sånger och 
verser i det ljudanalytiska arbetet.  
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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). I Fasts (2007 s. 168) avhandling illustreras 
exempel på hur skrivandet är vägen till läsningen då 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). Vissa lärare medger 
att parallellt med det enskilda bokstavsarbetet får eleverna träna på att skriva egna 
dagböcker och brev om något vardagsnära (Fast 2005 s. 170–171).  
 
4.8 Olika sorters bokläsning i läsinlärning 
Högläsning och boksamtal belyses som ett signifikant inslag i den tidiga 
läsinlärningen (Alatalo 2011 s. 80; Myrberg 2003 s. 39–40; Skoog 2012 s. 171).  
Alatalos (2011 s. 80) och Myrbergs (2003 s. 39–40) studier visar att högläsning 
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.  
 

4.9 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 
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vara värdefulla förmågor att utveckla för att bli en god läsare (Alatalo 2011 s. 78–
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. Hultin och Westman (2013 s. 
4–5) och Liberg (2014 s. 4–5) förespråkar ASL-metoden i elevers läsinlärning för 
att eleverna ska få utveckla sitt skrivande med hjälp av datorn parallellt med att 
utveckla sin fonologiska medvetenhet. Ytterligare benämns Witting-metoden som 
en effektiv metod för att utveckla den fonologiska medvetenheten i läsinlärningen 
och främst en nyttig metod för elever i läs- och skrivsvårigheter med hänseende till 
sitt grundläggande strukturerade arbete med språkljud (Swärd 2008 s. 109–113; 
Alatalo 2011 s. 85).  
 
Vidare framgår det av tidigare forskning 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). Sambandet mellan fonologisk medvetenhet, 
arbetsminne och läsförmåga utrönas i Segers m.fl (2018 s. 9) forskning där elever 
med dyslexi påvisar försämrat arbetsminne på grund av brister i fonologisk 
medvetenhet som i sin tur framkallar en svag läskapacitet. 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. 
 
5. Teoretiskt ramverk  
Studiens teoretiska inramning är det sociokulturella perspektivet då teorins syn på 
lärande och centrala begrepp zone of proximal development, scaffolding, socialt 
samspel, medierande verktyg och artefakter överensstämmer med vad denna studie 
undersöker. Undervisning av fonologisk medvetenhet i läsinlärning sker i ett 
socialt samspel där eleverna får möta fysiska och digitala verktyg och artefakter 
för att utveckla skriftspråket som enligt det sociokulturella perspektivet är en 
ledande förmåga för mänsklig kunskapsinhämtning. Lärarens stöttning till eleverna 
utgör en viktig aspekt inom teorin där eleverna ska ges möjlighet att succesivt höja 
sina kunskaper och samtidigt befinna sig inom den proximala utvecklingszonen.  
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5.1 Sociokulturellt perspektiv 
Inom den sociokulturella teorin betraktas social interaktion och samspel som två 
huvudelement inom lärandet. Individens förmåga att delta i sociala praktiker är 
därför en värdefull aspekt för att kunna tillägna sig färdigheter (Dysthe 2003 s. 
41). Både Säljö (2014 s. 83) och Dysthe (2003 s. 48) beskriver språket som ett 
medierande redskap som har en betydande funktion för lärandet och tänkandet. 
Med språkets hjälp kan vi uttrycka oss och sätta ord på saker för att göra oss 
förstådda i omvärlden. Kommunikation är en viktig förutsättning för mänsklig 
kunskapsbildning. Att kunna samtala och lyssna i sociala kontexter är angenämt då 
man genom samverkan delger varandra information samt utbyter kunskaper 
(Dysthe 2003 s. 48). Vygotsky (1978 s. 24) konkretiserar språk och social 
läromiljö genom att klarlägga att språk och praktiska aktiviteter är två 
självständiga företeelser som är tilltänkta att samverka för att en 
kunskapsutveckling ska ske.  
 
Ett grundläggande begrepp inom det sociokulturella perspektivet är den närmaste 
utvecklingszonen, även benämnt som the zone of proximal development (ZDP) 
(Vygotsky 1978 s. 87). Genom att tillämpa denna teori kartlägger man vilka en 
individs befintliga kunskaper är och även kapaciteter som är under pågående 
utvecklingsprocess. Det handlar om att finna distansen mellan kunskaperna barnet 
besitter och kunskaperna som finns inom räckhåll. För att barnet ska kunna 
utveckla kommande lärdomar kan stöttning av en lärare eller kamrat utnyttjas i en 
social interaktion. På så vis främjas en dynamisk utveckling i ett socialt samspel. 
Mycket inom den proximala utvecklingszonen innefattar att man lär sig av någon 
som erhåller en högre kunskapsnivå än en själv. Slutligen kan man klarlägga vilka 
kunskaper som är väsentliga att praktisera inom den kommande framtiden 
(Vygotsky 1978 s. 87). Under inlärningen i den proximala utvecklingszonen bistår 
vuxna eller kamrater med kommunikativa stöttor vilket härleder till det ledande 
uttrycket scaffolding (Säljö 2014 s. 123).  
 
Med utgångsläge i den sociokulturella teorin har människan en förmåga att 
utveckla kognitiva och fysiska redskap, det vill säga artefakter genom att 
kommunicera och att konstituera verkligheten i språkliga grupper (Dysthe 2003 s. 
45; Säljö 2014 s. 233). Artefakterna som människor har tillgång till och kan 
använda är till för att förstå omvärlden samt för att utföra handlingar. Redskapen 
medierar lärandet och blir understödjande resurser i den sociala lärandemiljön. 
Säljö (2014 s. 234) menar att vår intellektuella kapacitet kan förstärkas med 
lärandet via artefakter som exempelvis datorer, pennor och papper.  
 
Operationer är enligt Säljö (2014 s. 139) de påtagliga aktiviteter vi utför på 
mikronivå för att genomföra specifika handlingar. Sysslorna kan exempelvis vara 
att läsa, skriva på datorn eller köra bil. Dessa procedurer blir så småningom 
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automatiserade när vi har lärt oss dem rutinmässigt och inte behöver ägna samma 
sorts uppmärksamhet åt dem för att kunna fullfölja aktiviteten.  
 
Säljö (2014 s. 157) skriver om skriftspråket som ett medierande verktyg i 
samhället. Skriften har en dominerande roll och ett stort inflytande på vårt 
samhälle som en medierande resurs. För att kunna medverka i samhället och 
arbetslivet krävs det att vi utvecklar ett skriftspråk för att kunna använda det i 
sociala situationer för lärande. Stavelseskriften kan emellertid ses som ett 
medierande verktyg i språkets konventioner. Att förstå att exempelvis ”kla” ingår i 
ord som ”klave” ”klase” ”cykla” kräver att man befäster uppmärksamheten på 
ljudstrukturen. Alfabetet anses också vara en medierande resurs och en angelägen 
kulturell innovation inom den sociokulturella teorin. Säljö (2014 s. 169–170) 
menar att alfabetet är en övergång från stavelseskriften som kräver en djupare 
insikt och analys av ljud där stavelser bryts ned i mindre delar och förståelsen för 
att det talade språket består av ljudkombinationer utvecklas. Att behärska alfabetet 
är en grundläggande språklig faktor för vår uppfattning om språket och för att 
kunna producera kunskap på ett allmängiltigt vis.  
 
6. Metod 
I detta kapitel presenteras den valda metoden för studien och en motivering av 
metodens relevans. Sedan följer en redovisning av urvalet av deltagarna samt hur 
datainsamlingen genomförts, bearbetats och analyserats. Därefter följer en 
beskrivning av studiens tillförlitlighet och validitet. Till sist presenteras de etiska 
ställningstaganden som vidtagits i undersökningen.  
 
6.1 Val av metod 
Enligt Stukat (2011 s. 41) ska metodvalet stadgas utifrån forskningsproblemet och 
vad studien ämnar undersöka. Då studien avser att undersöka hur lärare och 
speciallärare beskriver hur de undervisar i läsinlärning för att utveckla elevers 
fonologiska medvetenhet valdes en kvalitativ metod. Ambitionen med kvalitativ 
forskningsansats är att beskriva ett fenomen på ett mer eller mindre detaljerat vis 
samt få en insikt i subjektiva erfarenheter som exempelvis uppfattningar, känslor 
eller föreställningar (Larsen 2018 s. 36; Fejes & Thornberg 2015 s. 35). Inom 
kvalitativ forskning kan intervju användas som metod för datainsamlingen, vilket 
tillämpas i denna studie för att kunna samtala med lärarna om deras berättelser 
kring undervisningen. Den kvalitativa forskningsintervjun söker efter nyanserade 
utläggningar av den intervjuades livsvärld och möjliggör slutligen en interaktion 
mellan intervjuaren och informanten i den sociala kontexten där intervjun 
framställs och främjar en kunskapsproduktion mellan två aktörer (Kvale & 
Brinkman 2014 s. 36, 47).  
 
I valet av intervjusammansättning valdes semistrukturerad intervju som enligt 
Larsen (2018 s. 139) benämns som flexibel då man utgår ifrån färdigformulerade 
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frågor med en viss öppenhet. Tanken med denna intervjustruktur är att vara 
anpassningsbar när det gäller ordningsföljden och att ställa följdfrågor när det 
erfordras. Informanterna ska i dessa sammanhang ges möjlighet att utveckla sina 
resonemang på ett konkret sätt och ge detaljerade beskrivningar. Då studien söker 
respons på lärares beskrivningar behöver en viss rörlighet beaktas vilket 
överensstämmer med semistrukturerad intervju. Fördelen med dessa kvalitativa 
undersökningar är möjligheten till att försäkra sig om god validitet då flera frågor 
och fördjupande frågor kan ställas som i sin tur ger fylligare respons och möjlighet 
att forcera djupare i ämnet.  
 
6.2 Urval 
Urvalet i studien är skapat utifrån uppsatsens syfte och består av fyra lärare och två 
speciallärare som är legitimerade i årskurs F-3 i svenskämnet. Det mest väsentliga 
var att välja erfarna och kunniga lärare inom det berörda forskningsfältet. 
Erfarenhetsaspekten är enligt Kihlström (2007 s. 49) en viktig del i kvalitativa 
intervjuer. Informanter med erfarenhet ger studien en högre trovärdighet eftersom 
de kan tala utifrån olika situationer de upplevt och inte enbart egna föreställningar. 
Enligt min kännedom uppfyller urvalsdeltagarna dessa kriterier då jag utifrån min 
verksamhetsförlagda utbildning har kännedom om majoriteten av dessa. 
Selektionen av de övriga har gjorts via snöbollsmetoden som Larsen (2018 s. 125) 
beskriver som att de redan utvalda personerna kan upplysa om andra lämpliga 
personer vilket har beaktats. Alla sex tillfrågade informanter tackade ja vilket 
innebär att det inte finns något bortfall i studien. Samtliga informanter är 
verksamma på fyra olika skolor i en mellansvensk kommun. Jag hade även i 
åtanke att inte välja alla sex informanter från samma skola då 
undervisningstraditioner, läromedel samt synsätt kan variera mellan olika 
arbetsplatser. På så vis appliceras en högre validitet i undersökningen genom att 
inte utse informanter som är kollegor och samarbetar. Avgränsningen till sex 
representanter gjordes medvetet med hänsyn till tids- och utrymmesbegränsningen 
i arbetet.  
 
