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Titel:  Fonologisk medvetenhet, vad är det?  

- En studie kring fonologisk medvetenhet hos elever i förskoleklass.  

  

År: 2014          Antal sidor: 50 

  
Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten i förskoleklassen. Studien baseras på material från kartläggningar av elever, 

enkätsvar från vårdnadshavare och intervjuer med förskollärare. Det deltog 53 elever, deras 

vårdnadshavare och fyra förskollärare. De fyra skolorna som deltog kommer från två 

kommuner. Kartläggningarna och enkäterna utgjorde en kvantitativ del och intervjuerna blev 

ett kvalitativt komplement till resultatet.  

 

Resultatet visar att det generellt har skett en ökning under de sex månaderna mellan 

kartläggningarna när det gäller den språkliga och fonologiska förmågan hos eleverna i 

undersökningen. På majoriteten av deltesten fick flickor högre resultat än pojkar. Detsamma 

gällde även elever med svenska som modersmål, elever med en högskole-/universitetsutbildad 

vårdnadshavare och elever som gick på skola A. Resultatet av våra intervjuer med 

förskollärarna visade på en osäkerhet kring betydelsen av begreppet fonologisk medvetenhet 

och dess betydelse för läsinlärningen. Det framkom också att det inte alltid fanns tid för att 

hjälpa elever som behövde extra träning eller utmaningar. Resultatet visade även att en 

tredjedel av eleverna fortfarande under vårterminen inte utvecklat den fonologiska förmågan 

fullt ut för att klara majoriteten av deltesten. 

 

Nyckelord: Fonologisk medvetenhet, förskoleklass, läsförståelse, läsning, läsutveckling, 

språklig medvetenhet.  
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1 Inledning 
 

Svensson (2009) beskriver deltagandet i samhällsprocessen och att om den ska ske på lika 

villkor så är en förutsättning en god läs- och skrivförmåga. Hela samhället består av ord och 

det är viktigt att tidigt förebygga eventuella läs- och skrivproblem. Flera forskare betonar att 

barn som inte lyckas med läsningen riskerar att misslyckas med utbildning, arbetsliv och i 

samhället (Carlström, 2010; Westlund, 2010; Wolff, 2011). Westlund (2010) skriver även att 

de elever som fått en positiv skolstart med målmedvetna och skickliga lärare utvecklas tre 

gånger så snabbt under skoltiden och kan kompenseras för sin bristande skriftspråkliga 

hemmiljö. Även Alatalo (2011) tar upp hur man kan förutse elevers skolprestationer. Till 

exempel har man sett att elevernas fonologiska medvetenhet
1
 i förskoleklassen kan förutsäga 

avkodningsförmågan hos eleverna i slutet av andra klass (Alatalo, 2011).  

 

Att alla elever ska få bästa möjliga start på sin skoltid finner vi otroligt viktigt. Som lärare har 

vi insett betydelsen av att kunna läsa men under speciallärarutbildningen har intresset för 

läsning och fonologisk medvetenhet vuxit sig starkare. Alla elever borde få lyckas med sin 

läsning oavsett bakgrund och förutsättningar. Bergström, Isaksson, och Lindqvist (2010) 

beskriver en skola för alla där man ska ge lika möjligheter till utbildning oavsett kön, social 

klass, etnicitet, religion, särskilda behov eller geografiskt läge. Den problematisering vi valt 

handlar just om det. Vi är fundersamma över om förskoleklassens olika arbetssätt skapar 

samma förutsättningar för alla elever att utvecklas då vi upplevt att vissa grupper arbetar 

väldigt medvetet med språket och andra inte alls. Vi är även intresserade av tidigt 

förebyggande arbete när det gäller läsning och främst den fonologiska medvetenheten och 

dess betydelse i läsinlärningen.  

2 Bakgrund 
 

Här presenteras skolans styrdokument och sedan en kunskapsbakgrund med olika teoretiska 

perspektiv. Därefter presenteras tidigare forskning. 

2.1 Förskoleklassens uppdrag 
 

Skolverket (2011a) skriver att förskoleklassen är en övergång till skolan från förskolan. Det är 

en frivillig skolform och de flesta sexåringar är inskrivna i Sverige. Förskoleklassen blandar 

arbetssätt och metodik från både förskolan och grundskolan och har där sin identitet. 

                                                           
1
 Att förstå att språket är uppbyggt av ljud (Westlund, 2010). 
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Utbildningen ska genom en helhetssyn stimulera elevernas lärande och utveckling och vara en 

förberedelse för fortsatt utbildning (Skolverket, 2011a). Skolverket (2011b) skriver även att 

undervisningen ska vara betydelsefull för elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling. 

Den ska anpassas till varje elev genom att utgå ifrån elevernas kunskaper, språk, erfarenheter 

och bakgrund. Varje elev ska få känna sig trygg i sin språkliga förmåga och få utveckla sin 

kommunikation genom att skriva, läsa och samtala. Undervisningen ska vara likvärdig och 

kan därför aldrig utformas lika för alla. Undervisningen ska även enligt kursplanen i svenska 

för år 1-3 stimulera elevernas intresse för att skriva och läsa. Eleverna ska få förutsättningar 

att utveckla sin förmåga när det gäller att kommunicera och formulera sig i tal och skrift, läsa 

och analysera olika texter, kunna anpassa språket efter olika situationer, följa språkliga 

normer och urskilja strukturer och kunna värdera egen sökt information från olika källor. 

Eleverna ska även förstå sambandet mellan ljud och bokstav och kunna använda olika 

lässtrategier (Skolverket, 2011b). 

2.2  Teoretiska perspektiv 
 

Nedan redogörs för Vygotskij utvecklingszoner och vad forskningen skriver om förmågan att 

läsa.  

2.2.1 Utvecklingszoner 

  

Enligt Vygotskij (1986)  handlar barnets utveckling mycket om imitation och undervisning 

som leder barnet till nya utvecklingsnivåer. Den närmaste utvecklingszonen är den zon som 

bestämmer naturliga övergångar som är möjliga för barnet att erövra. Detta gäller även i 

skolans ämnen. Det barnet kan göra i samarbete med någon idag kan det göra ensam imorgon. 

Bra undervisning ska leda utvecklingen framåt och måste bestämma den lägsta tröskeln för 

undervisningen. Men det är viktigt att också vara medveten om den högsta tröskeln eftersom 

man ska sikta mot framtiden och inte det förflutna. Vygotskij (1986) betonar det socialt 

meningsfulla samspelet mellan barn och vuxna som utgångspunkt för utvecklingen av högre 

former av kognitiv aktivitet där även språket har en viktig roll. Vygotskij (1986) skriver också 

att det i särskilt hög grad är genom språklig kommunikation i anknytning till gemensamma 

problemlösande aktiviteter som den kulturella utvecklingen förverkligas hos barnen. 

 

 



6 

 

2.2.2 Vad är läsning?  

 

Elbro (2006) beskriver en viktig utgångspunkt för att barn ska förstå bokstäverna i 

skriftspråket. Det handlar om att bli uppmärksam på att det finns enheter i det talade språket. 

Läsningen delas upp i två delar som samspelar med varandra, avkodning och språkförståelse. 

Avkodningen är den del som bidrar till att en person kan identifiera ord i skrift medan 

språkförståelse handlar om att förstå ordens betydelse i ett textsammanhang. Elbro (2006) 

anser även att bägge färdigheterna behövs för att kunna uppnå en läsförmåga och hänvisar till 

en formel, L=A*S (R= D*L). Om någon av delarna saknas uteblir läsningen. Wolff (2011) 

menar att läsning är en komplex, flerdimensionell verksamhet som består av ordavkodning 

och förståelse. Den kräver också ordförråd, syntaktisk kompetens, flyt, förmåga att dra 

slutsatser, allmän lämplighet och intellektuella vanor. Även Carlström (2010) beskriver att 

läsprocessen består av två komponenter, både avkodning och förståelse. Man måste kunna 

koppla ihop det man läser med egna slutsatser, erfarenheter och tolkningar. När man avkodar 

översätter man grafem/bokstav till rätt fonem/språkljud från vänster till höger i rätt ordning. 

Detta måste automatiseras så att energin kan läggas på förståelsen. Förståelsen är även 

beroende av de erfarenheter man har och intellektuella faktorer (Carlström, 2010).  

2.2.3 Språklig medvetenhet 

 

Att ha en förståelse kring hur ett språk kan låta och även förstå att det är byggt utav ord och 

meningar menar Westlund (2010) är att man är språkligt medveten.  Det finns flera sätt som 

är till hjälp när man ska göra barn språkligt medvetna. Det kan handla om övningar där man 

låter barnen lyssna och tala om vilka ord som är långa respektive korta. Eriksen Hagtvet 

(2004) menar att en betydelsefull början för att göra barnen medvetna om språket handlar om 

reflektion och samtal. Missuppfattning eller bristfällig förståelse kan vara viktiga ingångar till 

samtal om språket. Att samtala med barn om språk leder till en högre språklig medvetenhet. 

Barnen förstår bland annat ords betydelse bättre, de har lättare att uppmärksamma rim och 

språkljud samt att de lättare kan urskilja stavelser i ord.  

 

Alatalo (2011) tar upp att forskarvärlden beskriver språklig medvetenhet som en förutsättning 

för en god läs- och skrivförmåga. Taube (2007) skriver att barn i sexårsåldern kan visa tidiga 

tecken på en språklig medvetenhet genom att de kan höra om någon säger ett ord fel och de 

kan höra att ord rimmar. Att utveckla denna förmåga hos barn där de kan höra abstrakta, 

obetydelsebärande ord kräver stimulans från omgivningen. Alatalo (2011) och Carlström 
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(2010) beskriver språklig medvetenhet som förmågan att rikta uppmärksamheten mot språkets 

form och inte bara innehållet. Exempel på detta kan vara att ta bort ljud i ord för att upptäcka 

vilket nytt ord som skapats, enskilda språkljud i ord (fonem) och stavelser, att koppla ihop 

ljud till ord eller att identifiera ljud i slutet eller början av ord. Enligt Carlström (2010) så 

beskrev Mattingly redan 1972 vikten av språklig medvetenhet när det gäller att lära sig läsa 

och skriva.  

 

Westlund (2010) beskriver olika delar av språket där språklig medvetenhet är språkets 

innehåll och form. Fonologisk medvetenhet innebär att uppfatta och förstå ljuden. 

Morfologisk medvetenhet är de minsta betydelsebärande enheterna i ett ord t ex böjningar och 

tempus och syntaktisk medvetenhet är regler för hur man bygger upp satser i språket. 

Semantisk medvetenhet handlar om att förstå vad orden betyder och hur de ska användas. 

Pragmatisk betydelse innebär att det finns ett budskap bakom orden, att man ska förstå vad 

som sägs och kunna använda ord i rätt kontext (Westlund, 2010). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figur 1: Olika delar i språket. 

2.2.4 Fonologisk medvetenhet 

 

Byrne (2007) skriver att teorin om att lära sig läsa handlar om att analysera, identifiera och 

beskriva läsprocessens komponenter och elevens egen insats för att förvärva dessa processer. 