6.2.1 Deltagare  
Uppsatsen består av skapande data från sex stycken informanter med varierande 
yrkeserfarenhet. I tabellen presenteras lärarnas utbildning och antal år i 
professionen. Namnen som anges är fiktiva för att skydda deras identitet.  
 
Tabell 1. Beskrivning av informanter.  
Namn: Antal år som lärare: Utbildning: 
Maria 6 Grundskollärare 
Karin 25 Grundskollärare 
Sara 10 Grundskollärare 
Cecilia 13 Grundskollärare 
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Ulla 20 Grundskollärare med 
kompletterande 
specialkurser mot läs- 
och skrivområdet 

Greta 44 Speciallärare i svenska 

 
De två sista lärarna som presenteras benämns som speciallärare i studien även om 
den ena personen är grundskollärare med utökande kurser i specialpedagogik inom 
läs- och skrivområdet.  
 
6.3 Datainsamling  
Efter att urvalet bestämts skickade jag ut förfrågningar till lärarnas och 
speciallärarnas e-postadresser. Informationsbrevet med undersökningens syfte och 
forskningsetiska principer bifogades i mejlet. Samtliga tillfrågade tackade ja. En 
tematisk intervjuguide konstruerades med frågor som var avsedda att täcka 
ämnesområdet. Kvale och Brinkman (2014 s. 172–173) förklarar att ett 
intervjuunderlag kan framställas ur en tematisk och dynamisk dimension. Den 
tematiska vinkeln relaterar till ”vad”-frågor om forskningsämnet samtidigt som 
den dynamiska aspekten hänvisar till ”hur”-frågorna som ska främja 
informanternas känslor och upplevelser samt hålla en interaktion i diskursen 
(Kvale & Brinkman 2014 s. 172–173).  
 
Innan den riktiga undersökningen genomfördes togs beslutet att göra en pilotstudie 
med avsikt att kontrollera upplägget av studien, dels tidsåtgången, men främst 
frågornas relevans för studien. Intentionen med pilotstudier är att pröva om 
studiens tillvägagångssätt är realistiskt och utförbart för att eventuellt kunna 
åtgärda eventuella svårigheter med frågorna eller ta bort irrelevanta frågor (Stukat 
2011 s. 74). Pilotstudien utfördes med en svensklärare som tidigare varit verksam i 
grundskolans årskurser 1–6. Försökspersonen undervisar numera i svenskkurser 
som inbegriper mitt forskningsområde och därför var det ett naturligt val att 
använda vederbörande. Vid pilotstudien tydliggjordes det att jag som intervjuare 
var konsekvent och insatt, men en aning ledande vid vissa följdfrågor. Fick i och 
med det uppmaningen att vara mer objektiv inför de reella intervjuerna. Det 
behövdes inte göras några större justeringar av frågorna utan endast ett borttag av 
två frågor som hörde ihop med de övriga. Det tematiska upplägget av intervjun 
samt tidsåtgången fungerade väl då informanten inte hade några svårigheter i att 
förstå eller besvara frågorna. Frågorna skickades ut i förväg till informanterna för 
att kvalitetssäkra svarsunderlaget och möjliggöra förberedelser för lärarna. Enligt 
min kännedom är begreppet fonologisk medvetenhet tämligen abstrakt att begripa 
även för lärare med yrkeserfarenhet och därav gjordes bedömningen att tilldela 
informanterna frågorna innan. 
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Intervjuerna genomfördes på skolorna som informanterna arbetar på och tog 
ungefär en halvtimme. Samtliga informanter var väl förberedda och uppvisade 
engagemang då de hade samlat ihop undervisningsmaterial att förevisa. 
Informanterna påmindes om deras rättighet till att avbryta intervjun samt att fiktiva 
namn kommer uppges i studien. De upplystes även om att inspelningen gjordes på 
två ljudenheter och att båda verktygen är skyddade mot obehörig åtkomst i form av 
kodlås. Samtliga intervjuer utgick från intervjuguiden och kompletterades med 
följdfrågor där det ansågs vara lämpligt.  
 
6.4 Analys av datainsamling 
Efter att den empiriska undersökningen genomförts tog transkriberingsarbetet vid 
enligt modellen transkriptionskonventioner inom CA (Conversation Analysis) 
vilket beskriver hur en transkription bör gå till genom att ta fasta vid 
symbolspråket som konventionen presenterar för att ge läsaren en rik och 
fasetterad förståelse av medverkarnas bidrag (Tholander & Cekaite 2015 s. 197–
198). Med anledning av arbetets begränsade utrymme har relevanta excerpter valts 
ut från intervjuerna och bearbetats enligt transkriberingsmodellen för att sedan 
kunna besvara uppsatsens frågeställningar. I tabellen nedan presenteras 
transkriptionskonventionen från: Tholander och Cekaite (2015 s. 198). 
 
Tabell 2. Presentation av transkriptionskonventionen (Tholander & Cekaite 2015 s. 
197-198).  
Symbol Mening 
Ord Betonad stavelse eller betonat ord. 
ORD Högljutt tal. 
˚Ord˚ Tyst tal. 
↑ord Stigande intonation. 
↓ord Fallande intonation.  
>ord< Snabbt tal. 
<ord> Långsamt tal. 
”ord” Rapporterat/återgivet tal/text. 
o:rd Utdraget ljud; ju flera kolon, desto längre. 
or- Abrupt avbrott av tal.  
Heh Skrattljud. 
(1.0) Längd på tystnad i sekund. 
(.) Mikropaus, 0,4 sekunder eller mindre.  
((ler)) Beskrivning av ytterligare relevant information.  
  
Då transkriberingen var färdigställd genomfördes analysarbetet med utgångspunkt 
i Fangens analysmodell som är indelad i tre tolkningsgrader: första, andra och 
tredje nivån av tolkning (Elvstrand m.fl. 2015 s. 218). Den första tolkningsnivån 
handlar om att dokumentera det man sett eller hört i form av exempelvis 
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transkribering från en intervju (Elvstrand m.fl. 2015 s. 223–224). Den andra 
graden inriktar sig på att tolka och associera det empiriska materialet till en 
vetenskaplig eller teoretisk uppfattning. Dessa tolkningar klassificeras därefter i ett 
arbetsdokument där olika teman och kategorier fastläggs. Fokuset riktas mot att 
uppleva det för givet tagna med en akademisk blick (Elvstrand m.fl. 2015 s. 225). I 
den tredje graden ska analysen arbeta mer explicit med de övergripande teoretiska 
begreppen för att åstadkomma ett nyanserat resultat. Det rör sig även om att inta 
ett kritiskt förhållningssätt till deltagarnas respons för att ifrågasätta dessa samt 
hitta bakomliggande mönster (Elvstrand m.fl. 2015 s. 231).  
6.5 Reliabilitet 
Reliabilitet innebär hur noggrant och trovärdigt undersökningsprocessen har gått 
till. God reliabilitet i kvalitativa undersökningar rör sig om huruvida det empiriska 
materialet baseras på informanternas respons och inte forskarens subjektiva 
godtycke (Larsen 2018 s. 131; Fejes & Thornberg 2015 s. 259; Stukat 2011 s. 
133). Hög reliabilitet uppfylls också om andra forskare kan få samma resultat 
genom att upprepa det befintliga tillvägagångssättet. En studies trovärdighet 
förbättras även när det insamlade materialet dokumenteras och analyseras 
omsorgsfullt (Larsen 2018 s. 134; Stukat 2011 s. 133). Med detta i åtanke 
skickades frågorna ut till informanterna i förväg för att deras svar skulle bli så 
omfångsrika som möjligt. Intervjuguiden bestod av olika teman för att sedan 
kunna tolka materialet i olika kategorier vilket medför en noggrannhet i arbetet. 
För att bemöta en objektivitet spelades intervjuerna in för att minska risken för 
personliga föreställningar som exempelvis anteckningar hade kunnat orsaka.  
 
6.6 Validitet 
I kvalitativa undersökningar handlar begreppet validitet om i vilken utsträckning vi 
undersöker det studien är avsedd att undersöka (Larsen 2018 s. 129; Fejes & 
Thornberg 2015 s. 258; Stukat 2011 s. 134). Validitet innebär också att den 
insamlade empirin är relevant i förhållande till problemformuleringen för att de 
slutsatser som dras ska kunna anses som giltiga. Mer konkret handlar det om att 
man ställer de frågor som ger svar på undersökningen för att slutligen kunna 
sammanställa dessa mot forskningsrönen som förekommer i uppsatsen (Larsen 
2018 s. 129). Validiteten i denna studie sammanbinds med två validitetskriterier 
där det ena ställningstagandet var att endast välja erfarna lärare och speciallärare i 
studien. Det andra som beaktades ur validitetssynpunkt var pilotundersökningen 
som genomfördes för att kontrollera att frågorna var förenade med uppsatsens 
syfte och frågeställningar.  
 
6.7 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017 s. 8) beskriver att forskning har en central position i dagens 
samhälle. Forskaren ska ta hänsyn till de framföranden som forskningsprocessen 
yrkar på vilka är förankrade i etiska normer och värderingar. Innan jag genomförde 
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den empiriska studien gick jag in på Högskolan Dalarnas hemsida för att sätta mig 
in de forskningsetiska anvisningar som Forskningsetiska nämnden, FEN, 
(www.du.se) föreskriver. Därefter fyllde jag i FEN:s blankett för Etisk 
egengranskning, för att frambringa en förståelse för de etiska principer och krav 
som råder samt kontrollera om jag behövde göra en etikprövning vid Högskolan 
Dalarna. Efter att jag besvarade formulärets frågor bedömde jag att en etisk 
ansökan inte var nödvändig eftersom studien inte behandlar känsliga 
personuppgifter såsom etnicitet, politiska åsikter, religiös eller filosofisk 
övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv (www.du.se). 
Slutligen skickade jag blanketten med Anmälan om behandling av personuppgifter 
till Högskolan Dalarnas dataskyddsombud för godkännande. Därefter påbörjade 
jag forskningsprocessen genom att skicka ut informationsbrev via mejl med 
förfrågan om samtycke till deltagande.  
 