En viktig komponent i läsprocessen handlar om fonologisk medvetenhet. Byrne (2007) menar 

att för att hjälpa eleverna att klara av att hantera den fonologiska medvetenheten måste man 

arbeta med detta. Frågan är vad och hur mycket? Elever som undervisats i att identifiera ljud i 

början och i slutet av ord, visade en hög generalisering att förstå andra ljud som man blev 

undervisade i men också i ord som var okända för dem. Byrne (2007) betonar dock att det inte 

bara finns en teori att lära sig att läsa eftersom alla elever är olika.   
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Flera forskare har beskrivit fonologin, språkets ljudstruktur, och dess samband med läsningen 

(Carlström, 2010). Westlund (2010) är en av de som säger att grunden för att kunna läsa är 

bokstavskunskap och att ljuda ihop olika språkljud. Fonologisk läsning
2
 måste vara en del av 

nybörjarundervisningen för att säkerställa en korrekt ordavkodning. Carlström (2010) menar 

även han att läs- och stavningsinlärningen går lättare om barnen blir medvetna om ljuden i 

språket före skolstart. Trots utveckling under det första året i skolan av den språkliga 

medvetenheten så har de ”tidigt medvetna” eleverna ett försprång ända upp i årskurs 4 

(Carlström, 2010). Även Nag och Snowling (2012) fann i sin studie att duktiga läsare var 

bättre än mindre kvalificerade läsare både när det gällde medvetenheten om stavelser och 

fonem. 

 

Fonologisk medvetenhet menar Olofsson (2009) är förmågan att avsiktligt hantera eller 

uppmärksamma språket med fokus på dess ljudmässiga sida. Fonologisk medvetenhet kan 

enligt forskningen, oavsett hur man mäter, förutsäga framgång i läsinlärningen och går att 

träna på många olika sätt. Al Otaiba, Kosanocvich, och Torgensen (2012) menar att 

fonologisk medvetenhet har sin grundläggande effekt på tidig läsutvecklig genom att den 

bidrar med att utveckla elevernas förmåga att se hur ljud och bokstäver hänger ihop. Det är 

möjligt att förbättra den fonologiska medvetenheten i förskolan genom direkt undervisning. 

Al Otaiba et al. (2012) skriver även att elevernas fonologiska förmåga kan användas till att 

identifiera barn som riskerar att utveckla lässvårigheter innan läsinlärningen börjar. Al Otaiba 

et al. (2012) beskriver också att fonologisk medvetenhet bidrar till en positiv utveckling av 

ordavkodningsförmågan. Relationen mellan fonologisk medvetenhet och senare utveckling av 

läsfärdigheter är skäl till varför detta bör uppmärksammas (Al Otaiba et al. (2012); Niemi, 

Poskiprota & Vauras, 1999). Flera forskare anser att träning i fonologisk medvetenhet 

samtidigt med träning i läsning och skrivning är det som visats sig vara det mest gynnsamma 

för att utveckla läsförmågan (Niemi et al., 1999; Høien & Lundberg, 2013).   

2.3  Tidigare forskning 

2.3.1 Läs- och skrivinlärning 

 

Elbro (2006) beskriver att man tidigare ansåg att ett barn måste vara läsmoget och att barn 

som kunde många bokstäver redan i förskoleåldern skulle klara sig bra i läsinlärningens första 

del. Men Elbro (2006) menar att de två viktigaste beståndsdelarna i att förutspå hur 
                                                           
2
 Att koppla språkets ljud till bokstäver i skrift (Westlund, 2010). 
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skriftspråksförmågan hos ett barn utvecklas är fonemisk medvetenhet
3
 och 

bokstavskännedom. Westlund (2010) skriver att för att kunna läsa måste eleverna inte bara ha 

god bokstavskunskap utan också förmågan att ljuda ihop språkljud.  Fonologisk läsning bör 

ingå i all nybörjarundervisning för att ordavkodningen ska bli korrekt. Elever har även bättre 

förutsättningar att förstå den text de läser om de har en automatiserad avkodning och kan ägna 

energin åt att just förstå texten (Westlund, 2010).  

 

Savage (2006) betonar att effektiv läsinlärning ger alla barn en möjlighet till en tillräcklig 

läsförmåga och detta är en demokratisk rättighet. Alla elever ska ses som aktiva elever och få 

strukturerad undervisning för att kunna tillägna sig de grundläggande verktygen oavsett 

familjens utbildningsbakgrund vid skolstart. Svensson (2009) skriver att det är oerhört viktigt 

att identifiera de barn som riskerar att få läs- och skrivsvårigheter eftersom tidiga insatser har 

visat sig vara mer effektiva än senare insatser under skolåren. Høien och Lundberg (2013) och 

Torgesen (2005) tar upp forskning som visar på vikten av en intensiv och strukturerad 

undervisning när det gäller läsprocessen. Barnen bör framförallt tidigt utveckla en säker 

avkodningsförmåga eftersom motivationen för att läsa annars riskerar att minska (Arnqvist, 

2009).  Det är viktigt att använda den fonologiska medvetenheten för att identifiera barn som 

riskerar att misslyckas i sin läsutveckling innan den verkliga läsinlärningen börjar (Al Otaiba 

et al., 2012). De menar att en lösning på detta problem kan vara att mäta den fonologiska 

medvetenheten flera gånger per år. Detta kan vara en indikator till om eleverna svarar på de 

instruktioner och den undervisning som de får. De kan även identifiera elever som inte hänger 

med i tempot som förväntat (Al Otaiba et al. (2012). Häggström (2010) skriver också att 

kartläggningar kan vara ett sätt att fånga upp riskgruppbarnen i tid.  

2.3.2 Läs- och skrivsvårigheter 

 

Fouganthine (2012) beskriver att läs- och skrivsvårigheter används som ett begrepp för alla 

personer som på något vis får svårigheter med läsning och skrivning. När ordavkodningen 

inte är automatiserad leder det till läs- och skrivsvårigheter. Namnet läs- och skrivsvårigheter 

säger ingenting om bakomliggande anledningar till problematiken. Flera faktorer kan ligga 

bakom när en person får läs- och skrivsvårigheter. Det kan handla om individuella 

bakgrunder, påverkan från omgivningen eller för lite rutin kring läsning (Fouganthine, 2012). 

Sandström Kjellin (2004) menar att det finns olika sätt att se på läs- och skrivsvårigheter. Ett 

sätt att se på svårigheten handlar om att problemet ligger hos individen, ett annat sätt att se på 

                                                           
3
 Att vara medveten om de minsta språkljuden, fonem (Westlund, 2010). 
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svårigheterna handlar om att problemet finns i omgivningen. Individperspektivet är det 

synsätt som dominerat 1900-talet och därför menar Sandström Kjellin (2004) att den åtgärd 

lärare satt in handlar om att elever blivit uttagna till särskilda undervisningsgrupper medan 

skolan istället måste se det som ett skolansvar där läraren ger en undervisning som gynnar 

alla. 

 

Damsby (2008) beskriver att skolan har en uppgift att lära barn läsa och skriva när de börjar 

skolan och för de flesta elever uppstår inga problem. Men för till exempel elever med 

diagnosen specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi uppstår svårigheter i det fonologiska 

processandet som är inkörsporten till en positiv läsutveckling (Damsby, 2008). Även Wolff 

(2009) skriver att ett stort antal barn upplever stora svårigheter när det gäller läsförmågan. Det 

finns flera möjliga orsaker till detta. Det finns alltså ingen anledning att anta att en grupp 

människor med lässvårigheter utgör en homogen grupp. Deras profiler kan i själva verket 

variera avsevärt (Wolff, 2009). Westlund (2010) skriver att risken ökar för att utveckla läs- 

och skrivsvårigheter om en elev inte är fonologiskt medveten när läsinlärningen börjar. Elbro 

(2006) menar att det finns många förklaringar till utebliven läsning som påverkar antingen 

avkodningen eller språkförståelsen. Till exempel kan det handla om att det i omgivningen 

finns störande moment eller så kan det handla om personliga problem och att detta i sin tur 

påverkar antingen avkodningen eller språkförståelsen. Jacobsson och Lundberg (1995) skriver 

att för att kunna lära sig att grafem representeras av fonem måste man ha en fonologisk 

medvetenhet. Dyslektiska barn har svårigheter med detta, att förstå sambandet mellan 

bokstäver och ljud. Dessa barn kan upptäckas tidigt och om man redan i förskolan sätter in 

tidiga insatser har man större möjlighet att förebygga början till läs- och skrivsvårigheter. 

Fonologisk medvetenhet kan således tränas upp med pedagogiska, väl strukturerade och 

lustfyllda lekar med ord och kan förebygga läs- och skrivsvårigheter (Häggström, 2010; 

Jacobsson & Lundberg, 1995; Olofsson, 2009).  Olofsson (2009) menar även att denna 

stimulans påverkar skolbarns stavning i årskurs tre och har alltså även en långvarig effekt. 

Den fonologiska medvetenheten utvecklas även mer om både syntes och analys på fonemnivå 

ingår i övningarna (Olofsson, 2009.)  

 

Eriksson Gustavsson (2009) skriver att personer som i vuxen ålder fortfarande kämpar med 

skriftspråkliga svårigheter många gånger har upplevt problem med läs- och skrivinlärningen 

under barn- och ungdomsåren. Det är oftast fonologiska svårigheter som kvarstår vilket i sin 

tur leder till stavnings- och ordavkodningsproblem, men dessa misslyckanden påverkar även 
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självbilden.  Detta kan leda till en begränsning i vardagslivet om man inte utvecklar strategier 

och använder kompensatoriskt skriftspråkligt stöd. De som gjort det vågar utmana sin 

kapacitet och känner en trygghet i att veta sin egen förmåga (Eriksson Gustavsson, 2009). 

Svensson (2009b) tar upp att det på ungdomshem och anstalter är vanligt med läs- och 

skrivsvårigheter. Allt fler forskare säger också att förekomsten inte är vanligare bland intagna 

och elever på ungdomshem när det gäller specifika dyslektiska läsproblem. Det har oftast en 

naturlig förklaring, hög frånvaro i skolan, otrygg och orolig uppväxt, arbetslöshet och korta 

anställningar (Svensson, 2009b). Westlund (2010) skriver att en elev kan ha en svag 

akademisk självbild men ett högt självförtroende, vilket kan leda till minskad motivation och 

skolframgång om eleven inte är medveten om detta. Svårigheter övervinns lättare om eleverna 

är motiverade (Westlund, 2010).  

2.3.3  Elevers olika förutsättningar 

 

Att elever är olika skriver Snow och Juel (2007) om. De menar att elever infinner sig i ett 

klassrum med olika förutsättningar och detta kräver att läraren klarar av att möta upp var 

eleverna befinner sig. Wolff (2009) beskriver att det inte är ovanligt att barn börjar skolan 

med lite erfarenhet och försenad läsning om de kommer från familjer med lägre 

socioekonomisk status (SES). Även Clancy-Menchetti, Lonigan och Phillips (2008) menar att 

det kan finnas samband mellan förskolelever och skolelever i de tidiga åren från familjer med 

lägre SES och lägre färdighet i fonologisk medvetenhet. Detta visar att övningar i fonologisk 

medvetenhet och andra viktiga läsförberedande aktiviteter är särskilt viktiga för förskolelever 

från dessa riskbakgrunder. Att tidig möta dessa elever med utbildning för att stänga gapet 

mellan elever från riskbakgrunder och andra är viktigt (Clancy-Menchetti et al., 2008). 

Savolinen (2009) beskriver att man i Finland inte ser några skillnader mellan olika skolor eller 

elever med olika socioekonomisk bakgrund. Eleverna får snabbt stödundervisning när de 

möter en svårighet i skolan. Lärarens undervisning och interaktionen mellan lärare och elev är 

mycket viktig för goda skolresultat. Savolinen (2009) menar att Finland har lyckats med 

geografisk och social rättvisa men det ökade antalet invandrarelever har börjat att påverkat 

resultatet. Även Larsman, Lundberg och Strid (2012) kunde efter sin studie se hur fonologisk 

medvetenhet och lyckad läs- och skrivutveckling hängde ihop. Men de menar å andra sidan 

att det har gjorts för få studier på om fonologisk medvetenhet är påverkat av den 

socioekonomiska statusen. Ehri et al. (2001) anser att alla grupper tjänar lika mycket på 

instruktioner i fonologisk medvetenhet oavsett om man kommer från låg, mellan eller hög 

SES. Det man sett är att SES gör skillnad i hur man talar i familjen, även mängden av 
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högläsning, sångträning och rytm var faktorer som var medkomponenter i SES (Larsman, 

Lundberg och Strid, 2012).  

 

Ehri et al. (2001) visade att övningar i fonologisk medvetenhet hjälpte de flesta barn och det 

visade sig även att det var mer effektivt när fonologisk medvetenhet lärdes ut tillsammans 

med bokstavskunskap. Även Gustavson (2009) tar upp att fonologiska övningar är effektivare 

om övningarna är intensiva, systematiska och att man även tar upp kopplingen mellan fonem 

och grafem. Grøver Aukrust och Rydland (2007)  tar upp att tvåspråkiga barn kan ha en fördel 

när det gäller utvecklingen av fonologisk medvetenhet enligt vissa studier men andra visar att 

det är begränsat till vilka språk det gäller. Andraspråksläsare stöter oftare på obekanta ord och 

teman de inte har förkunskaper om. De flesta barn utvecklar en bättre fonologisk medvetenhet 

på sitt modersmål och det är därför den internationella litteraturen förordar läsinlärning på sitt 

modersmål (Grøver Aukrust & Rydland, 2007). Barn har vanligtvis mest utvecklad 

fonologisk medvetenhet i det språk som de behärskar bäst. De menar att barnen genom 

födseln hela tiden utsätts för modersmålets egna rim, sånger, dagligt tal och detta gör att 

barnet utvecklar en fonologisk medvetenhet som är till fördel när de ska lära sig läsa på 

modersmålet. Därför menar de att barn lättare kan höra skillnader i fonologin på det språk 

som de har mest kunskap i (Grøver Aukrust & Rydland, 2007). 

 

Chan, Siegel och Yeung (2013) beskriver att barn i Hong-Kong som fick träning i fonologisk 

medvetenhet hade lättare att lära sig engelska. Sandström Kjellin (2004) menar att det finns 

en komplexitet i elever med tvåspråkighet. Hon menar att de personer som har två språk att 

hantera ibland inte är säker i något av språken och därför kan man inte säga att de är 

tvåspråkiga. Dessutom har de ofta mindre kunskap i det ena språket. Dessa elever kallar hon 

andraspråksinlärare och deras situation blir problematisk eftersom skolorna undervisar 

svenska som om andraspråksinlärare har samma förutsättningar som elever med svenska som 

modersmål (Sandström Kjellin, 2004). 

 

Lawson (2012) beskriver att det är positivt för utvecklingen att få läsa med en vuxen när det 

gäller barns muntliga språkkunskaper, fonologisk medvetenhet och skrift. Föräldrars 

högläsning är också en indikator på barns senare akademiska framgång, vilket tyder på att det 

även kan kopplas till barns utveckling av bredare akademiska färdigheter och beteenden, 

såsom uthållighet och förmågan att upprätthålla uppmärksamhet. Då kan den gemensamma 

högläsningen i klassrummet vara viktig, särskilt för de barn som inte tidigare exponerats för 

högläsning och det skriftliga språket (Lawson, 2012). Wolff (2011) beskriver att flickor 
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presterar bättre än pojkar och de elever som presterade bäst hade många böcker hemma om 

man frånsåg eleverna med dyslexi.  

 

Svensson (2009) tar upp en feltolkning angående elevers skriftspråkliga utveckling och att 

den mest beror på gener och inte skolan och den pedagogiska verksamheten. Det stämmer inte 

utan undervisningen spelar en avgörande roll. Många barn skulle kanske aldrig lära sig skriva 

och läsa utan skolan och lärarna som har en viktig roll. Individuella variationer finns hos 

eleverna på grund av deras gener men omgivningen har möjligheter att ändra på detta 

(Svensson, 2009). Internationella studier visar enligt Westlund (2010) att lärarens kompetens, 

utöver socioekonomisk bakgrund, är den viktigaste faktorn för att eleverna ska uppnå 

kunskapsmålen. Fattig skriftspråklig hemmiljö kan många gånger kompenseras med god 

undervisning (Westlund, 2010). Även Alatalo (2011) skriver i sin avhandling om vikten av att 

lärarnas kunskaper sträcker sig över flera områden som exempelsvis fonologi och fonem-

grafem-korrespondens. Vidare skriver författaren om vikten av att läraren vet vilka styrkor 

och svagheter en elev har för att individualisera undervisningen efter behovet hos eleverna.  

2.3.4 Sammanfattning av forskningsöversikt 

 

Flera färdigheter krävs för att blir en god läsare. Förmågor som avkodning och språkförståelse 

behövs för att kunna uppnå läsförmåga men även ordförråd, syntaktisk kompetens, flyt, 

förmåga att dra slutsatser och intellektuella vanor är förmågor som är nödvändiga. En 

betydelsefull början att göra barn språkligt medvetna är att leka med språket och att samtala 

om språket. En viktig förutsättning till en god läs- och skrivförmåga handlar om att bli 

språkligt medveten. En annan viktig del i läs- och skrivförmågan är fonologisk medvetenhet. 

Forskarna menar att man kan förutsäga framgång i läsinlärningen om man tidigt tränar den 

fonologiska medvetenheten i undervisningen tillsammans med bokstavskunskap. De menar 

även att den fonologiska förmågan kan användas till att identifiera barn som riskerar att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter.  

Tidigare ansåg man att ett barn måste vara läsmoget innan man kunde börja med avkodning 

medan man idag trycker på vikten av att tidigt börjar arbeta med barnen för att göra dem 

fonologiskt medvetna. Om barn är fonologisk medvetna blir ordavkodningen bättre. 

Forskarna menar att det är viktig att tidiga identifiera barn som riskerar att få läs- och 

skrivsvårigheter för att tidigare insatser är mer effektfulla än senare insatser under skolåren. 

När ett barn riskerar att få läs- och skrivsvårigheter kan flera faktorer spela in. Det kan handla 

om individuell bakgrund, påverkan från omgivningen eller att de har för lite rutin kring 
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läsningen. En del forskare menar att det finns samband mellan barn som kommer ifrån hem 

med lägre socioekonomisk status och lägre färdighet i fonologisk medvetenhet. Därför menar 

de att det är viktigt att tidigt möta dessa elever med utbildning. Att barn har olika 

förutsättningar kräver att lärare klarar av att möta upp var eleverna befinner sig. Lärarens 

undervisning och interaktionen mellan lärare och elev är mycket viktigt för ett bra 

skolresultat. Andraspråksläsare utvecklar en bättre fonologisk medvetenhet på sitt modersmål 

och därför förespråkar den internationella litteraturen läsinlärning på modersmålet. I det språk 

barn behärskar bäst är det vanligast att de har en mer utvecklad fonologisk medvetenhet och 

den ger en fördel när de ska lära sig läsa på modermålet.  

2.4 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att fördjupa förståelsen för utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten i förskoleklassen.  

 

 Frågeställningar 

 

 Hur utvecklas den fonologiska medvetenheten hos eleverna i undersökningen under 

sex månader i förskoleklassen? 

 Vilka samband finns det mellan eleverna bakgrund och deras fonologiska utgångsläge 

i början av förskoleklassen och senare även deras utveckling under sex månader?  

 Hur beskriver förskollärarna i undersökningen arbetet med den fonologiska 

medvetenheten? 
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3 Metod 

3.1 Metodval 
 

Vi har under arbetets gång delat på allt arbete. Vi har träffats flera gånger och även 

kommunicerat via mail och sms ofta. Vi har valt att i vår undersökning samla in data genom 

enkäter, kartläggningar och intervjuer. Det blir därför en studie med en kvantitativ del där 

kartläggningarna och enkäterna ligger till grund och en kvalitativ del med intervjuer. Vi valde 

alltså att använda oss av blandade metoder som Brinkmann och Kvalé (2009) skriver om, 

detta för att få fram information från flera viktiga källor. Sverke (2003) beskriver kvantitativa 

mätningar som att sätta siffror på saker som händelser och objekt enligt vissa bestämda regler. 

Enkäter och test är den vanligaste källan till kvantitativ data, man kan då lättare använda sig 

av stora urval. Anonymiteten gör att uppgiftlämnaren lättare lämnar ärliga svar men det kan 

bli ett stort bortfall om det är för mycket att fylla i. Vi försökte att bara ställa de frågor som vi 

var intresserade av för att enkäten inte skulle bli för stor och ta för lång tid att fylla i. Sverke 

(2003) skriver även om personliga intervjuer som är ett tidsödande sätt att samla information 

på. Man kan likställa det med våra kartläggningar och tiden var ett av argumenten till varför 

vi valde att genomföra hälften var och inte alla tillsammans. Vi har undersökt nivån på den 

fonologiska medvetenheten hos elever i förskoleklassen i fyra olika klasser på fyra olika 

skolor. Vi har även jämfört om det finns några likheter när det gäller elever bakgrund och 

fonologiska förmåga. Vi försökte få med skolor från olika socioekonomiska områden. Vi har 

också undersökt vilken syn lärarna har på elevernas fonologiska medvetenhet och hur de 

uppger att arbetet ser ut i klassrummen. På grund av arbetets omfattning valde vi bort 

observationer.  

 

Enkäter valdes för att få fram information om elevernas bakgrund och den hade fasta 

svarsalternativ som vårdnadshavarna fick fylla i (se bilaga 3). Där frågade vi bl a om eleverna 

hade gått på förskola, födelsemånad och år, kön, föräldrarnas utbildningsnivå och om de hade 

annat modersmål. Vi testade först enkäterna på några kollegor för att få respons på frågornas 

tydlighet. Kartläggningsmaterialet som vi använde i intervjuerna med eleverna har vi använt 

under flera år i vårt arbete som lärare på lågstadiet och behövde inte genomföra innan. Vi har 

utgått från det materialet eftersom det är vanligt förekommande på de flesta skolor och vi ville 

genomföra ett test som kartlägger barns fonologiska medvetenhet. Det finns i lite olika 

versioner och vi valde den med lite svårare övningar för att de elever som kommit långt skulle 

kunna visa det. Kartläggningsmaterialet heter Bornholmsmodellen i praktiken, skriven av 
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Maria Rydkvist (2012). Bornholmmodellen är en mer formaliserad form av lek där barnen 

tränas att uppmärksamma den språkliga formen. Lekarna har visat sig utveckla barns 

språkliga medvetenhet och underlättar tillägnandet av läs- och skrivfärdigheter och utvecklar 

den språkliga medvetenheten (Arnqvist, 2009). Eftersom kartläggningsmaterialet tar upp både 

språklig och fonologisk medvetenhet så valde vi att även ta med språklig medvetenhet men 

fokus ligger på fonologisk medvetenhet. Kartläggningen tar upp rim, långa och kort ord, ta 

bort ett ord, sätta ihop ord, första ljudet i ord, sista ljudet i ord, ljudanalys, ljudsyntes, 

fonemaddition och fonemsubtraktion. Vi tror att det blir enklare att jämföra resultatet med 

detta material. Vi valde även att vid varje kartläggning testa elevernas bokstavskännedom och 

under våren även enkla ord. Vi intervjuade de berörda förskollärarna för att få ta del av deras 

uppfattning kring fonologisk medvetenhet och elevernas utveckling. Detta för att få en 

bredare bild av verkligheten.  