Individskyddskravet är ett forskningskrav som ska beaktas vilket innebär att de 
medverkande i projektet ska värnas från kränkning och skada (Vetenskapsrådet 
2017 s. 13). För att genomförandet av forskningen ska bedrivas etiskt regelrätt 
med individskyddskravet finns det fyra begrepp att beakta. Dessa är: sekretess, 
tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet (Vetenskapsrådet 2017 s. 40). 
Deltagarnas godkännande för medverkan inhämtade jag skriftligen från 
informationsbrevet där jag efterfrågade och begärde informanternas samtycke för 
att bevilja deras medverkande. I informationsbrevet framgår det att 
undersökningen hanteras konfidentiellt vilket innebär att deltagarnas namn och 
namn på deras arbetsplats inte anges i studien. Med begreppet anonymitet har jag 
valt att avidentifiera samtliga personer i studien. Jag har informerat om rättigheten 
att avbryta deltagandet innan, under eller efter intervjun utan motivering, samt att 
det inte påverkar det fortsatta arbetet. Det insamlade materialet från intervjuerna är 
bevarade på ljudenheter som är skyddade mot obehörig åtkomst i form av kodlås 
vilket betyder att datamaterialet är hanterat i enlighet med de föreskrifter som finns 
i Anmälan om behandling av personuppgifter. Jag överförde datafilerna med det 
empiriska materialet mellan två enheter med hjälp av en datorsladd. Filerna 
kommer att raderas och transkriptionerna förstöras när examensarbetet är godkänt, 
vilket de medverkande har tillkännagetts. Tystnadsplikt tar jag hänsyn till genom 
att det endast är jag som har haft tillgång till det empiriska materialet 
(Vetenskapsrådet 2017 s. 40).  
 
7. Resultat  
I resultatdelen redovisas svaren på arbetets frågeställningar: ”Hur beskriver lärarna 
att fonologisk medvetenhet inverkar på elevers läsinlärning och framtida 
läsförmåga?” och ”Vad i undervisningsinnehållet om läsinlärning i relation till 
fonologisk medvetenhet lyfter lärarna fram?”. Svaren sammanställs i en tematisk 
dimension för att underlätta för läsaren. Excerpterna har valts ut för att presentera 
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mönster och avvikelser i intervjusvaren samt för att kunna besvara arbetets 
frågeställningar. 
  
7.1 Fonologisk medvetenhet i läsinlärning 
Samtliga lärare anser att fonologisk medvetenhet är en central aspekt i elevers 
läsinlärning för att överhuvudtaget kunna påbörja läsinlärningen. De lyfter fram att 
fonologisk medvetenhet är grundprincipen för att kunna förstå tal- och 
skriftspråkets samverkan och den mest värdefulla förmågan för att tillgodogöra sig 
det skrivna ordet. Enligt lärarnas kännedom är fonologisk medvetenhet något som 
orimligt kan uteslutas eller ersättas med någon annan förmåga för att kunna lära 
sig att läsa på ett effektivt vis och med tiden förvärva en skicklig läsförmåga. 
Lärarna poängterar att god fonologisk medvetenhet skapar förståelsen för hur 
språket är uppbyggt ljudmässigt, hur man kan identifiera och dela upp olika ljud i 
ett specifikt ord. De menar dessutom att goda kunskaper i fonologisk medvetenhet 
genererar en bank med kunskaper om språkets ljudstrukturer, nämligen hur 
språkljuden och bokstäverna samverkar och bildar ord. I följande excerpt 
illustreras detta av Maria: 
 
(1) Betydelsen av fonologisk medvetenhet i läsinlärning 
Lovisa: Hur skulle du beskriva fonologisk medvetenhet i relation till 
läsinlärning? Anser du att den förmågan är viktig eller helt oväsentlig i 
läslärandet? 
  
Maria: >Den är jätteviktig!< Det har ju en väldigt stor betydelse om man 
ska (2.0) kunna ljuda ihop bokstäver och läsa enklare ord (1.0) och >ljuda 
stavelser< och liksom förstå ordet och vad man läser. Och att få ut allt i 
ett ord (1.0) om man tänker att det står <lastbil> ja att man kan 
segmentera och ta ut ljuden i ordet l:l:a:a:s:s:t:t:b:b:i:i:l:l ((ljudar 
ordet)) och som till exempel ordet ”sal” att man liksom kan ljuda 
s:s:a:a:l:l ((ljudar ordet)) och att man förstår vad det blir om man tar 
bort s:et (2.0) >ja att det blir a:a:l:l ((ljudar ordet)) >eller om man 
lägger till en bokstav eller ljud och förstå hur ett ord och språkljud är 
uppbyggt det är ju a och o i läsinlärningen<. 
 

Excerpten visar hur läraren illustrerar med konkreta exempel hur den fonologiska 
medvetenheten har en betydande funktion i läslärandet. Läraren påvisar detta 
genom att ljuda ord för att belysa vikten av att kunna förstå språkljuden och 
bokstävernas sammankoppling samt förmågan att bryta ner ljudens stavelser i 
mindre delar. Läraren anser att dessa kunskaper behöver utvecklas i avsikt för att 
bli läskunnig. Övriga lärare förklarar i samstämmighet att elever behöver uppfatta 
ljuden i språket och upptäcka att ett ord i sin tur består av flera språkljud som 
representeras av bokstäver. De beskriver att det är av särskild vikt att barnen kan 
urskilja exempelvis första och sista ljuden i ett ord samt begripa att om man tar 
bort något ljud i ett ord låter det annorlunda eftersom ett nytt ord konstrueras. 
Vidare uppger de att elever behöver klara av att rimma och separera stavelser för 
att bedömas som fonologiskt medvetna då detta understödjer förståelsen för att 
vissa ord har samma stavelser, det vill säga ändelser som exempelvis katt och hatt. 
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Dessa lärdomar leder följaktligen till insikten om kopplingen mellan ljud och 
bokstav som är huvudsakliga principen för att så småningom automatisera 
läsningen.  
 
7.2 Helordsmetoden och ordbilder 
Alla lärare resonerar kring helordsmetoden, men deras yttranden ter sig på ett 
delvis varierande sätt. Vissa lärare använder ordbilder i undervisningen i 
läsinlärning för att ge eleverna möjlighet att befästa ord visuellt som exempelvis 
och, att, på och hej. Dock förklarar lärarna att de endast tillämpar ordbilder som ett 
kompletterande inslag till den traditionella ljudinlärningen. De hävdar att 
helordsmetoden inte är en fullständig strategi för att lära barn att läsa därför att de 
är i behov av att praktisera fonologisk medvetenhet för att de ska kunna ljuda 
samman bokstäverna i ett mer komplicerat ord samt inse hur orden är uppbyggda. 
Nedan följer ett utdrag med Greta som beskriver detta: 
 
(2) Helordsmetoden som kompletterande strategi 
Lovisa: Använder du någon annan metod i läsinlärning? 
 
Greta: Ja jag hade ju klass på 70-talet när ”LTG” kom – ”läsa på talets 
grund” (1.0) och jag gillade den metoden väldigt mycket så jag använde den 
men jag var tvungen med vissa elever att använda det här väldigt tydliga 
med ljud och vissa tog det här med ordbilder för ordbilder måste du ju 
också lära dem för t.ex ”och” och sådana saker det kan dom ju inte ljuda 
sig till.  
 

Excerpten åskådliggör speciallärarens uttalande om att ordbilder är ett värdefullt 
redskap i undervisningen då barnen ges möjlighet att memorera det skrivna ordet 
visuellt på grund av att en del ord är för komplexa att ljuda sig till. Emellertid 
menar specialläraren att man behöver tydliggöra ljuden i orden med vissa elever 
för att de ska utveckla sin läsförmåga. 
 
En del av lärarna nyttjar inte helordsmetoden i undervisningen då de inte anser att 
den bidrar med något värdefullt till elevers läslärande. De anser att elever inte kan 
lära sig att läsa utifrån hela texter eller ordbilder eftersom det förbigår det 
inledande arbetet kring bokstäver och dess ljudmässiga sammansättning. Nedan 
följer en excerpt där Ulla resonerar kring detta: 
  
(3) Helordsmetoden som en ohållbar metod  
Lovisa: Apropå läsinlärningsmetoder, har du använt dig av 
helordsmetoden/Whole language någonting? 
 
Ulla: Nej (1.0) det har jag aldrig ↑gjort. Men jag kan tänka mig att ehm 
(1.0) Jag tror att dom som lär sig med <helordsmetoden> nu vet ju inte jag 
vad dom har gjort ↑innan me:en jag tror ju ändå att dom måste vara 
fonologiskt medvetna för att kunna lära sig att läsa (3.0) för någonstans 
lär du ju ehm för man börjar ju med väldigt korta ord på helords och när 
du kommer till längre ord måste du ju kunna ljuda bokstäverna i ↑min värld 
i alla fall. 
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Denna excerpt visar en avvikelse från den andra excerpten eftersom den här 
specialläraren påstår att man inte kan undgå att träna elevers fonologiska 
medvetenhet även om hon inte har utnyttjat metoden i praktiken. Specialläraren 
förklarar att man inte kan lära sig att läsa utifrån ordbilder eftersom metoden 
fokuserar på kortare ord och därav behöver man behärska ljudningen vid längre 
ord. 
 
7.3 ASL-metoden och fonologisk medvetenhet  
Majoriteten av lärarna tar upp ASL-metoden som en lämplig strategi för eleverna 
att utnyttja i läsinlärningen. De berättar att eleverna får använda artefakter som 
Chromebook eller surfplatta som sitt skrivverktyg. Lärarna betonar att metoden är 
effektiv eftersom läsning och skrivning är två processer som samverkar och att 
barnen ser skrivningen som lustfylld då de får tillgång till de digitala verktygen. 
De förklarar att de digitala resurserna även underlättar för barn som har svårigheter 
med att skriva för hand och forma bokstäver vilket även kan skapa problematik 
med ljudningen under läsningen då det uppstår dubblerat hinder. Lärarna fastslår 
att många elever befäster bokstävernas ljud bättre då de samtidigt skriver ner 
ljudets motsvarande tecken. Eleverna kan även ta del av talsyntesprogram och 
rättstavningsprogram som är inbyggda i de digitala verktygen vilket understödjer 
deras läs- och skrivinlärning eftersom de får lyssna på en uppläst text samt få reda 
på vilka ord som är felstavade. Nedan följer ett exempel på hur Maria arbetar med 
ASL-metoden: 
 
(4) ASL-metoden och fonologisk medvetenhet 
Lovisa: Nu när du nämner att ni skriver mycket, på vilket sätt skriver 
eleverna när dom lär sig läsa? Kan du ge ett exempel på hur du undervisar 
i skrivning under den första läsinlärningen? 
 
Maria: Jag har jobbat me:ed att skriva sig till läsning (1.0) förut (1.0) 
då har man ju haft en dator eller en chromebook liksom och så >spökskriver 
dom ju först< och så skriver jag ordet under men för att göra det om du 
typ skriver bokstaven H måste du ha någon som ljudar H:et så dom får höra 
det och oftast har jag då satt ihop dom eh (1.0) så dom jobbar två och två 
(1.0) så den som skriver >den hör ju<.  
 

Det framkommer i excerpten att läraren tillämpar ASL i elevers läslärande genom 
att låta eleverna använda digitala verktyg som resurser i skrivandet under lärarens 
ledning. Exemplet visar hur läraren framställer att hon stöttar dessa skrivaktiviteter 
och integrerar elevers kunskaper i fonologisk medvetenhet i form av att eleverna 
först ljudar bokstaven som de gemensamt ska skriva. Skrivprocessen 
implementeras i ett socialt samspel då läraren och eleverna tillsammans utför 
denna skrivövning. Läraren talar även om att barnen arbetar parvis under detta 
förlopp för att utbyta kunskaper i en social interaktion. Läraren konkretiserar 
Chromebooken som den artefakten eleverna ges tillgång till i skrivbearbetningen.  
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7.4 Förhållanden mellan fonologisk medvetenhet och läs- och 
skrivsvårigheter 
Samtliga lärare upplever enligt sina erfarenheter att elever som har en bristande 
förtrogenhet i fonologisk medvetenhet har benägenhet för att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter. Lärarna påpekar att det går att upptäcka i ett mycket tidigt 
stadium om barnen har en svag fonologisk medvetenhet och därmed löper större 
risk för att erhålla läs- och skrivsvårigheter. Lärarna klargör vikten av att vidta 
åtgärder och sätta in specialpedagogiskt stöd så tidigt som möjligt för att ge 
eleverna intensivträning i fonologisk medvetenhet. De poängterar dock att de 
själva behöver skapa utrymme för att inpränta vetskapen kring språkljud och 
bokstäver i den dagliga verksamheten för att förebygga läs- och skrivhinder. Det 
framgår av lärarna att eleverna har svårt att förstå och se ljuden och bokstäverna 
vilket resulterar i att avläsningen blir felaktig och de uppnår inte ett gott läsflyt på 
grund av att de stakar sig och snubblar på orden medan de läser. Läs- och 
ordförståelsen blir enligt lärarna också lidande eftersom avkodningen inte sker på 
ett korrekt vis och därav kan den skrivna texten få en bristande innebörd eller 
handling för läsaren. I följande utdrag exemplifieras hur brister i fonologisk 
medvetenhet kan upptäckas av Karin: 
 
(5) Hur brister i fonologisk medvetenhet synliggörs i läs- och 
skrivsammanhang 
Lovisa: Finns det enligt din erfarenhet några förbindelser mellan svag 
fonologisk medvetenhet och läs- och skrivsvårigheter? 
 
Karin: >Ja< man kan se det tydligt ↑o:oja. När dom skriver kan plötsligt 
en viktig bokstav vara borta från de ordet. Alltså ett viktigt ljud i 
ordet finns inte med (2.0) och det beror på att den fonologiska delen inte 
är stabil. >Ofta är det ju vokaler< (1.0) som ↓försvinner och då måste man 
ljuda och lyssna ”ja vad är det som saknas nu” ((tänker)). Jag har ju 
några som jag ser nu i tvåan som är osäkra på det här och (2.0) å det blir 
bekymmer. Jag vet att man ska gärna backa ((2.0)) och man ska gärna jobba 
med det eller dom barnen extremt mycket, ↑sitta och ↑ljuda och ↑repetera 
och det måste få ta tid. Den tiden bör man egentligen lägga (1.0) >men man 
gör så mycket man hinner<. 
 

Excerpten kastar ljus på en lärare som skildrar sina erfarenheter kring hur 
bristfällig fonologisk medvetenhet och läs- och skrivsvårigheter förhåller sig till 
varandra. Läraren exemplifierar detta genom att förklara att elever som inte förstår 
kopplingen mellan språkljud och bokstav förlägger vissa bokstäver och ljud i en 
del ord, synnerligen vokaler, vilket innebär att somliga ord blir ofullständiga. Det 
förtydligas av läraren att elever som inte skaffar sig fullständiga kunskaper i den 
fonologiska medvetenheten under skolans första år hamnar senare i besvärligheter 
med den efterföljande läs- och skrivutvecklingen. Läraren framhäver värdet av att 
lägga ner mycket tid på att frambringa och stödja elevers kunskaper i att ljuda 
samman ord från en skriven text. Hon nämner även angelägenheten med att gå 
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tillbaka och repetera fonologiska övningar vid otillräckliga kunskaper för att ge 
eleverna möjlighet att hamna i rätt utvecklingszon.  
 
Lärarna vidhåller även att ett dämpat arbetsminne är en vanlig förekommande 
orsak till läs- och skrivsvårigheter parallellt med en bristfällig fonologisk 
medvetenhet. De menar att det i många fall går att upptäcka att elever har 
försvagat arbetsminne och fonologisk medvetenhet sammantaget. I följande 
excerpt beskriver Ulla hur arbetsminnet och fonologiska medvetenheten påverkar 
läsförmågan: 
 
(6) Anknytningen mellan arbetsminne, fonologisk medvetenhet och 
läsfärdighet 
Lovisa: Finns det något annat utöver den fonologiska biten som orsakar 
läs- och skrivsvårigheter lika mycket? 
  
Ulla: Det finns saker som ↑försvårar däremot (2.0) ((funderar)) jag menar 
som du inte (1.0) >ja men< ↑minnet (2.0) är ju jättesvårt. Och ↑hörseln  
om du inte hör  >då blir det ju jättesvårt för då kan du ju inte få det 
här i huvudet om du inte hör ljud och bokstav. Sen det här med minnet det 
kan ju vara så at:t eh man har inte har lexikal åtkomst i huvudet (2.0) 
man får inte fram eller man hittar inte orden, ↑sånna saker gör ju också 
att det blir svårigheter.  
 

Utdraget exemplifierar specialläraren som diskuterar minnets bidragande orsak till 
läs- och skrivsvårigheter för elever som har begränsat minne och därav svårigheter 
att finna orden i sitt inre lexikon. Besväret uppstår eftersom en språklig kognitiv 
färdighet inte fungerar fullt ut och därför bromsas den tänkbara läsningen. Det 
noteras också av specialläraren att hörseln som en funktionsnedsättning inte skapar 
möjlighet att höra ljuden som bokstäverna företräder.  
 
7.5 Wittingmetoden 

Alla lärare diskuterar hur man tekniskt bör arbeta med fonologisk medvetenhet för 
att försöka hindra att läs- och skrivsvårigheter uppstår i framtiden. Lärarna menar 
att det är ett framstående koncept att öva på språkljud utifrån språkstrukturer som 
kombineras av en vokal och en konsonant exempelvis lo, sa, so och la enligt den 
etablerade Wittingmetoden. Det är enligt dem viktigt att man arbetar 
förtroendefullt utifrån elevens förutsättningar och att eleverna får träna på att ljuda, 
skriva bokstavskonstellationerna samt analysera och samtala om dessa. Nedan 
skildras två excerpter där speciallärarnas åsikter delvis avviker från varandra:  
 
(7) Wittingmetodens fonologiska effekt för elever med läshinder 
Lovisa: När du tränar läsning med eleverna och framför allt dem som har 
lässvårigheter, vad använder du för strategi då? 
 
Ulla: Dom som jag börjar med (1.0) ↑ där är det Wittingmetoden (1.0) eh 
>ljud-bokstav< tills dom har fått så pass mycket bokstäver så jag kan 
hitta texter efteråt som är ljudenliga och ingen ljudstridig stavning 
(1.0) >så dom får bygga upp en säkerhet när dom läser<. Alltså Witting är 
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ju ljud och bokstav (1.0) men det är ju inte riktiga ord utan där jobbar 
man mycket med ”la” ”lo” och sånt där (2.0) just för att man inte ska 
kunna gissa sig till orden för dom som >gissnings läser< ↑då har det ju 
ofta gått fort. 
 

I det här utdraget berättar specialläraren att hon har sin utgångspunkt i 
Wittingmetoden med elever som har läs- och skrivhinder för att exponera eleverna 
med kunskaper om språkljuden och dess tillhörande bokstäver. Läraren styrker att 
eleverna måste förstå att bokstäver och ljud är två enskilda enheter som koopererar 
för att dem slutligen ska kunna läsa med självsäkerhet och inte enbart antaga vad 
som står skrivet.  
 
(8) Wittingmetodens flexibilitet 
Lovisa: Vad spännande att du säger att du inte tycker om Wittingmetoden 
och då måste jag få höra varför? 
 
Greta: Jag kan tänka mig den till viss del som bombinlärning men jag tror 
↓inte på det som nyinlärning i och med att den tar bort lusten till 
läsning och så vidare. Jag ska visa dig här ((visar ett pappersark)) för 
som jag säger så har jag plockat russin ur Witting. Här har vi en flicka 
med svår språkstörning och hon går i tvåan nu och hon håller på nu att 
lära sig att läsa men vi har jobbat med det här (1.0) dom här bokstäverna 
efter ett tag när- i början så är det ju inte så många men när vi slutade 
med det här då hade hon alla konsonanterna och då skriver jag upp dem och 
så samlar vi alla vokaler som hon kan och dom blir ju röda då ((visar 
bokstäverna på pappret)) (2.0) och det här gör jag väldigt medvetet för 
att dem här barnen kan ha svårt att veta hur dem låter eller vad dem heter 
dom blandar ihop det och så ska dem läsa och så står det ”sol” t. ex då 
blir det S s o:o:l (1.0) dom får inte ut det och därför säger vi att dem 
här som är röda dem heter och låter lika men dem här ((visar vokalerna)) 
här ska man prata om hur dom låter. Å då börjar vi så då får dom välja en 
vokal så börjar vi att läsa och när det blir ett riktigt ord till den 
personen får man skriva det i sin bok. Och så fortsätter vi och det här 
gör vi varje gång och det blir ju fler o fler vokaler och fler o fler 
konsonanter. Man nöter o nöter o nöter och det är ett jättebra sätt tycker 
jag. 
 