 

Vi valde att intervjua en förskollärare i varje klass. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 

Wängnerud (2012) skriver att det är svarspersonerna själva och deras tankar som är 

studieobjektet i en respondentsundersökning. Det ställs samma frågor till alla eftersom man 

vill veta vad var och en tycker. För forskaren handlar det om att finna mönster och förklara 

varför svarspersonerna skiljer sig åt. Man kan kalla vår undersökning enligt Esaiasson et al. 

(2012) för en frågeundersökning med öppna frågor eftersom vi inte har fasta svarsalternativ. 

Brinkmann och Kvalé (2009) tar upp att man försöker utveckla mening ur försökspersonernas 

erfarenheter, se världen från deras perspektiv, när man använder sig av den kvalitativa 

forskningsintervjun. Intervjuaren måste ha kunskap inom intervjuområdet. Precis som i ett 

vardagligt samtal har en professionell intervju struktur men har en specifik frågeteknik och 

angreppssätt (Brinkmann & Kvalé, 2009). Vi gjorde en intervjuguide med fem frågeområden. 

Sedan skrev vi några intervjufrågor under varje område och ställde följdfrågor om det 

behövdes under intervjuns gång.  

3.2 Deltagare och urval 
 

Esaisson et al. (2012) skriver att om man ska studera fenomen bör man noga välja ut fall där 

fenomenet hänt. Därför valde vi elever i förskoleklassen eftersom de arbetar mycket med 

fonologisk medvetenhet och går året innan läs- och skrivinlärningen sker i skolan. Vi använde 

oss av fyra olika skolor. Att de är olika handlar dels om att skolorna kommer från två olika 

kommuner, att de har olika upptagningsområden och att de arbetar olika kring fonologisk 

medvetenhet. Vi skickade ut förfrågan om att delta och föräldraenkäter (se bilaga 3 och 4) till 
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90 elever i fyra olika förskoleklasser i Mellansverige. Valet gjordes eftersom vi behövde ca 

30-40 stycken respondenter och vet att det kan vara svårt att få tag på deltagare. Vi fick 

slutligen in 65 godkännanden för deltagande och enkätsvar från vårdnadshavare. Av de 65 

eleverna var en sjuk och en ville inte delta under höstterminen. Under vårterminen var det 

ytterligare bortfall med tre elever som hade flyttat, tre bortresta en längre tid och fyra sjuka. 

Så slutligen var det 53 elever som deltog i båda kartläggningarna. 

3.3 Genomförande 

 

Vi kontaktade skolorna genom att skicka ett missivbrev till förskollärarna, (se bilaga 1). 

Därefter kontaktade vi förskollärarna via telefon eller genom ett personligt möte. Vi berättade 

då mer om oss själva och vår undersökning. Av erfarenhet brukar det vara svårt och ta lång tid 

att få kontakt med rektorer och vi valde därför att direkt kontakta förskollärarna. Enkäterna, 

(se bilaga 3), skickades till skolorna via post eller lämnades personligen med ett medföljande 

missivbrev till lärarna, (se bilaga 1). För att genomföra denna studie valde vi att kartlägga 

eleverna två gånger under sin tid i förskoleklassen. Enkäterna genomfördes under vecka 35 

höstterminen 2013. Kartläggningen genomfördes under veckorna 37 och 38 på höstterminen 

2013 och vecka 10,12 och 13 på vårterminen 2014. Kartläggningarna tog mellan 15-20 

minuter och vi satt enskilt med varje barn. På alla skolor utom en fick vi ett eget rum. På den 

fjärde skolan fanns det inga lediga rum utan vi fick genomföra kartläggningarna bakom en 

skärm i korridoren. När det var rast var det mycket ljud när eleverna skulle in och ut och 

kartläggningen fick avbrytas under den tiden. Eleven fick aldrig veta om de svarat rätt eller fel 

utan vi ville att de skulle känna att de hade lyckats när de gick därifrån. Vi genomförde 

ungefär hälften av kartläggningarna var. Alla eleverna var positiva till att få komma och träffa 

oss. Intervjuerna med förskollärarna genomfördes under veckorna 10 och vecka 13 

vårterminen 2014. De tog ungefär 30 minuter att genomföra intervjuerna. Vi genomförde två 

intervjuer var och spelade in dem samtidigt som vi antecknade. Därefter sammanfattade vi 

och skrev ut intervjuerna på dator. Vi plockade sedan ut det som var intressant utifrån våra 

frågeställningar.  

 

Genom att använda kartläggningar av eleverna, enkäter till vårdnadshavarna och intervjuer 

med förskollärarna tror vi att vi genom datamaterialet kan se något slags mönster som vi ska 

kunna analysera. Vårt val av kartläggningar har att göra med det som Brinkmann och Kvalé 

(2009) skriver om, att frågeformulär är ett bättre alternativ när ett projekt inte har så mycket 

tid. Det går snabbare att administrera, analysera och avrapportera än till exempel kvalitativa 
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intervjuer. Vi anser att våra kartläggningar är ett slags frågeformulär och vi väljer att själva 

kartlägga eleverna. Høien & Lundberg (2013) tar upp att testning av förskolebarn kan 

påverkas av att barnen missar instruktioner, saknar uttålighet eller är ouppmärksamma. Vi är 

medvetna om att detta kan ske och att resultatet även kan påverkas av att vi är nya personer i 

elevens närhet. I testsituationen uppmärksammade vi att vissa elever hade svårigheter med 

vissa deltest troligen på grund av att de inte förstod ordets betydelse eller inte hade hört ordet 

innan.  

3.4 Etiska överväganden  

 

Det ska i det färdiga arbetet vara omöjligt att identifiera elever, lärare eller skolor. I denna 

undersökning har samtliga faktorer som kunnat möjliggöra en identifikation av 

respondenterna fingerats. Skolorna benämns som Skola A, Skola B, Skola C och Skola D. 

Vårdnadshavarna har besvarat enkäten anonymt vilket även eleverna gjorde när det gäller 

kartläggningen. Vi har kodat enkäterna och kartläggningarna för att kunna koppla ihop dessa. 

Brinkmann och Kvalé (2009) tar upp etiska frågor i samband med en intervjuundersökning. 

Man kan fråga sig om undersökningens resultat kommer att förbättra deltagarnas situation 

eller om deras självbild kommer att ändras. Brinkmann och Kvalé (2009) beskriver även att 

informerat samtycke är när man informerar undersökningspersonerna om undersökningens 

syfte och att de deltar frivilligt och när som helst kan dra sig ur. Med skolelever får man fråga 

sig om det är skolförvaltningen, rektorn, läraren, vårdnadshavarna eller barnen själva som ska 

ge sitt samtycke. När det gäller detta samtyckte måste forskaren även avgöra när 

informationen ska ges och hur mycket. Eftersom vi kartlägger elever i förskoleklassen var det 

självklart att vi måste få vårdnadshavarnas samtycke. Brinkmann och Kvalé (2009) tar vidare 

upp konfidentialitet, att privat data som kan identifiera deltagarna i undersökningen inte 

kommer att avslöjas. Man kan tillgodose de medverkandes identitet genom att anonymisera 

och maskera svaren genom kodnycklar (www.codex.vr.se). Man får diskutera vem som ska ha 

tillgång till informationen och till vilken information. Vi har redovisat resultatet från 

kartläggningen till de skolor som i vanliga fall gör samma kartläggning men övriga har inte 

fått ta del av den och heller inte efterfrågat det. En annan viktig aspekt handlar om det som 

Esaiasson et al. (2012) tar upp om kravet på att processen ska vara tillgänglig för inblick och 

inspektion. Han menar att genom att öppet redovisa en process ger det ett resultat som tål att 

debatteras och i längden leder det till att forskningen går framåt. Vi har försökt att beskriva 

allt så tydligt som möjligt i vårt arbete.  
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3.5 Validitet och reliabilitet 
 

Esaisson et al. (2012) beskriver att utvalda fall inte kan representera en hel population när det 

gäller alla detaljer, men genom att lyfta fram allmängiltiga aspekter så kan det berätta något 

väsentligt om övriga liknande fall i populationen. Även Göransson och Nilholm (2009) 

skriver att det kan vara lätt att man låter personer i en undersökning få representera en grupp. 

För att undvika bristande generaliseringar väljer vi att följa Göranssons och Nilholm (2009), 

att inte använda fler personer än de som ingår i vår undersökning när vi analyserar resultatet. 

Vill man göra en djupare undersökning måste man göra som Brinkman och Kvalé (2009) tar 

upp. Om undersökningens syfte handlar om en fördjupad kunskap kring förskollärares 

utveckling av den fonologiska medvetenheten skulle vi intervjuat tills vi fått en slags 

mättnadspunkt. Denna mättnadspunkt indikerar att fortsatta intervjuer inte ger mer kunskap 

(Brinkman & Kvalé, 2009). Vi kan inte generalisera i vår fältstudie då det endast deltog fyra 

förskollärare och 53 elever med vårdnadshavare men det ger en bild av hur det kan se ut på 

vissa skolor. 

 

För att undersökningen ska bli så trovärdig som möjligt, alltså ha en hög validitet, bör man 

noggrant beskriva tillvägagångssättet och sedan kritiskt granska resultatet. Styrkorna med 

valet av kartläggningsmaterial som metod är att det visar vad eleverna kunde innan och om de 

utvecklas under året i förskoleklassen. Vi ser det även som en styrka att vi använder både 

enkät till vårdnadshavare, kartläggning av elever och intervjuer med förskollärare för att få 

fram ett bra material. Svagheten är att det är två olika personer som utför kartläggningarna 

och att man inte gör och tolkar på exakt samma sätt. Vi har även i åtanke att eleverna kanske 

inte presterade maximalt då de inte hade någon relation till oss.  Något som kan påverka 

resultatet är om de deltagande fyra klasserna inte har gått igenom de olika områden inom 

fonologisk medvetenhet som kartläggningen innehåller innan vår sista kartläggning. Vi kan 

tyvärr inte genomföra sista kartläggningen så sent som vi skulle vilja på grund av tidsramen 

för arbetet. För att stärka validiteten i vår enkätundersökning försökte vi att använda en 

lättbegriplig svenska när vi konstruerade enkätfrågorna. Vi uppmanade alla lärare att förklara 

för föräldrarna om det var något som var svårt att förstå så att vi skulle få så korrekta svar 

som möjligt.  

 

Vårt val av kartläggningar har att göra med det som Brinkmann och Kvalé (2009) skriver om, 

att frågeformulär är ett bättre alternativ när ett projekt inte har så mycket tid och vi har valt att 

kartlägga så många elever. Det går snabbare att administrera, analysera och avrapportera än 
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till exempel kvalitativa intervjuer. Vi anser att våra kartläggningar är ett slags frågeformulär 

och vi väljer att själva kartlägga eleverna. I urvalet av respondenter till vår undersökning har 

vi använt oss av fyra skolor och fyra olika klasser. Resultatet skulle på grund av det kunnat se 

annorlunda ut i andra skolor i andra delar av Sverige. På grund av undersökningens 

avgränsning är det omöjligt att säga att resultatet är generaliserbart för mer än de elever, 

föräldrar och förskollärare som deltog i undersökningen.  