Excerpten framställer hur den andra specialläraren argumenterar emot 
Wittingmetoden som en lyckosam strategi i läsinlärningen. Dock plockar läraren ut 
delar från metoden som iscensätts i undervisningen. Specialläraren menar att 
metoden riskerar att ta bort glädjen till att läsa då man enformigt präntar in 
språkljuden och bokstäverna i ett isolerat sammanhang. Däremot konstaterar 
specialläraren att nötandet blir verkningsfullt i och med att elever tillägnar sig fler 
och fler vokaler och konsonanter och deras språkljud, som har för avsikt att 
understödja den kommande läsningen via ljudningen. Specialläraren upplyser om 
betydelsen av att kommunicera kring hur bokstäverna låter för att till sist använda 
skriften som verktyg i lärandet. Det skildras hur barn är i behov av att arbeta med 
ljuden och bokstäverna från dessa vokal- och konsonantkombination på mikronivå 
för att framledes skaffa sig en fullständig läskompetens som övergått till att vara 
rutinmässig.  
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7.6 Undervisning i fonologisk medvetenhet  
Samtliga lärare redogör för värdet av att implementera språklekar för att stimulera 
elevers fonologiska medvetenhet. De anser att barnen behöver leka med språket 
och inspektera språkets uppbyggnad för att komma till insikt med hur språkljuden 
bygger upp skriftsystemet. Lärarna använder läromedlet Bornholmsmodellen i 
läsundervisningen med avsikt att främja elevers fonologiska medvetenhet på ett 
lustfyllt vis i ett socialt samspel. Bornholmsmodellen skildras som ett lärorikt 
komplett underlag som täcker hela det fonologiska området och förbereder 
eleverna väl för att med tiden knäcka läskoden. Lärarna understryker materialets 
värdefulla aspekt genom att betona hur den väcker barnens glädje, nyfiken och lust 
till att lära sig att läsa samt bli väl insatt i språkets form. En ytterligare inflytelserik 
aspekt som lärarna bedömer med läromedlet är att barnen ägnar sig åt konkret 
material som exempelvis bild-och ordkort för att understödja ljud- och 
bokstavsinlärningen. Lärarna berättar att läromedlet tillhandahåller rimspel, 
bildramsor, bokstavs- och ljudmemory samt en mängd analys- och syntesuppgifter 
för språkljuden som är tilltänkt att barnen ska skapa en förståelse för vilka fonem 
ett ord är uppbyggt av. Barnen ska enligt lärarna öva på att lyssna sig till de olika 
ljuden i ett ord, kunna urskilja första och sista språkljudet samt begripa hur ord 
förändras om man plockar bort vissa bokstäver. De lyfter även fram vikten av att 
behandla stavelser i ord för att eleverna ska skaffa sig vetskapen om termer som 
börjar eller slutar på samma stavelser för att erövra insikten om ordens 
ljudkonstruktion. Vissa lärare uppger att de använder läromedlet Språkglädje för 
att främja elevernas fonologiska medvetenhet. De menar att läromedlet kan vara 
mer tillfredställande för barnen genom att läraren läser en text högt med språkligt 
grammatiska fel som exempelvis ”jag gådde till skolan”. Eleverna ges därmed 
tillfälle att uppmärksamma språkets struktur genom att höra ett felaktigt uppläst 
ord. Lärarna anser därför att kunskapsmaterialet Språkglädje bidrar till en 
glädjefylld lärandemiljö i gemenskap. Nedan följer ett exempel med Sara som 
förklarar hur de arbetar utifrån Bornholmsmodellen: 
 
(9) Bornholmsmodellen 
Lovisa: Hur undervisar ni i läsinlärning i relation till att utveckla 
elevers fonologiska medvetenhet? Använder ni något läromedel? 
 
Sara: Oftast eh (2.0) ((tänker)) håller vi på med sånna här språklekar 
(1.0) t. ex ett sånt här rimmemory ((visar ett memory)) och då försöker vi 
jobba i halvklass eller mindre grupper. <Rimma brukar dom vara en fena på 
faktiskt> ((skratt)). Allt det här materialet t. ex rimmemory eller andra 
bildkort som vi använder på olika vis där kanske vi lyssnar på första 
ljudet, vi kanske lyssnar på sista ljudet. De ↑materialet som jag använder 
är ju då Bornholmsmodellen ((3.0) ((visar läromedlet)) för det täcker ju 
liksom hela biten med läsningen det här med ljud och bokstäver. 
 

Excerpten belyser hur läraren förevisar Bornholmsmodellen som ett lämpligt 
läromedel för att utveckla barns fonologiska medvetenhet genom dess språklekar. 
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Läraren talar om att övningarna utförs i en social interaktion antingen i halvklass 
eller små grupper. Det visar sig genom lärarens exempel att rimmemory och andra 
bildkort är några av de artefakter som eleverna får möta i undervisningen i 
fonologisk medvetenhet. Materialet ämnar enligt lärarens beskrivning till att 
utforska språkljuden i form av att lyssna på första och sista ljudet i ett ord med 
stöd av bilderna. Läraren klargör hur Bornholmsmodellen omfattar hela domänen 
för läsning och hon lägger särskilt tonvikten på hur läromedlet koncentrerar sig på 
ljuden och bokstäverna vilket framstår som grundkonstruktionen för läsning.  
 
Lärarna informerar att Bornholmsmodellen och Språkglädje främst tillämpas i 
förskoleklass, men även repeteras och används vid behov i årskurs ett. De 
uppmanar vikten av att gå tillbaka till dessa läromedel och arbeta vidare med 
elever som har läs- och skrivsvårigheter för att deras fonologiska medvetenhet ska 
bli fullständig och för att deras läs- och skrivhinder ska minska. Utöver de 
omnämnda läromedlen utnyttjar de Lyckostjärnan som är en läromedelsserie från 
ABC-klubben. Nedan följer ett utdrag med Sara som berättar om läromedlet 
Lyckostjärnan:  
 
(10) Lyckostjärnan 
Lovisa: Använder du något annat läromedel förutom Bornholmsmodellen i 
undervisningen mot läsinlärning? 
 
Sara: ↑Lyckostjärnan är det vi använder här och det sträcker sig ända från 
↑förskoleklass å ↓upp till årskurs tre. Det är ett igenkännande när dom 
får använda samma material. Lyckostjärnan i förskoleklass är en 
högläsningsbok och i ettan, tvåan och trean (1.0) då har du böcker i <tre 
nivåer> så att barnen läser själva då som:m ja läxa och i läsegrupper. 
↑Sen har dom även med en arbetsbok i både förskoleklass och dom andra 
årskurserna här som vi jobbar med.  
 

Excerpten visar på hur läraren tillkännager läromedlet som ett välbekant material 
för eleverna då de följer med dem i efterföljande årskurser. Läraren berättar att 
underlaget består av en högläsningsbok i förskoleklassen och sedan individuellt 
anpassade läseböcker i tre olika nivåer efter varje individs läsförmåga. Läraren 
uttrycker att eleverna tränar på att läsa själva i sina böcker som läsläxor samt hur 
de i samverkan läser för varandra. Det anges även att högläsningsboken och 
läxboken kompletteras med en arbetsbok.  
 
Samtliga lärare redogör för hur de arbetar med veckans bokstav som ett 
traditionellt arbete där bokstavsinlärning präglas med syftet att uppnå en 
progression i elevers fonologiska medvetenhet. Veckovis presenteras en ny 
bokstav och vanligtvis börjar man med bokstäverna a, l, s, o och m. Dessa 
bokstäver är enligt lärarna enkla att skapa ord utifrån, lätta att säga och forma med 
munnen samt ljudenliga? Ramsor läses tillsammans i arbetet där den aktuella 
bokstaven förekommer frekvent och sedan genomförs många sånger i 
arbetsgången. Lärarna nämner alfabetssånger som exempelvis Majas alfabetssång 
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som är sammankopplad med hela alfabetet som ett berikande innehåll i 
bokstavsinlärningen. De förklarar också att de utifrån varje bokstav diskuterar ord, 
bilder, exempelvis utifrån bokstaven V har de samtal om vargar, valpar, valar och 
vänner samt söker efter befintliga objekt i klassrummet som börjar på den 
specifika bokstaven. Lärarna påtalar att barnens bokstavs- och läsfärdigheter kan 
skilja sig avsevärt de första skolåren och därför är digitala verktyg ett 
utomordentligt stöd i undervisning eftersom vissa barn lär sig alfabetet medan 
vissa läser nästintill flytande. Vissa barn övar därmed bokstäver utifrån skapande 
genom att rita och måla bilder till bokstäverna medan andra mer lässtarka elever 
arbetar med en Chromebook och läser enklare meningar och texter. I följande 
excerpt åskådliggörs detta av Karin: 
 
(11) Veckans bokstav  
Lovisa: Arbetar ni med bokstavsinlärning där både läs- och skrivuppgifter 
förekommer?  
 
Karin: Ja vissa bygger orden med själva bokstäverna dom bygger dom kanske 
har en ↑bild och så ska dom bygga ”S:s:o:o:l:l” ((ljudar långsamt)) så 
bygger dom det och sen skriver dom av. ↑Vissa sitter och ljudar i huvudet 
utifrån en bild och så skri:iiver dom sig till det. Vissa läser och ritar 
bilder till det dom läser (1.0) >alltså förstår du< då kan barnen själv 
välja in sig på där dom är. Vissa skriver ju med penna, vissa skriver på 
dator för vissa behöver det verktyget för att dom har tufft att hålla i en 
penna och forma bokstäverna >men dom lär sig ju ändå läsa och skriva menar 
jag<. 
 

Excerpten illustrerar lärarens förklaring hur läraren formar undervisningen för att 
stötta elevens individuella utvecklingsläge då hon talar om att en del elever 
praktiserar bokstäver och ord med bilder som verktyg. Läraren ljudar ordet sol för 
att påvisa hur eleverna genom ljudandet får läsningen och skrivningen att 
samverka i lärandet då hon nämner att eleverna tränar på skrivandet i 
bokstavsförloppet. Skriftspråket domineras i exemplet eftersom läraren även 
utreder hur somliga elever ljudar sig igenom bokstäverna i ett ord för att sedan 
försöka få ner språkljuden i skrift. Vissa elever utnyttjar enligt lärarens 
beskrivning sin fantasi och skapar bilder utifrån texten dem läser. Läraren 
demonstrerar för att barnen behöver placera sig på en lämplig nivå för att kunna 
arbeta efter sitt verkliga läge. Likaså i denna excerpt tydliggör läraren värdet av att 
iscensätta digitala verktyg i undervisningen som stöd för elever som har en 
begränsad handmotorik och därmed svårigheten att forma bokstäver.  
 
7.7 Bokläsning i läsinlärning 
Samtliga lärare som deltagit i studien lyfter fram högläsning som en viktig del i 
undervisningen om läsinlärning i relation till fonologisk medvetenhet samt ord- 
och läsförståelse. Några av lärarna anser att högläsningen bidrar till ett gott 
ordförråd och en god ordförståelse som i sin tur förbättrar elevers läsförståelse 
eftersom de lyssnar in handlingen. De hävdar också att eleverna får ta del av 
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språkets struktur genom att höra meningsuppbyggnaden i texten och den 
grammatiska sammansättningen i orden. Boksamtal är enligt dem ett angeläget 
uppföljande moment efter högläsning för att i gemenskap samtala om bokens 
händelseförlopp och för att förklara komplexa ords betydelse. En del av lärarna 
relaterar högläsning till fonologisk medvetenhet då de möjliggör en uppfattning av 
att talspråket bildar de skrivna orden i berättelsen som läraren läser. Eleverna får 
tillfället att höra hur orden låter och hur de uttalas. Jämsides med högläsning och 
boksamtal lägger lärarna tonvikten på läseböckernas innebörd för eleverna. De 
motiverar läsningens betydelse för läsinlärningen i sig och genom att låta eleverna 
ha en egen läsebok efter sin läskapacitet har de chansen att få nöta in läsningen. 
Det förekommer även att eleverna får läsläxor samt läsläror i grupper där de läser i 
en social interaktion och diskuterar utifrån böckerna. Nedan följer ett utdrag där 
Cecilia talar om syftet med högläsning: 
 
(12) Högläsning 
Lovisa: Vad har ni för syfte med högläsningen? 
 
Cecilia: ↓Ja, det har ju jättemånga syften. >Oftast är det ju 
läsförståelse< (1.0) och (2.0) ↓j:aa att man stannar upp och förklarar ord 
när man liksom läser. Sen har vi ju pratat om vikten av att läsa högt ↑för 
varandra och det tycker dom ju är kul och då har vi ju läsgrupper så dom 
liksom sitter tillsammans och tränar på att läsa. 
 

Den utvalda excerpten visar på hur läraren medger att det finns flera avsikter med 
högläsning i klassrummet. Detta exempel riktar sig främst mot hur eleverna genom 
högläsning kan utveckla sin läsförståelse och utöka sitt ordförråd i form av att 
läraren stöttar med att förklara eventuellt komplexa ord. Vidare förklarar läraren 
att eleverna läser tillsammans i läsgrupper och får därmed träna sitt läsande med 
varandra i det kollektiva samspelet. 
 
7.8 Sammanfattning 
Sammantaget visar resultatet att lärarna fastslår fonologisk medvetenhet som en 
dominerande aspekt för att lära sig att läsa. Att förstå kopplingen mellan språkljud 
och bokstav är väsentligt för att knäcka läskoden. Lärarna arbetar även med den 
ryktbara helordsmetoden för att eleverna ska kunna lära in vissa korta ord visuellt 
som är mer komplicerade att ljuda sig till, dock som en bakomliggande metod till 
den fonologiska strategin. Lärarna fastslår att det finns ett tydligt samband mellan 
brister i fonologisk medvetenhet och läs- och skrivsvårigheter. De bekräftar att 
läsförmågan, stavningen och läshastigheten påverkas negativt om den fonologiska 
medvetenheten är bristfällig. För att upphäva effekten av läs- och skrivsvårigheter 
tillämpas Wittingmetoden, som innebär att eleverna får träna på ljud och bokstäver 
på ett fasetterat sätt via nonsensord. Lärarna redogör även för ASL-metoden som 
går ut på att eleverna skriver sig till läsning via ett digitalt skrivverktyg samtidigt 
som de ljudar bokstäverna. Digitala skrivverktyg är behjälpligt för elever med 
begränsad handmotorik. I undervisningen i läsinlärning anger lärarna att de arbetar 
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regelbundet med språklekar för att utveckla elevers fonologiska medvetenhet. De 
utgår ifrån läromedlet Bornholmsmodellen som är ett grundläggande pedagogiskt 
läromedel för elevers språkinlärning. Utöver Bornholmsmodellen nämner lärarna 
läromedlet lyckostjärnan som utnyttjas för elevernas generella läsinlärning, där 
högläsning och boksamtal dominerar som inslag i läsundervisningen samt 
mängdträning av läsning ur egna läseböcker. Slutligen berättar lärarna att 
undervisning i läsinlärning innefattar bokstavsinlärning genom det tematiska 
arbetssättet veckans bokstav. Arbetsmetoden går ut på att eleverna får möta en ny 
bokstav varje vecka och göra ljudövningar till bokstaven samt estetiska moment i 
form av sång och bildskapande.   
 
8. Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras inledningsvis metodens tillförlitlighet och giltighet i 
förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Sedan diskuteras och jämförs 
det empiriska materialet i relation till tidigare forskning och litteratur i anknytning 
till studiens syfte och frågeställningar.   
 
8.1 Metoddiskussion  
Det som föranledde valet av semistrukturerade intervjuer är studiens syfte och 
frågeställningar. Då jag undersöker hur lärare beskriver sin undervisning i 
läsinlärning för att utveckla elevers fonologiska medvetenhet har jag valt denna 
intervjustruktur genom intervjuns mångsidighet och möjlighet till en detaljrikedom 
i informanternas respons. Då läsinlärning i allmänhet är ett omfattande område och 
fonologisk medvetenhet i synnerhet ett komplext ämnesbegrepp anser jag att 
strukturerade intervjuer med fasta frågeformulär inte skulle ha gett upphov till 
utförliga beskrivningar. Fördelen med semistrukturerade intervjuer är också att 
intervjuaren kan ställa följdfrågor med avsikt att nå djupare i ämnet och därmed få 
fylligare information. Stukat (2011 s. 44) och Kihlström (2007 s. 52) skriver att 
styrkorna med semistrukturerade intervjuer är samspelet som utnyttjas mellan 
informanten och den som intervjuar genom de kompletterande frågorna som kan 
framföras men även otydliga svar kan utredas. Jag fäste avseende vid detta genom 
att ställa uppföljande frågor där det ansågs vara nödvändigt och jag bad även 
informanterna att ge konkreta exempel på undervisningssituationer och varför de 
uppfattar något på ett visst vis. Då informanterna var väldigt förberedda i 
kombination med att forskningsämnet i sig kräver utvecklade svar fick jag i en hög 
utsträckning ordentliga svar. Informanternas tonfall, pauser och mimik kan också 
ge upplysningar som skriftliga svar inte talar om vilket har beaktats genom 
noggranna transkriptioner från transkriptionskonventioner inom CA (Conversation 
Analysis) ur Tholander och Cekaite (2015 s. 198) för att även stärka uppsatsens 
trovärdighet.  
 
I transkriptionerna har jag skrivit så talspråkligt som möjligt för att underlätta 
förståelsen och läsningen. Jag har koncentrerat mig på att skriva fram särskild 
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information inom parenteser och markerat tydligt betonade yttranden och ord. Jag 
har även övervägt att inte lägga in för mycket symbolspråk i varje excerpt då det 
skulle försvåra läsningen. Stukat (2011 s. 45) menar att transkribering av intervjuer 
är tidskrävande och forskaren tenderar att transkribera delar av intervjun som den 
anser är särskilt intressant och relevant för studien vilket kan anses som en svaghet 
inom denna metod. Transkribering av lämpliga delar har genomförts i denna studie 
med hänvisning till tidsåtgången vid noggranna transkriptioner och den begränsade 
tiden för skrivandet av uppsatsen.  
 
Frågorna skickades ut i förväg till informanterna för att stärka studiens reliabilitet 
och för att möjliggöra en djupare och mer nyansrik reflektion och eftertanke för att 
kunna få så rika svar som möjligt. Ett medvetet val gjordes till att enbart tillfråga 
legitimerade erfarna lärare för att försäkra mig om en god validitet i studien. Jag 
bedömde vid urvalsprocessen att undersökningens frågeställningar behöver 
besvaras av lärare som arbetat under en lång tid och därmed kan relatera till sin 
beprövade erfarenhet vilket möjliggör ett pålitligt resultat. Dock är nackdelen med 
kvalitativa intervjuer att informanterna kan påverkas av intervjun och att metoden i 
sig kan inverka på svarsunderlaget. De tillfrågade kan svara det de anar att 
intervjuaren förväntas höra eller för att dölja okunskap. Som intervjuare 
förekommer det att de förbestämda frågorna eller uppföljningsfrågorna kan vara 
för ledande och omedvetet styra informanterna in i en riktning (Larsen 2018 s. 37; 
Stukat 2011 s. 43). När pilotstudien genomfördes framgick det att jag var något för 
styrande vid vissa frågor och detta fick mig att ha i åtanke vid de riktiga 
intervjuerna att vara mer allmängiltig och uttrycka mig neutralt för att undvika att 
påverka informanternas respons. Pilotundersökningen medför således en högre 
validitet i uppsatsen eftersom försökspersonen granskade frågorna och gav mig 
som intervjuare framåtsyftande återkoppling. Något som också togs hänsyn till var 
att konstruera frågorna i intervjuguiden så icke normativa som möjligt utifrån en 
tematisk uppdelning vilket sedan verifierades av läraren vid pilotundersökningen. 
En ytterligare synvinkel gentemot studiens reliabilitet var att intervjuerna spelades 
in på två ljudenheter för att i efterhand kunna lyssna igenom vad varje informant 
ordagrant sade istället för att anteckna det jag tyckte var intressant under 
intervjutillfället. Dock är det mina tolkningar som ligger till grund för resultatet då 
jag inte kan ta för givet att en annan person hade uppfattat intervjusvaren exakt på 
samma sätt. Däremot har jag använt mig av en analysmodell och arbetat stegvis 
och därför skulle någon annan kunna upprepa analysarbetet av det skapande 
materialet.  
 
Valet av att göra en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer ligger också 
till grund för studiens resultat. I likhet med Kings (2005) och Alatalos (2011) 
undersökningarna i den tidigare forskningsbakgrunden har forskarna utfört en 
kvalitativ forskningsansats som inbegriper intervjuer med lärare men även 
kompletterande observationer. Om jag i motsvarighet med dessa undersökare hade 
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använt mig av metodtriangulering, det vill säga att exempelvis tillämpa två olika 
kvalitativa metoder i samma undersökning hade svagheten med semistrukturerade 
intervjuer kunnat uppvägas av tilläggande observationer (Larsen 2018 s. 37–38; 
Stukat 2011 s. 42). En metodtriangulering hade även kunnat höja studiens validitet 
genom att jag som observatör betraktar vad som faktiskt sker i verkligheten och får 
på så vis försäkrat huruvida intervjusvaren stämmer. Emellertid hade en 
metodtriangulering inneburit en större tidsåtgång beträffande analys- och 
efterarbete vilket hade medfört svårigheter i att vara exakt och ordentlig vid 
analysarbetet i samband med den begränsade tidsramen för undersökningen. I 
samma grad som metodvalet påverkar studiens resultat inverkar även det teoretiska 
ramverket på resultatet i helhet genom att jag fokuserar på lärandet utifrån den 
sociokulturella teorin som sedan skapar grunden i analysarbetet med de olika 
kategorierna. Teorin och de centrala begreppen framkallar en subjektivitet under 
intervjun då jag uppmärksammar beskrivningarna utifrån den synvinkel 
sociokulturella teorin har på inlärning och kunskapande. Med detta tenderar jag att 
bli färgad utifrån teorins vinkel. 
 
8.2 Resultatdiskussion  
Syftet med studien är att undersöka hur lärare beskriver sin undervisning om 
elevers läsinlärning i relation till att utveckla elevers fonologiska medvetenhet. I 
resultatdiskussionen kommer resultaten från den empiriska undersökningen 
diskuteras och jämföras med tidigare forskningsbakgrund. 
 