3.6 Dataanalys 

 

Det som undersökts kan förklaras i en datamatris som hjälper till att åstadkomma samförstånd 

mellan olika forskningstraditioner som kvalitativa och kvantitativa traditioner (Esaiasson et 

al., 2012).  Att använda variabeltänkande i en datamatris ställer krav på relevanta 

analysenheter och möjliga variabelvärden. Vårt resultat från kartläggningsmaterialet och 

enkäterna kommer att presenteras i olika diagram. Enkätsvaren och resultatet från 

kartläggningarna fördes in på dator med hjälp av Microsoft Excel veckorna efter vi genomfört 

kartläggningen av alla eleverna. Den första bearbetningen påbörjades efter den första 

kartläggningen. Vi gjorde diagram över varje fråga utifrån modersmål, kön, föräldrarnas 

utbildningsnivå, skola och ålder för att lättare kunna avläsa resultatet. Vi presenterade först 

resultaten endast i procent men valde sedan att lägga till även antal elever för att få en mer 

rättvis bild då antalet elever i vissa grupper är ojämnt fördelade. Vi har valt att bearbeta 

enkäterna och kartläggningarna utifrån att kategorisera svaren efter våra frågeställningar.  

 

För att eleven ska ha klarat ett deltest så ska den ha klarat alla fem uppgifterna. Till exempel 

på deltestet ljudanalys så ska eleven kunna visa hur många ljud det är i orden; val, klo, leka, 

polis och larv. Där var det några elever som klarade alla ord utom polis och i resultatet 

presenteras dessa elever som att de inte har klarat det deltestet. Dessa elever är på god väg att 

kunna utföra ljudanalys men klarar det inte fullt ut. Vi har inte gjort någon skillnad på elever 

som klarat nästan alla uppgifter eller de som inte klarat någon utan bara tagit med om man 

klarat alla eller inte. Det skulle vara för svårt att redovisa annars. För att bearbeta resultaten i 

intervjuerna valde vi att dela in intervjusvaren i fyra olika svarsområden. Det första handlade 

om det dagliga arbetet med den fonologiska medvetenheten, det andra tog upp läsinlärningens 

betydelse, det tredje området var elevers olika förutsättningar och behov och det fjärde 

handlade om språkförståelsens betydelse. Därefter sammanfattade vi förskollärarnas svar och 

fick på så sätt en överblick av likheter och olikheter i svaren. 
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4 Resultat  
 

Syftet med studien har varit att fördjupa förståelsen för utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten i förskoleklassen. Nedan presenteras resultatet där våra analyser av enkäter, 

kartläggningar och intervjuer ligger till grund. Vi använder oss av frågeställningarna som 

underrubriker vid presentationen. Till att börja med redogörs för vår analys när det gäller 

resultatet av de två kartläggningarna av elevernas fonologiska medvetenhet eftersom syftet 

handlade om att få en förståelse för utvecklingen av fonologisk medvetenhet. Vi har därför 

använt kartläggningarna för att se elevernas utveckling under de sex månaderna. Därefter 

redovisas resultatet av de två kartläggningarna tillsammans med föräldraenkäterna för att se 

om det finns samband mellan elevernas bakgrund och elevernas utgångsläge och utveckling 

av den fonologiska medvetenheten. Slutligen presenteras analysen kring resultatet från 

intervjuerna med förskollärarna för att se hur dessa beskriver sitt arbete med den fonologiska 

medvetenheten. Vi har medvetet valt att inte redovisa alla svaren ifrån intervjuerna utan 

endast de svar som varit relevanta för frågeställningen. 

 

Vi har undersökt fyra skolor med sammanlagt 4 klasser och 53 elever. Klassernas storlek 

varierar från 17 till 24 elever, här nedan kan ni se hur många elever som deltagit från 

respektive klass. 

 
        Tabell 1. Fördelning av antal elever på skola A-D och kön. 

 

Skola  flickor pojkar 

Totalt 
antal 

elever 

A 14 9 23 

B 3 3 6 

C 4 7 11 

D 6 7 13 

Totalt 27 26 53 

    

4.1 Hur utvecklas den fonologiska medvetenheten hos eleverna i 

undersökningen under sex månader i förskoleklassen? 
 

Elevernas utveckling har mätts med följande moment: 

 

 Bokstavskännedom; Versaler och gemener. 

 Språklig medvetenhet; Rim, långa och korta ord, ta bort ett ord och sätta ihop ord.  
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 Fonologisk medvetenhet; Första ljudet i ord, sista ljudet i ord, ljudanalys, ljudsyntes, 

fonemaddition och fonemsubtraktion. 

4.1.1 Bokstavskännedom 

 

Bokstavskännedom ingick inte i kartläggningsmaterialet men vi valde att lägga till det. Under 

höstterminen varierade resultatet från att vissa elever inte kände igen någon bokstav alls till 

elever som kunde både namn och ljud på alla bokstäver. Under vårterminen kunde majoriteten 

av alla elever de flesta bokstäverna i alfabetet. Resultatet visade en tydlig ökning av elevernas 

bokstavskännedom under de sex månaderna i förskoleklassen på alla fyra skolorna. Vi kunde 

även se att det skilde sig åt mellan olika skolor om eleverna valde att säga bokstavens namn 

eller bokstavens ljud. De elever som knäckt läskoden på vårterminen var också de som kunde 

många bokstäver och deltest. 

4.1.2 Språklig medvetenhet 

 

De första fyra deltesten (rim, långa/korta ord, ta bort ett ord och sätta ihop ord) i 

kartläggningsmaterialet handlar mer om språklig medvetenhet. På deltestet rim fick eleverna 

se på tre bilder i taget samtidigt som vi sa orden högt, det var både visuellt och auditivt. De 

elever som hade svårt med att höra rim gick mer på vilka bilder som var lika och valde då t ex 

lok och tåg istället för bok och lok. De hade inte förstått ordets formsida utan gick efter ordets 

betydelse. Under höstterminen klarade 34 av 53 elever (64 %) rim mot 46 av 53 elever (87 %) 

under vårterminen.  

 

På deltestet långa/korta ord, ta bort ett ord och sätta ihop ord fick eleverna inte se några bilder 

utan bara höra orden auditivt. På deltestet långa och korta ord fick eleverna höra två ord i 

taget och avgöra vilket ord som lät längst. Vissa elever kunde välja ko istället för mjölkpaket 

då de tänkte på att en ko var längre än ett mjölkpaket. Under höstterminen klarade 20 av 53 

elever (38 %) att skilja på långa och korta ord mot 44 av 53 elever (83 %) under vårterminen.   

 

På deltestet ta bort ett ord fick eleverna höra ett sammansatt ord. Meningen med deltestet var 

att eleverna skulle kunna tala om vilket ord som blev kvar när man tog bort det ena. De elever 

som inte klarade detta svarade ofta att ordet bröd var kvar när man skulle ta bort ordet varm 

från varmkorv. Under höstterminen klarade 23 av 53 elever (43 %) att höra vilket ord som var 

kvar mot 48 av 53 elever (91 %) under vårterminen.  
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På deltestet sätta ihop ord fick eleverna höra två ord som de skulle göra till ett sammansatt ord 

t ex spindel + nät och prins + korv. Resultatet visade att det svåraste ordet var prinskorv av de 

fem orden. Under höstterminen klarade 28 av 53 elever (53 %) att sätta ihop ord mot 52 av 53 

elever (98 %) under vårterminen.  

4.1.3  Fonologisk medvetenhet 

 

De följande sex deltesten i kartläggningsmaterialet handlade om fonologisk medvetenhet. 

Dessa var första ljudet i ordet, sista ljudet i ordet, ljudanalys, ljudsyntes, fonemaddition och 

fonemsubtraktion. På deltestet första ljudet i ord och sista ljudet i ord fick eleverna titta på tre 

bilder och säga vilka två bilder som började eller slutade på samma bokstav. När eleverna 

skulle höra första ljudet i ordet och para ihop de två ord som hade samma ljud så valde en 

majoritet fel på någon av de fem uppgifterna t ex gurka och tomat istället för gurka och gris 

eftersom båda är grönsaker. Under höstterminen klarade 20 av 53 elever (38 %) första ljudet i 

ord mot 36 av 53 elever (68 %) under vårterminen. På deltestet sista ljudet i ord valde två 

tredjedelar fel alternativ på minst en av de fem uppgifterna t ex räv, hare och korv då flera 

elever valde räv och hare för att de båda är djur. Under höstterminen klarade 15 av 53 elever 

(28 %) sista ljudet i ord mot 34 av 53 elever (64 %) under vårterminen.  

 

På deltestet ljudanalys skulle eleverna lägga rätt antal markörer mot ljud i fem olika ord. 

Svårast var ordet polis då eleverna hörde p och o som ett ljud och då fick fyra ljud istället för 

fem. Under höstterminen klarade 15 av 53 elever (28 %) deltestet ljudanalys mot 28 av 53 

elever (53 %) under vårterminen. På deltestet ljudsyntes sa vi ljuden i de fem orden högt med 

någon sekund mellan varje ljud. Eleven skulle sedan säga vilket ord de hörde t ex s-o-l. Ordet 

päron var svårast och också det längsta ordet med fem ljud. Under höstterminen klarade 12 av 

53 elever (23 %) ljudsyntes mot 30 av 53 elever (57 %) under vårterminen. 

 

På deltestet fonemaddition skulle eleverna kunna lägga till ett ljud till ett ord och höra vilket 

nytt ord som bildades t ex att lägga till l till ek och få lek eller lägga till r till os och få ros. På 

deltestet fonemsubtraktion skulle eleverna kunna ta bort ett ljud från ett ord och höra vilket 

ord som var kvar t ex att ta bort m från mask och få ask. Dessa två deltest var de svåraste där 

antalet klarade deltest under höstterminen låg på 6 av 53 elever (11 %) och 5 av 53 elever (9 

%) och under vårterminen på 14 av 53 elever (26 %) och 10 av 53 elever (19 %).  

 

Resultatet visar även att 20 av de 53 eleverna (38 %) inte utvecklat den språkliga och 

fonologiska förmågan tillräckligt för att klara mer än mellan två och fem deltest under 
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vårterminen. Det var främst den sista delen i kartläggningen som handlar om fonologisk 

medvetenhet som inte utvecklats. Det var däremot en positiv utveckling när det gällde den 

första delen kring språklig medvetenhet. Diagrammet nedan visar antal godkända deltest per 

elev. Man kan t ex se att två elever klarade två deltest och nio elever klarade tio deltest.  

 

                                    

                                               Figur 2: Antal klarade deltest fördelat på antal elever. 

     

4.2  Finns det några samband mellan elevernas bakgrund och deras 

fonologiska utgångsläge i början av förskoleklassen och senare även 

deras utveckling under sex månader? 
 

Här har vi valt att presentera de svar där det skiljer sig åt när det gäller elevernas kön, 

modersmål, föräldrarnas utbildningsnivå, elevernas ålder och skola. Med uttrycket ”högre 

resultat” syftar vi på en hel grupp och inte enskilda elever till exempel att i gruppen flickor så 

klarar fler elever deltestet rim än i gruppen pojkar och därför har den gruppen ett högre 

resultat. Vi har redovisat resultatet i både antal elever och procent då det skiljer mycket 

mellan antal elever i olika grupper beroende på hur vi delade upp de. 

 

Våra analyser av kartläggningarna visar att flickor har en högre fonologisk medvetenhet än 

pojkar, det samma gäller även för elever med svenska som modersmål och elever med 

föräldrar med Högskole-/Universitetsutbildning. När det gäller elevernas födelsemånad kunde 

man inte se några tydliga skillnader mellan elever som var födda tidigt eller sent på året. När 

vi jämförde de olika skolorna så fick eleverna på skola A högre resultat på majoriteten av 

deltesten.  

4.2.1 Kön 

 

Det deltog 27 flickor och 26 pojkar i undersökningen. På sex av de tio deltesten i 

kartläggningen har flickorna högre resultat än pojkarna; långa/korta ord, första ljudet, sista 
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ljudet, ljudanalys och ljudsyntes. Resultatet visade att mellan 8-12 av 27 flickor (30-44 %) 

och 4-9 av 26 pojkar (15-35 %) klarade dessa deltest under hösten. Under vårterminen visade 

resultatet att mellan 16-23 av 27 flickor (59-85 %) och 12-21 av 26 pojkar (46-81 %) klarade 

dessa deltest. I snitt var det 3 elever mer (ca 10 %) i gruppen flickor än i gruppen pojkar som 

klarade dessa deltest. När det gällde rim under höstterminen så klarade 15 av 27 flickor det 

(56 %) och 19 av 26 pojkar (73 %). Under vårterminen klarade 24 av 27 flickor (89 %) rim 

och 22 av 26 pojkar (85 %). På deltesten ta bort ett ord, sätta ihop ord och fonemaddition 

skiljer det enbart 0-7 % mellan flickor och pojkar vilket är ungefär en elev. Både flickor och 

pojkar har högre resultat men på olika deltest och terminer. 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

 
 

Figur 3: Elevernas förmåga att höra första ljudet  Figur 4: Elevernas förmåga att höra vilket ord 

i ett ord fördelat på kön.    som enskilda bokstäver bildar fördelat på kön. 

4.2.2 Modersmål 

 

Det deltog 41 elever med svenska som modersmål och 12 med svenska som andraspråk. I 

början av höstterminen fick eleverna med svenska som andraspråk i snitt 12 % högre resultat 

på fem av deltesten; fonemsubtraktion, långa/korta ord, fonemaddition, ljudanalys och 

ljudsyntes. Resultatet låg mellan 2-6 elever av 12 (17-50 %) för elever med svenska som 

andraspråk och 3-14 elever av 41 (7-34 %) för eleverna med svenska som modersmål på 

dessa deltest. På de övriga fem deltesten fick eleverna med svenska som modersmål i snitt 16 

% högre resultat under höstterminen. Resultatet låg där mellan 13-28 elever av 41 (32-68 %) 

och 2-6 elever av 12 (17-50 %) av eleverna med svenska som andraspråk. 

 

Under vårterminen klarar ca 57 % deltestet ljudsyntes, ca 68 % deltestet första ljudet i ord, 

18,5 % deltestet fonemsubtraktion och ca 26 % deltestet fonemaddition i båda grupperna. I de 

övriga sex deltesten klarar procentuellt fler elever med svenska som modersmål testen. 

Resultatet var 24-41 elever av 41 (59-100 %) för elever med svenska som modersmål och 4-

11 elever av 12 (33-92 %) av eleverna med svenska som andraspråk. Det är samma resultat 

oavsett om man utgår efter elevens modersmål eller vårdnadshavarnas modersmål. Nedan 

syns de två deltest där skillnaden var störst under vårterminen. 
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Figur 5: Elevernas förmåga att urskilja rim    Figur 6: Elevernas förmåga att höra sista ljudet 
fördelat på modersmål.                    i ett ord fördelat på elevens modersmål. 

4.2.3 Högskole-  /universitetsutbildning 

 

Av de deltagande 53 eleverna hade 29 mammor och 23 pappor högskole- eller 

universitetsutbildning. På nio av de tio deltesten fick gruppen med elever med en högskole-

/universitetsutbildad mamma högre resultat på höstterminen. Störst skillnad var på deltesten 

rim, ta bort ett ord, första ljudet och sista ljudet där mellan 10-22 elever av 29 (34-76 %) som 

hade en högskole-/universitetsutbildad mamma klarade dessa deltest. För de övriga eleverna 

klarade 5-12 elever av 24 (21-50 %) dessa deltest. Även på deltesten lång/kort, sätta ihop ord, 

ljudanalys, ljudsyntes och fonemsubtraktion hade elever med en högskole-

/universitetsutbildad mamma högre resultat men skillnaderna var inte så stora. Resultatet var 

mellan 3-16 elever av 29 (10-55 %) för eleverna med högskole-/universitetsutbildad mamma 

och 2-12 elever av 24 (8-50%) för eleverna som inte hade en högskole-/universitetsutbildad 

mamma. På deltestet fonemaddition fick gruppen med en mamma som inte hade en högskole-

/universitetsutbildning något högre resultat på hösten 13 % mot 10 % men under våren 

klarade 7 av 29 (24 %) av eleverna med en högskole-/universitetsutbildad mamma mot 3 av 

24 (13 %) elever med en mamma utan högskole-/universitetsutbildning. Under vårterminen 

fick gruppen elever med en högskole-/universitetsutbildad mamma högst resultat på nio 

deltesten. Resultatet var mellan 7-27 elever av 29 (24-93 %) med en högskole-

/universitetsutbildad mamma mot 3-21 elever av 24 (13-88 %) i gruppen elever med en 

mamma utan högskole-/universitetsutbildning. På deltestet sätta ihop ord hade gruppen elever 

med en mamma utan högskole-/universitetsutbildning något högre resultat 24 av 24 elever 

(100 %) mot 28 av 29 elever (97 %) i den andra gruppen. I snitt hade gruppen elever med en 

högskoleutbildad-/universitetsutbildad mamma 11 % bättre resultat ca 3 elever.  

 

På åtta av de tio deltesten fick gruppen med en högskole-/universitetsutbildad pappa högre 

resultat på höstterminen och på sex av de tio deltesten under vårterminen. Resultatet under 
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hösten var mellan 3-16 elever av 23 (13-70 %) för gruppen elever med en högskole-

/universitetsutbildad pappa mot 1-18 av 30 elever (3-60 %) för den andra gruppen. På 

deltestet sätta ihop ord fick båda grupperna 52-53 % och på deltestet ljudanalys fick gruppen 

elever med en pappa utan högskole-/universitetsutbildning 4 % (ca 1 elev) högre resultat. 

Under vårterminen hade gruppen elever med en högskole-/universitetsutbildad pappa högre 

resultat på sex deltest, de som hörde till delen om fonologisk medvetenhet. Resultatet var 

mellan 5-18 elever av 23 (22-78 %) för denna grupp mot 5-17 av 30 elever (17-57 %) för 

elever med en pappa utan högskole-/universitetsutbildning. På de övriga fyra deltesten som 

handlade om språklig medvetenhet låg båda grupperna lika på de tre första men på deltestet 

sätta ihop ord hade gruppen med en pappa utan högskole-/universitetsutbildning 4 % högre 

resultat 100 % mot 97 %, ca 1 elev. I snitt hade gruppen med elever med en högskole-

/universitetsutbildad pappa 8 % högre resultat. 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 
Figur 7: Elevernas förmåga att höra sista ljudet  Figur 8: Elevernas förmåga att sätta ihop ord 
i ett ord fördelat på mammans utbildning.   fördelat på mammans utbildning. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Figur 9: Elevernas förmåga att höra skillnad mellan  Figur 10: Elevernas förmåga att höra sista ljudet i ett 

Långa och korta ord fördelat på pappans utbildning.  ord fördelat på pappans utbildning.  

 

4.2.4 Skola 

 

Fördelningen av kön är jämt fördelad på de olika skolorna. Vi ser däremot en skillnad när det 

gäller antal deltagande elever i varje klass, utbildade föräldrar och elever med annat 
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modersmål. Under höstterminen har skola A högst resultat på sju av tio deltest. På två ligger 

de lika med skola B och på en har skola B högre resultat. Under våren har skola A högst 

resultat på alla deltest utom tre där de har samma resultat på två och lägre än skola C på ett. 

Skola A har flest utbildade föräldrar per elev och flest elever med svenska som modersmål.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11: Elevernas förmåga att höra rim   Figur 12: Elevernas förmåga att höra sista ljudet 

fördelat på skola.     i ett ord fördelat på skola. 

4.2.5 Ålder 

 

Resultatet visade inte på några tydliga skillnader mellan elever som var födda under olika 

kvartal på året. De som var födda tidigt fick något högre resultat än de som var födda sent. 

Nedan syns ljudanalys där skillnaden var störst och sätta ihop ord där skillnaden var minst 

under vårterminen. De övriga deltesten varierade när det gällde vilket kvartal som hade högst 

resultat men skillnaderna procentuellt var inte stora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Figur 13: Elevernas förmåga att urskilja rätt   Figur 14: Elevernas förmåga att sätta ihop ord 

antal ljud i ett ord fördelat på födelsekvartal.   fördelat på födelsekvartal.  
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4.3 Hur beskriver förskollärarna i undersökningen arbetet med den 

fonologiska medvetenheten? 

4.3.1    Det dagliga arbetet med den fonologiska medvetenheten. 

 

Resultatet visade att ingen av förskollärarna till en början var helt säker på vad begreppet 

fonologisk medvetenhet stod för. När vi bad dem beskriva vad begreppet innebar för dem 

blev svaren: 

 ”Oj, vilken svår fråga du ställer!”  

 ”Nu fick jag en black-out, vad hemskt, det blev svart. Vad svårt det blev.” 

 ”Hur ska jag förklara?” 

 ”Ja, ljud… eller vad menar du?” 

 

Analysen visar att när förskollärarna sedan fick beskriva sitt arbete med fonologisk 

medvetenhet så blev förklaringarna större och mer ingående. Alla uppgav att de arbetade efter 

Bornholmmodellen. Några arbetade direkt med detta material och några använde idéerna 

därifrån. De flesta var överens om att Bornholm var ett material som gav struktur och 

trygghet. Barnen tyckte om att arbeta efter modellen, troligen eftersom det är anpassat efter 

åldern ansåg förskollärarna. Arbetet med den fonologiska medvetenheten kunde handla om 

praktiska lekar och aktiviteter.   En av förskollärarna menade att bilderna som finns i 

Bornholm gav mycket i arbetet kring den fonologiska medvetenheten, hon använde även 

Bornholmsappen på läsplattan. Några av förskollärarna lyfte fram att de i samlingarna pratade 

om ljuden. Till exempel kunde förskolläraren fråga barnen vilket ljud morot började på och 

vilket ljud morot slutade på. Flera tog upp arbetet med stavelser, rimord och motsatsord. En 

av förskollärarna berättade att de utgick mycket från barnen. Barnen hittade på ord och 

meningar som de arbetade med.   

4.3.2    Läsinlärningens betydelse 

 

Resultatet visade vidare att några av de intervjuade förskollärarna menade att det var viktigt 

med fonologisk medvetenhet för läsinlärningen. Andra menade att det var viktigt men kunde 

inte uttrycka varför. Majoriteten av förskollärarna tog inte upp vad forskningen kring 

fonologisk medvetenhet visade eller att de arbetade forskningsbaserat. Flertalet kunde se att 

det gav resultat att arbeta medvetet, testen visade grönt och då visste man att eleven klarade 

av dessa moment. En förskollärare uppgav att lärarna högre upp sa att när de på skolan 

medvetet börjat använda Bornholm kunde de se att eleverna blev bättre på att läsa. 
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Förskollärarna uttryckte att de arbetade mycket med att förbereda 6-åringarna inför 

läsinlärningen. En av lärarna tyckte att om eleverna är intresserade fanns ingen anledning att 

stoppa dem. Flertalet av förskollärana uppgav att de såg olika tv-program som ett sätt att 

arbeta med läsinlärningen. De program som då nämndes var Fem myror är fler än fyra 

elefanter och Bokstavslandet. 