Beträffande betydelsen av fonologisk medvetenhet i läsinlärning anger samtliga 
lärare i överenstämmelse med tidigare forskning såväl litteratur att elever behöver 
utveckla sin fonologiska medvetenhet för att lära sig att läsa och på sikt utveckla 
en god läsförmåga (Alatalo 2011 s. 78–80; Ferreira 2007 s. 37; Fast 2007 s. 170–
171; King 2005 s. 15; Krantz 2015 s. 29; Taube 2007 s. 130; Frost 2009 s. 119; 
Herrlin & Frank 2019 s. 46–47; Fridolfsson 2015 s. 23). Forskarna menar att 
eleverna behöver förstå att ord är uppbyggda av flera ljud som sitter ihop, kunna 
rimma och urskilja stavelser. Att kunna identifiera hur första och sista bokstaven i 
ett ord låter och lägga till eller byta ut bokstäver i ett ord är centralt för att kunna 
förstå sammankopplingen mellan bokstäver och dess representerande ljud. 
Myrberg (2003 s. 46), Liberg (2007 s. 34–35) samt Hoien och Lundberg (1988 s. 
31) menar att fonologisk medvetenhet är viktigt för elevernas läsförmåga, men 
hävdar ändå att det finns andra språkliga förmågor som är av likvärdig betydelse. 
Det framkommer inte från någon av informanterna i enighet med Myrberg (2003 s. 
46), Liberg (2007 s. 34–35) samt Hoien och Lundberg (1988 s. 31) att fonologisk 
medvetenhet nödvändigtvis inte ska betraktas som den avgörande och mest 
grundläggande prediktorn för god läsinlärning och senare läsförmåga. Däremot 
resonerar en del av lärarna i min studie om vikten av att lära elever att läsa utifrån 
ordbilder eftersom det är lättare att lära in en del ord visuellt på grund av att de har 
en ljudstridig stavning och en komplex uppsättning av språkljud. Lärarna i 
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undersökningen använder dock helordsmetoden som en utfyllande strategi till den 
fonologiska principen där läsningen sker via ljudningen. Likartade åsikter som 
informanternas uppkommer i Fasts (2007 s. 170–171) studie där lärarna också 
tillämpar ordbilder i läsinlärningen, men avlägsnar inte ljudmetoden då den 
bedöms som ofrånkomlig eftersom elever behöver behärska kopplingen mellan 
ljud och bokstav i läsningen.  
 
Informanterna lyfter också fram ASL-metoden som en effektiv metod i elevers 
läsinlärning. Lärarna menar att det är gynnsamt för eleverna att få praktisera 
läsning och skrivning i samverkan och att få möjlighet att skriva på ett digitalt 
verktyg. De ges möjlighet att använda artefakter såsom datorer och surfplattor i 
skrivförloppet. I samstämmighet med tidigare forskning (Hultin & Westman 2013 
4-5; Liberg 2014 s. 2) klargör lärarna i min studie att datorskrivandet underlättar 
för elever som har svårigheter med handmotoriken, att forma och skriva bokstäver. 
Det är även fördelaktigt eftersom eleverna får komma i kontakt med skrivandet i 
ett tidigt stadium vilket främjar ett intresse för skrivning. Parallellt med 
skrivövandet framträder kunskaper i fonologisk medvetenhet genom att läraren 
ljudar bokstäver och ord som elever får skriva ned och därmed centraliseras 
lärarens stöttning till eleverna. En ytterligare fördel med ASL-metoden som 
informanterna betonar såväl som forskning är talsyntesprogram och 
rättstavningsprogrammens ändamål där eleverna får lyssna på en text samt 
upplysas om vilka ord som inte är korrekt stavade (Hultin & Westman 2013 4-5; 
Liberg 2014 s. 2).  
 
Wittingmetoden förordar Swärd (2008 s. 109–113) och Alatalo (2011 s. 85) att 
tillämpa i undervisningen för att stärka elevers fonologiska medvetenhet samt 
bekämpa läs- och skrivsvårigheter då metoden fokuserar ingående på ljud och 
bokstäver. Informanternas uppfattningar i denna studie är delvis i linje med 
forskningen. Speciallärarna anser att metoden är välordnad med ljud- och 
bokstavsträning eftersom den behandlar nonsensord där djupinlärning och 
ljudsäkerhet möjliggörs genom att överanalysera bokstävernas språkljud. 
Informanterna i min studie förklarar också i likhet med Adams (1990 s. 25) att det 
är gynnsamt för elever som har läs- och skrivsvårigheter att få mängdträning i att 
göra ljudanalyser, ljuda samman bokstäver samt skriva bokstäverna. Emellertid 
framhåller en av lärarna i undersökningen att Wittingmetoden kan ta ifrån eleverna 
deras läslust då inlärning genom Wittingmetoden är mödosam och enformig då 
den inte sker i ett naturligt textsammanhang. De intervjuade lärarna poängterar att 
det framgångsrika med Wittingmetoden är att eleverna arbetar utifrån 
bokstavskombinationer såsom la och li för att därefter utveckla dessa till riktiga 
ord efter att de har byggt upp en säkerhet kring ljuden och bokstäverna (Se även 
Swärd 2008 s. 109–113; Alatalo 2011 s. 85). Samtalen kring dessa nonsensord är 
enligt mina informanter också fördelaktigt för inlärningen och förståelsen för hur 
språket är konstruerat ljudmässigt. Dessa resultat korresponderar med Elbro (2004 
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s. 85) som betonar värdet av att förstå hur språket är uppbyggt och hur bokstäverna 
låter för att optimera läsinlärningen.  
 
Angående förhållandet mellan fonologisk medvetenhet och läs- och 
skrivsvårigheter klargörs det av informanterna och de vetenskapliga studierna att 
elever som har en bristande vetskap i fonologisk medvetenhet mestadels utvecklar 
läs- och skrivsvårigheter (Segers m.fl. 2018 s. 9; Ferreira 2007 s. 37; King 2005 s. 
18; Alatalo 2011 s. 80). Enligt lärarnas erfarenheter i undersökningen uppvisar 
elever med dyslexi en bristfällig insikt i den fonologiska medvetenheten. Det 
synliggörs på det sättet att det vanligen försvinner bokstäver när de skriver, 
avkodningen blir otillräcklig, läsförståelsen blir ofullständig, läsflytet begränsat 
samt många uppkomna stavfel i egenskrivna texter. Eleverna besitter en generell 
osäkerhet i läsningen eftersom de inte känner till alla språkljud som ett ord består 
av. Lärarnas förklaringar är i likhet med Ferreiras (2007 s. 37) studie som visar att 
elevers läs- och stavningsförmåga hänger samman med deras fonologiska 
medvetenhet. Å ena sidan menar Gillon (2004 s. 9) att elevers fonologiska 
medvetenhet förutspår hur läsfärdigheten kommer utvecklas i framtiden vilket 
lärarna i denna studie också hävdar och förklarar därför vikten av att vidta åtgärder 
så tidigt som möjligt för att eleverna ska hålla sig inom den genomsnittliga 
utvecklingszonen. Å andra sidan påstår både Myrberg (2003 s. 25) och Liberg 
(2007 s. 34–35) att den fonologiska medvetenheten inte behöver vara det som 
utgör läs- och skrivsvårigheter och i synnerhet dyslexi. De förklarar att man 
behöver se det ur en vidare synvinkel då brister i andra språkliga förmågor som 
läs- och ordförståelse samt ljudanalyser av fonem i ord på en avancerad nivå kan 
generera läs- och skrivsvårigheter i liknande utsträckning. Ingen av lärarna i denna 
undersökning talar i likhet med Myrberg (2003 s. 25) och Liberg (2007 s. 34–35). I 
Segers m.fl. (2018 s. 9) studie har forskarna kommit fram till att det finns ett 
samband mellan arbetsminne, fonologisk medvetenhet och läseffektivitet. 
Informanterna i min studie menar i kongruens med forskningen att ett försvagat 
arbetsminne i kombination med bristande fonologisk medvetenhet bidrar till en 
begränsad läskapacitet. De klarlägger att den språkliga kognitiva förmågan 
hämmas på grund av att den fonologiska medvetenheten är otillräcklig samt att det 
nedsatta arbetsminnet hindrar eleverna att finna orden i sitt mentala lexikon 
(Segers m.fl. 2018 s. 9).  
 
Att språklekar är ett framträdande inslag i undervisning av fonologisk medvetenhet 
uppenbaras av såväl informanter som forskning och litteratur (Skoog 2012 s. 103; 
Alatalo 2011 s. 79–80; Liberg 2007 s. 33; Herrlin & Frank 2019 s. 49–50; Gillon 
2004 s. 6–7; Elbro 2004 s. 85–87). Språklekar är avsedda för att stimulera elevers 
fonologiska medvetenhet på ett lekfullt och intresseväckande vis i ett socialt 
samspel. Lärarna i denna studie berättar att de använder Bornholmsmodellen och 
Språkglädje som läromedel vilket även lärarna i Skoogs (2012 s. 103) och Alatalos 
(2011 s. 79–80) avhandlingar gör. Läromedlen skildras av samtliga lärare som ett 
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välanpassat och förberedande material som tillhandahåller ljud- och 
bokstavsövningar, ljudanalyser- och synteser, rim, ramsor och ordövningar. Dessa 
övningar möjliggör ett experimenterande med språket och dess ljudmässiga 
system. Det är värdefullt enligt informanterna och forskning att elever får laborera 
med språket dels för att förstå hur ljud och bokstäver samverkar men också för att 
begripa likheter och skillnader i ord genom att urskilja stavelser och språkljud i 
orden. Utöver Bornholmsmodellen och Språkglädje använder informanterna 
läromaterialet Lyckostjärnan för att skapa utrymme för högläsning, individuell 
läsning ur en egen läsebok, gemensamma boksamtal samt övningar i arbetsboken 
som är kopplade till högläsningsboken.  
 
Veckans bokstav är ett konventionellt arbetssätt som utnyttjas i samband med 
träning av bokstävernas språkljud vilket yttras av både informanter samt Skoog 
(2012 s. 119), Myrberg (2003 s. 39), Fast (2007 s. 170–171) och Alatalo (2011 s. 
84–85). Att arbeta systematiskt med bokstäver och deras representerade ljud 
genomförs i syfte att utveckla elevers fonologiska medvetenhet. Det framkommer 
att de inledande bokstäverna förefaller vara a, l, s, o och m tack vare deras 
ljudenlighet och lätthet att bilda ord med. Informanterna i den här uppsatsen och i 
Alatalos (2011 s. 84-85) poängterar att bokstäverna behöver vara enkla att ljuda i 
avsikt att kunna utföra ljudövningar där eleverna får lyssna ut enskilda ljud och 
bokstäver i ord. Tillhörande uppgifter till veckans aktuella bokstav brukar enligt 
lärarna i den här studien vara sånger som exempelvis Majas alfabetssång som är 
sammankopplad med alfabetet vilket är i linje med Skoog (2012 s. 144) som 
framhäver värdet av att införa sånger och verser parallellt med bokstavsinlärningen 
då melodin och prosodin kan befästas i arbetsminnet. I Fasts (2007 s. 168) 
avhandling kommer det fram att uppgifter som att skriva bokstäverna, måla 
företeelser som börjar på den befintliga bokstaven samt skriva ord som börjar på 
bokstaven tycks vara vanligt förekommande uppgifter i bokstavsinlärningen. 
Informanterna i denna studie beskriver på ett samstämmigt vis att kreativt 
skapande är något som tas vid i bokstavsarbetet. Dock lyfter dessa informanter 
fram att digitala verktyg kan vara ett förträffligt stöd i arbetet med bokstäver och 
för att underlätta skrivandet för vissa elever vilket inte forskningen omtalar. 
Undervisningen av veckans bokstav med de tillhörande aktiviteterna sker 
mestadels i en social interaktion bland eleverna genom att övningarna genomförs 
på klass- eller gruppnivå vilket beskrivs av mina informanter och speglas även i 
forskningen (Fast 2007 s. 168; Skoog 2012 s. 144; Myrberg 2003 s. 39; Alatalo 
2011 s. 84–85).  
 