Alla de intervjuade uppgav att det var viktigt att göra 6-åringarna läsförberedda. En av 

förskollärarna menade: 

 ”Arbetet i förskoleklassen är alltid en avvägning, det är klart att de ska bli 

 läsförberedda så att de är förberedda på det. Men det är mycket i förskoleklassen som 

 man ska lära dem.” 

Resultatet visade även på att förskollärarna anser att bokstäverna är viktiga men att det inte 

bara var det som prioriterades. Det är många bitar som eleverna måste träna på. Flertalet 

uppgav att de arbetade mycket med att grupperna skulle fungera. Att eleverna kan umgås med 

varandra och lyssna på varandra. Att sitta still, räcka upp handen, stå på led, hur man är mot 

varandra och skolförberedande grejer i största allmänhet, var saker som förskollärarna tog 

upp. Alla förskollärarna menade att leken var viktig i förskoleklassen. 

4.3.3     Elevers olika förutsättningar och behov 

 

Analysen visar att några förskollärare tyckte sig se att elever som var i behov av extra stöd när 

det gällde språket ofta kom från språkfattiga hem, hade invandrarbakgrund eller var pojkar. 

En av förkollärarna uppgav att de hade ett stort stöd från föräldrarna som ansåg att skolan var 

viktig och skulle prioriteras. Analysen visar även att förskollärarna arbetade med barnens 

olika förutsättningar och behov på olika sätt. Några gick medvetet in och arbetade extra med 

vissa barn som t.ex. hade svårt med rim. Att använda bilder och samtal var ett arbetssätt som 

någon arbetade med för att det var lättare att bryta ner och det gav mycket till elever med 

olika språkbakgrunder. För att nå alla eleverna berättade en av förskollärarna att denne brukar 

använda sig utav grupper där eleverna lär av varandra. Det kan vara elever som är på samma 

nivå eller så blir det grupper med blandade nivåer med elever som kommit längre som lär de 

elever som inte kommit så långt. De barn som kommit långt i sin utveckling fick svårare 

utmaningar. Det kunde handla om till exempel att läsa högt för andra barn. En av 

förskollärarna menade att det är viktigt att man inte glömmer bort de elever som kommit långt 

eftersom man oftast pushar de som behöver mycket stöd. En del använde specialläraren till 

hjälp för att nå alla elever. Någon uppgav att det inte fanns någon tid för enskild träning. 
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Viljan att hjälpa alla barn finns men tyvärr räcker man inte till var något som en av lärarna 

uttryckte.  

”Specialläraren arbetar med elever från förskoleklassen. Tyvärr så har vi inte 

så mycket tid att kunna jobba själv med dessa elever, det optimala vore att få 

lite mer tid för de som behöver lite extra i språk och matte. Man räcker inte 

riktigt till.” 

4.3.4     Språkförståelsens betydelse 

 

Alla de intervjuade förskollärarna uppgav att de dagligen arbetade med språkförståelsen.  En 

berättade att språket är en viktig del, att man inte bara kan bearbeta det på styrda lektioner 

utan det är någonting man arbetar med hela tiden. Förskolläraren menade att det ibland kan 

vara mindre pressande för eleverna om man pratar om något under den fria leken. Flera av 

förskollärarna hade ett varierat arbetssätt för att ge barnen förståelsen kring språket. Även här 

nämner de att de arbetar efter Bornholm. Det kan handla om att plocka ut särskilda övningar 

som förskolläraren anser barnen behöver träna på. En av förskollärarna berättar: 

”Jag använder mycket bilder, förklarar alla orden i en sång, när man läser 

stannar man till och pratar om orden och förklarar. Detta görs dagligen.” 

Arbetspassen där de använder modell Bornholm varierade allt från ett pass i veckan till varje 

dag. De flesta av lärarna uppgav att de arbetade med språket varje dag. Några av lärarna 

berättar hur arbetet gick till. De nämnde till exempel spel, rimord, stavelser, motsatsord, ord 

och ljudlekar.   

4.4  Resultatsammanfattning 

 

Studien syftade till att fördjupa förståelsen för utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten hos barn i förskoleklass. Vi ville ta reda på om utvecklingen påverkades av 

bakgrundsfaktorer och förskollärarnas egna upplevelser av arbetet med den fonologiska 

medvetenheten. Det medverkade 53 elever med vårdnadshavare och fyra förskollärare i fyra 

olika förskoleklasser i Mellansverige. Resultatet visar generellt en ökning när det gäller den 

språkliga och fonologiska förmågan hos eleverna i undersökningen under de sex månaderna i 

förskoleklassen. Flickor fick högre resultat än pojkar på de flesta deltesten. Detsamma gällde 

även elever med svenska som modersmål, elever med en högskole-/universitetsutbildad 

vårdnadshavare och elever som gick på skola A.  
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En del av studien handlade om hur förskollärarna i undersökningen beskriver sitt arbete med 

den fonologiska medvetenheten. Resultatet visade att förskollärarna hade svårt att med ord 

beskriva vad fonologisk medvetenhet är. Däremot beskrev de ingående hur arbetet kring 

språklig och fonologisk medvetenhet gick till. Alla fyra deltagande intervjupersonerna uppgav 

att de arbetade efter en metod som kallas Bornholm. Det skiljde sig om eleverna valde att 

säga bokstavens namn eller ljud och vi kunde koppla det till hur förskollärarna beskrev att de 

arbetade med bokstäverna. Förskollärarnas svar kring varför fonologisk medvetenhet är viktig 

skiljer sig åt. Några uppgav att fonologisk medvetenhet var viktig för läsinlärning medan 

andra uppgav att den var viktigt men kunde inte ge någon förklaring på varför.   

 

Om man delar in kartläggningen i två delar där de fyra första deltesten handlar om språklig 

medvetenhet och de sex följande handlar om fonologisk medvetenhet så kan vi se att det skett 

en större utveckling i den första delen. I snitt har 21 fler elever (40 %) klarat den första delen 

under vårterminen mot 13 fler elever (25 %) på den sista delen. Den största utvecklingen 

gällde förmågan att kunna höra vilket ord som blir kvar t ex att vi sa ordet varmkorv och sen 

skulle eleven säga vilket ord som blev kvar om vi tog bort ordet varm. Lägst utveckling 

skedde inom deltestet fonemsubtraktion, där vi sa ett ord t ex vis och eleven sen skulle ta bort 

v och säga vilket ord som blev kvar.   

 

 

 

 

 

 

 

           
Figur 15: Elevernas förmåga att höra vilket ord som  Figur 16: Elevernas förmåga att höra vilket ord som 

finns kvar när man tagit bort ett ljud fördelat på termin.  finns kvar när man tagit bort ett ord fördelat på termin. 
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5  Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 
 

Det har varit positivt att arbeta två tillsammans för att kunna dela tankar och funderingar och 

bidra med olika erfarenheter och kunskaper. Det ser vi som en styrka i arbetet. Det har även 

fungerat bra att dela på arbetet och vi har använt oss mycket av mail och sms för att skicka 

arbetet och information eller frågor till varandra. Ibland har det känts bra att ses fysiskt och då 

har vi gjort det. Det har varit positivt att vi bott nära varandra.  

 

Studien genomfördes genom enkäter till vårdnadshavare, två kartläggningar av elever och 

intervjuer av förskollärare. Urvalet var 53 elever i förskoleklass från fyra olika förskoleklasser 

och fyra förskollärare. Intervjuerna utgjorde ett kvalitativt komplement till resultatet. 

Kartläggningarna tog ca 15-20 minuter, en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. 

Intervjuerna med förskollärarna tog ca 30 minuter. Valet av metod fungerade bra för att 

besvara studiens frågeställningar. Bortfallet har varit 12 elever som flyttat, inte ville vara med 

eller varit bortresta en längre tid. Deltagarantalet gick från 65 till 53 elever. 

 

Studien har inte tillräckligt med deltagare för att vi ska kunna generalisera resultatet. Därför 

har vi varit noga med att precisera hur många som har deltagit för att undvika generaliseringar 

som Göransson och Nilholm (2009) skriver om. Men man får genom undersökningen en bild 

av hur det kan se ut på några skolor. Genom att undersöka den fonologiska medvetenheten 

hos elever i förskoleklass framträder en bild av hur långt eleverna har kommit i början av 

skoltiden och hur den utvecklas. Vi har även fått en bild av vilka skillnader och likheter som 

kan förekomma på grund av elevernas bakgrund. 

  

Vid analysen av den första kartläggningen och enkätresultaten fann vi en del brister. Vi 

misstänker att det för vissa föräldrar med annat modersmål än svenska kan ha blivit 

missförstånd med språket när de fyllde i enkäten. Man vet aldrig om mottagaren av enkäten 

har förstått frågan på rätt sätt. Detta upptäcktes av vissa förskollärare när enkäten lämnades in. 

Förskollärarna hjälpte då föräldrarna att ändra svaret, dock kan felaktiga svar kvarstå. Frågan 

angående om eleven har svenska som modersmål eller svenska som andraspråk tror vi kan 

vara en svår fråga för vissa vårdnadshavare. Det bästa hade varit att ha en tolk i vissa fall. 

Validiteten av undersökningen kan därmed ifrågasättas i och med detta. Kanske hade man 

kunnat be lärarna fylla i enkäten under inskolningssamtalet då det även är intressant 

information för skolan. Kartläggningsmaterialet var vi nöjda med och det kändes bra att 
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vi hade använt det tidigare och hade förkunskaper om ämnet så att man kunde göra 

tolkningar direkt under kartläggningarna. Detsamma gällde för intervjuerna. Vi anser att 

frågorna täckte de svar vi sökte. 

Efter studiens genomförande ser vi det som en positiv tillgång för resultatet att vi även 

genomförde intervjuer med förskollärarna så att undersökningen blev både kvantitativ och 

kvalitativ. Vi fick då fram viktig information från olika källor som Brinkmann och Kvalé 

(2009) beskriver. Det var bra att vi valde så många vårdnadshavare att skicka ut förfrågan till 

eftersom det i slutändan efter visst bortfall av både enkätsvar och kartläggningar var 53 elever 

kvar av 90 förfrågningar. Hade vi skickat enkäterna nu kanske vi hade valt att ha med några 

fler frågor t ex hur ofta vårdnadshavaren läser högt för sitt barn och om det finns äldre syskon 

i familjen. Det hade varit intressant att ha med. Förskoleklassen kändes som en bra ålder för 

att undersöka elevernas fonologiska medvetenhet. Det hade även varit intressant att 

komplettera med observationer men det känns rätt att vi valde bort det på grund av arbetets 

omfattning. Vi hade en bra spridning på kön och föräldrars utbildningsbakgrund men hade 

önskat mer elever och vårdnadshavare med svenska som andraspråk. Vi valde även 

medvetet olika SES bostadsområden men frågade inte kring detta i enkäterna. 

 

Kartläggningsmaterialet fungerade bra för att täcka det vi var intresserade av och gick lätt att 

analysera med hjälp av Excel. Vi var noga med att informera om att deltagandet var frivilligt 

för både vårdnadshavare och elever, än om vårdnadshavaren sagt ja. En elev ville inte delta 

och gjorde inte heller det. Vi betonade även att alla var anonyma. Vi försökte få eleverna att 

känna att de hade lyckats med de olika deltesten genom att vi inte värderade om det var ett 

rätt eller fel svar. Vi ville inte att det skulle bli en jobbig situation för eleverna. Eftersom det 

här var ett kartläggningsmaterial som många skolor väljer att själva använda så var det inget 

problem att lämna ut information till de två skolor som efterfrågade det. 