Högläsning tillämpas i undervisningen med delvis skilda syften enligt både 
informanternas och studiernas beskrivningar. Vissa lärare i den här studien läser 
högt med avsikt att utöka elevernas ordförråd och förbättra deras läsförståelse 
genom att lyssna på bokens handling. De relaterar också till en ökad förståelse av 
hur språket är grammatiskt konstruerat och hur ordföljden lyder. Boksamtal som 
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följande aktivitet iscensätts för att diskutera handlingen och abstrakta ord vilket 
även berörs i Skoogs (2012 s. 171), Myrbergs (2003 s. 39–40) och Alatalos (2011 
s. 80) forskningsprojekt. Det betonas signifikant hos några av informanterna och 
Myrberg (2003 s. 39–40) och Alatalo (2011 s. 80) att den fonologiska 
medvetenheten praktiseras med hjälp av högläsning eftersom eleverna får lyssna 
på hur ord uttalas och låter. Slutligen förespråkas läsning ur läseböcker som är 
nivåanpassade efter individens läsfärdighet för att kunna få en mängdträning i 
läsinlärning generellt. Läsningen kan ske både enskilt och i läsgrupper för att i 
samspel stötta varandras läsinlärning. Informanterna understryker såväl som Skoog 
(2012 s. 109) och Alatalo (2011 s. 86–87) att man behöver ägna mycket tid åt att 
läsa för att på sikt bli en god läsare. Detta kan ställas i relation till Krantz (2015 s. 
29) som skriver att elevers olika läsvanor och förutsättningar måste beaktas i 
skolan och ge möjlighet till mycket läsning eftersom många barn kommer från en 
hemmiljö där läsning inte existerar. Högläsning och boksamtal är enligt lärarnas 
beskrivningar även tillfällen att väcka elevernas intresse för böcker och läsning 
vilket kan knytas an till Alatalo (2019 s. 101) som menar att läsmotiverade elever 
som har ett naturligt läsintresse har större möjlighet att utveckla en god läsförmåga 
senare. Det kan även dras en parallell till de övergripande riktlinjerna som 
Skolverket fastslår att ”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). Att elever utvecklar den 
fonologiska medvetenheten i läsinlärningen är därav en avgörande faktor sett till 
den senare läskapaciteten samt för att minska risken för läs- och skrivsvårigheter. 
Förmågan att kunna läsa och skriva anses som den mest betydande färdigheten i 
skolan överlag då kunskapsbildningen inom övriga skolämnen blir inskränkta om 
elever inte har tillräckliga läs- och skrivkunskaper (Lundberg & Herrlin 2014 s. 5; 
Fridolfsson 2015 s. 19).  
9. Slutsatser och studiens kunskapsbidrag till yrkeskåren 
En slutsats som kan utläsas från studien är att lärare har kunskaper i hur 
undervisning i läsinlärning ska bedrivas för att utveckla elevers fonologiska 
medvetenhet. Utifrån studiens resultat påvisas värdet av att ägna mycket tid och 
arbete med fonologisk medvetenhet i läsinlärningen, eftersom elevers fonologiska 
medvetenhet är en avgörande faktor för hur deras läsförmågas utvecklar sig senare. 
Innevarande läs- och skrivförmåga är i sin tur utslagsgivande för elevers 
skolutbildning och framtida yrkesliv eftersom de behöver fullgoda läs- och 
skrivkunskaper för att aktivt kunna medverka i dagens text- och informationsrika 
samhälle.  
 
Det kunskapsbidrag som denna svenskämnesdidaktiska studie ger till yrkeskåren 
är nyanserade instruktioner om hur lärare kan undervisa om fonologisk 
medvetenhet i läsinlärning, med avsikt att undanröja senare läshinder. Det 
framkommer av lärarna att Wittingmetoden och ASL-metoden är gynnsamma 
inlärningsstrategier för att bemöta och motverka läs- och skrivsvårigheter i 
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läsinlärningen. Metoderna utmärker sig i ett läsinlärningsperspektiv då de tränar 
elevers fonologiska medvetenhet och skapar möjlighet till ett läslärande via 
digitala verktyg. Wittingmetodens fördel är att man djupdyker i språkljuden och 
praktiserar dessa ingående.  ASL-metoden erbjuder de digitala skrivverktygen som 
exempelvis dator och surfplatta som stöd i läs- och skrivinlärningen. Parallellt med 
skrivandet stimuleras även den fonologiska medvetenheten genom att eleverna 
använder ljudprincipen vid skrivandet.  
 
10. Vidare forskning 
Undersökningen visar att lärarna anser att elevers läsinlärning ska utgå ifrån den 
fonologiska principen, det vill säga att man lär sig läsa genom att ljuda samman 
bokstäver till ord. Det kritiska synsättet mot helordsmetoden synliggörs i studien 
då lärarna hävdar att strategin används i suggan av ljudmetoden då den inte är ett 
grundläggande tillvägagångssätt i läsinlärningen. Det skulle därför vara intressant 
att forska vidare kring helordsmetoden och utreda om det är metoden i sig som är 
inkomplett för att lära sig att läsa eller om lärare undervisar med ordbilder och hela 
texter på ett otillfredsställande vis. Det väckte även en tanke att göra en 
vetenskaplig studie kring digitala läromedel som specifikt är tillverkade för att 
undervisa elever i fonologisk medvetenhet. Läromedlen som lärarna använder i 
denna studie såväl som i tidigare forskning är traditionella läromedel baserat på 
fysiska böcker och artefakter. Därför uppdagades frågan om det existerar digitala 
läromedel som är särskilt avsedda för träning i fonologisk medvetenhet och om 
undervisningstraditionerna i  läsinlärning kommer att moderniseras mer i 
framtiden.  
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12. Bilagor 
Intervjuguide – Bilaga 1 
 
Bakgrundsfrågor 

Ø Vilken profession har du? Lärare/speciallärare? 
Ø Hur lång yrkeserfarenhet har du? 

Fonologisk medvetenhet i relation till läsinlärning 
Ø Hur skulle du beskriva fonologisk medvetenhet i relation till elevers 

läsinlärning? 
Ø Vad behöver elever kunna för att anses som fonologiskt medvetna? 
Ø Behöver elever vara fonologiskt medvetna för att lära sig att läsa? 
Ø Finns det någon förmåga som är lika viktig eller viktigare att utveckla i 

läsinlärningen än fonologisk medvetenhet? 
Ø Hur lär du dina elever att läsa? 
Ø Finns det andra sätt att lära elever läsa på än den fonologiska principen?  

Fonologisk medvetenhet och läs- och skrivsvårigheter 
Ø Hur skulle du beskriva förhållandet mellan fonologisk medvetenhet och 

läs- och skrivsvårigheter?  
Ø Anser du att det är fonologiska brister som orsakar läs- och 

skrivsvårigheter eller är det brister i andra förmågor som utgör 
svårigheterna?  

Ø Finns det något specifikt som din undervisning inrymmer i fonologisk 
medvetenhet som har för avsikt att förebygga läs- och skrivsvårigheter?  

Undervisning i läsinlärning med fokus på fonologisk medvetenhet 
Ø Vad innehåller din undervisning i läsinlärning med fokus på fonologisk 

medvetenhet? 
Ø Använder du några läromedel i undervisningen i läsinlärning för att 

utveckla elevers fonologiska medvetenhet och i så fall vilka?    

Undervisning i läsinlärning generellt 
Ø Vad innehåller din undervisning i läsinlärning generellt?  
Ø Undervisar du i bokstavsinlärning och i så fall hur? 
Ø Hur undervisar du för att eleverna ska utveckla sin förståelse för sambandet 

mellan bokstäver och ljud?  
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Bilaga 2 
 
   
 
 
 
 
 
 

 
Information om en intervjustudie  2020-02-21 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.  
Undersökningen syftar till att undersöka lärares uppfattningar om elevers 
läsinlärning med särskilt fokus på fonologisk medvetenhet. Studien har för avsikt 
att undersöka hur lärare beskriver sin undervisning om elevers läsinlärning i 
relation till att utveckla elevers fonologiska medvetenhet. Då forskning visar ett 
samband mellan fonologiska brister och läs- och skrivsvårigheter är det därför av 
stor vikt att genomföra studien då ambitionen är att skapa kunskaper om hur lärare 
kan arbeta för att göra elever fonologiskt medvetna i läsinlärningen och förhindra 
framtida läs- och skrivsvårigheter. 
 
Lärarna och speciallärarna som tillfrågas är verksamma i årskurs 1 till 3. Ditt 
deltagande innebär en intervju som beräknas ta 40–45 minuter och den kommer att 
ske under veckorna 6–7 på informantens arbetsplats. Resultatet av intervjuerna 
kommer att presenteras i form av ett examensarbete vid Högskolan Dalarna. 
Registerutdrag kommer inte att skapas. Högskolan Dalarna är ansvarig för 
behandlingen av personuppgifter i samband med examensarbetet. Som deltagare i 
undersökningen har du enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få 
information om hur dina personuppgifter kommer behandlas. Du har också rätt att 
ansöka om ett så kallat registerutdrag, samt att få eventuella fel rättade. Vid frågor 
om behandlingen av personuppgifter kan du vända dig till Högskolans 
dataskyddsombud. 
 
Undersökningen kommer att hanteras konfidentiellt vilket innebär att ditt namn 
eller namnet på skolan du arbetar på inte kommer anges i studien. Intervjun 
kommer att spelas in för att kunna fokusera på samtalet och för att underlätta 
efterarbetet av materialet. Det är endast jag som kommer att ha tillgång till det 
inspelade underlaget. Ljudenheterna som inspelningen genomförs på skyddas mot 
obehörig åtkomst i form av kodlås. Så fort examensarbetet är godkänt kommer 
filerna att raderas och transkriptionerna förstöras. Du kan när som helst avbryta 
ditt deltagande utan motivering. Om du som deltagare väljer att avstå från att delta 
eller avbryter ditt deltagande under intervjun så kommer det inte att påverka det 
fortsatta arbetet. Om du önskar delta i studien, vänligen kontakta mig via angiven 
mejladress eller telefonnummer. Jag önskar även att du meddelar mig om du väljer 
att inte delta.  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 
Lärarstudent: Lovisa Gelin, h15lovge@du.se, 072–0074817 
Handledare: Marie Nordmark, Lektor svenska, mnr@du.se, 023–778754 