 

En av frågeställningarna handlade om att få en inblick i om den fonologiska medvetenheten 

utvecklades hos eleverna i förskolleklassen och därför var intervjuerna med förskollärarna ett 

viktigt komplement till testresultaten eftersom deras arbetssätt bör ha påverkat eleverna. Vi 

ville även se om det fanns flera faktorer som kan ha påverkat testresultatet och valde därför att 

skicka ut en enkät till elevernas vårdnadshavare. Enkätens syfte var att få fram information 

om elevernas bakgrund. Det finns säkert fler faktorer än de som togs upp i enkäten som kan 

påverka resultatet men på grund av tidsbrist och studiens storlek begränsade vi oss. 
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För att visa att vår undersökning har hög validitet använde vi oss av ett för oss bekant material 

som kunde visa vad eleverna kunde innan och hur de utvecklades. Vi var noga med att det 

skulle passerat sex månader mellan testningarna, allt för att eleverna skulle hinna utveckla den 

språkliga och fonologiska förmågan. För att säkerställa att eleverna hunnit igenom flera 

moment kring den fonologiska medvetenheten i förskoleklassen kunde vi ha testat eleverna i 

slutet av förskoleklassen eller i början av klass 1. Då hade kanske arbetet med den 

fonologiska medvetenheten kommit längre men på grund av arbetets omfattning var det inte 

möjligt att genomföra undersökningen så sent.  

 

Testning av förskolebarn ger alltid utrymme för osäkerhet enligt Høien & Lundberg (2013). 

De menar att en del barn kan vara ouppmärksamma, sakna uttålighet eller ha missat 

instruktionerna. Vi har varit medvetna om det när vi har analyserat resultatet. Resultatet kan t 

ex ha påverkats av att vi inte har en relation med eleverna eller inte vet deras eventuella 

svårigheter. Vi var även medvetna om det Brinkman och Kvalé (2009) tar upp angående 

elevens självbild och situation. Leder undersökningen till en förbättrad situation och kan 

elevens självbild förändras? Vi ville inte påverka elevernas självbild negativt och valde därför 

att inte redogöra för något resultat. När eleverna gick därifrån försökte vi att de skulle känna 

sig nöjda och känna att de hade klarat av uppgiften att hjälpa oss att förstå vad som var lätt 

och svårt när man går i förskoleklassen. Vi hoppas även att intervjuerna med förskollärarna 

har bidragit till att de blivit mer medvetna om sitt arbetssätt och nyfikna på att ta reda på mer. 

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med undersökningen är att fördjupa förståelsen för utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten i förskoleklassen och att se om det finns faktorer som påverkar utvecklingen. 

Utvecklas den fonologiska medvetenheten hos de 53 eleverna i undersökningen under 

förskoleklassen? Finns det faktorer som påverkar elevernas fonologiska utgångsläge i början 

av förskoleklassen och kan dessa faktorer påverka utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten? Analysen och diskussionen är indelad efter frågeställningarna på samma sätt 

som i resultatdelen ovan. Det var 53 elever med vårdnadshavare som deltog i studien. 27 av 

dessa elever var flickor och 26 var pojkar. 12 av de 53 eleverna hade svenska som andraspråk 

enligt vårdnadshavarna. Vi har valt att dela upp diskussionen utifrån de två första 

frågeställningarna först och den tredje sen. Detta eftersom de två första handlar om eleverna 

och den sista om förskollärarna. 
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5.2.1 Hur utvecklas den fonologiska medvetenheten hos elever i undersökningen 

under sex månader i förskoleklassen? Vilka samband finns det mellan 

eleverna bakgrund och deras fonologiska utgångsläge i början av 

förskoleklassen och senare även deras utveckling under sex månader?  

  

Elbro (2006) beskriver fonemisk medvetenhet och bokstavkännedom som två viktiga 

beståndsdelar för att förutspå skriftspråksförmågan. Vår analys av resultatet visar på att de 

elever som kunde många bokstäver även hade fler rätt på deltesten i fonologisk medvetenhet. 

Men ser man överlag så har majoriteten av alla elever utvecklats under de sex månaderna 

oavsett vilken skola de har gått på. Att det finns samband mellan övningar i fonologisk 

medvetenhet, viktiga läsförberedande aktiviteter och barn från riskbakgrunder är något som 

Clancy-Menchetti et al. (2008) skriver om. De menar att om man möter elever med bra 

utbildning i skolan så minskar man avståndet mellan elever från riskbakgrunder och andra. 

Även Ehri et al. (2001) menar att alla grupper av barn oavsett bakgrund vinner på 

instruktioner i fonologisk medvetenhet. Antagligen är det just det vi ser i vår undersökning att 

majoriteten av eleverna utvecklat sig frånsett vilken skola de gått på. Vi ser även på vissa 

deltest att gruppen med elever med en vårdnadshavares utan högskole-/universitetsutbildning 

eller med annat modersmål än svenska procentuellt har ökat mer från höstterminen till 

vårterminen. Kanske är det arbetet i förskoleklassen som bidragit till detta, att 

riskbakgrunderna minskar som Clancy-Menchetti et al. (2008) talar om. Vi ser även elever 

som inte utvecklat den fonologiska förmågan trots sex månader i förskoleklassen och det kan 

vi bara spekulera i varför det ser ut så. Vi funderar på om det kan bero på att vi gjorde den 

andra kartläggningen redan i mars och att förskollärarna inte hunnit gå igenom alla moment 

eller om dessa elever inte fått det stöd de skulle ha behövt. Det kan även vara så att 

förskollärarna arbetar mer med språklig medvetenhet än fonologisk medvetenhet. De nämnde 

till exempel att de arbetade med rimord, motsatsord och stavelser. Vi tror att få tillfällen av 

strukturerad undervisning kan ha betydelse för utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten. Skola A är den skola som beskriver att de arbetar medvetet med fonologisk 

medvetenhet varje dag och de har även högst resultat. Vygotskij (1986) betonar även det 

socialt meningsfulla samspelet mellan barn och vuxna som utgångspunkt för utvecklingen av 

högre former av kognitiv aktivitet där även språket har en viktig roll.  Han tar upp viktiga 

saker om imitation och undervisning som är komponenter som utvecklar barnen till nya 

nivåer och där kan vi dra paralleller med undervisning om fonologisk medvenhet. Att ge 

eleverna undervisning genom lekar, samtal och imitation av t.ex. fonemaddition och 
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fonemsubtraktion, som visade sig vara det som var svårast i testet kanske skulle höja barnens 

utvecklingsnivå ännu högre? 

 

Snow och Juel (2007) beskriver att lärare måste möta elever på olika sätt eftersom de är olika. 

Barn från familjer med lägre socioekonomisk status (SES) kan i vissa fall börja skolan med 

försenad läsning och lite erfarenhet (Clancy-Menchetti et al. 2008; Wolff, 2009). Men 

Larsman et al. (2012) anser att det gjorts för få studier. I resultatet när vi analyserar skillnaden 

mellan de fyra skolorna ser vi en skillnad när det gäller antal högskole-/ universitetsutbildade 

vårdnadshavare och elever med annat modersmål. Skola A har flest högskole-/ 

universitetsutbildade föräldrar per elev, flest elever med svenska som modersmål och 

procentuellt flest deltagande elever. Under höstterminen och vårterminen har skola A klart 

bäst resultat på sju av tio deltest. Det kan även vara andra faktorer som spelar roll t ex hur 

medvetet man arbetar på förskolan och i förskoleklassen. Svensson (2009) beskriver att 

undervisningen spelar en avgörande roll för att eleverna skall lyckas med sin läs- och 

skrivinlärning. God undervisning kan kompensera en torftig skriftspråksmiljö hemifrån 

(Westlund, 2010). Vi ser på resultatet att de flesta eleverna har utvecklats under de sex 

månaderna i förskoleklassen oavsett bakgrund.  

 

Grøver Aukrust och Rydland (2007) skriver att tvåspråkiga barn kan ha ett försprång när det 

gäller den fonologiska medvetenheten enligt vissa studier men andra visar att det är beroende 

på vilket språk. De beskriver även att barns fonologiska medvetenhet kan vara mest utvecklat 

på det språk de behärskar mest. Våra kartläggningar visade inte på att eleverna med svenska 

som andraspråk hade högre resultat. Däremot skulle ju dessa elever kunna ha högre resultat 

om de skulle genomföra kartläggningen på sitt modersmål, något som hade varit intressant att 

undersöka. Grøver Aukrust och Rydland (2007) beskriver även att andraspråksläsare oftare 

stöter på obekanta ord de inte har förkunskaper om. Ett exempel är deltestet då eleverna ska 

lägga till en bokstav och bilda ett nytt ord, där skulle de ta ordet os och lägga till r. En del 

elever fastnade då på ordet os för att de inte hade hört det tidigare. Ett annat exempel är när de 

skulle sätta ihop två ord t ex prins och korv så var det elever som inte visste att det fanns ett 

sådant ord. Men under vårterminen var det flera elever som klarade det och man kan bara 

spekulera i om de kan ha ätit det på julbordet i skolan eller om de kommit längre i sin 

språkliga utveckling och inte tänkte på att det måste bli ett känt ord. En svårighet kan också 

handla om det som Sandström Kjellin (2004) tar upp om att elever med annat modersmål än 

svenska kanske inte är säker i något av språken och att undervisningen är upplagt efter de 
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elever som har svenska som modersmål. Kartläggningsmaterialet är inte utformat efter elever 

som har svenska som andraspråk. Det ultimata hade varit att kartlägga elever med annat 

modersmål med ett material som var utformat efter deras förutsättningar och kanske med en 

tolk. De flesta barn utvecklar en bättre fonologisk medvetenhet på sitt modersmål och det är 

därför den internationella litteraturen förordar läsinlärning på sitt modersmål (Grøver Aukrust 

& Rydland, 2007).  

 

Wolff (2009) skriver att flickor presterar bättre än pojkar och att man kunde se att de elever 

som presterade bäst hade många böcker hemma. Även vi såg en tendens att flickorna fick 

högre resultat än pojkarna. Det hade även varit intressant att ha undersökt om böcker och 

läsande hade haft någon betydelse men vi tänkte tyvärr inte på det förrän det var för sent. 

Svensson (2009) och Westlund (2010) beskriver att undervisningen spelar en oerhört viktig 

roll eftersom många barn kanske aldrig skulle lära sig skriva och läsa utan lärarna och skolan. 

Skolan har en möjlighet att ändra på individuella variationer t ex elevernas gener eller 

hemmets skriftspråkliga miljö (Svensson, 2009, Westlund (2010). I vår undersökning har vi 

sett att flickor har högre resultat än pojkar. Även elever som har utbildade föräldrar och elever 

som har svenska som modersmål. Elever med en högskole-/universitetsutbildad mamma får 

något högre resultat än de elever med en högskole-/universitetsutbildad pappa och det kan vi 

bara spekulera i. Kanske är det så att det fortfarande är mamman som är hemma mest med 

barnen? Vi kan inte generalisera med det underlag vi har men det är ändå intressant att 

undersökningen visar på samma resultat som forskning vi läst om. 

5.2.2 Hur beskriver förskollärarna i undersökningen arbetet med den 

fonologiska medvetenheten. 

 

Skolverket (2011a) beskriver att man i förskoleklassen blandar både metodik och arbetssätt 

från förskolan och skolan. Analysen av intervjuerna med förskollärarna visar att de arbetar på 

lite olika sätt när de tar in aktiviteter från både förskola och skola och det skiljer sig därför 

mellan hur de arbetar i de fyra olika klasserna. Något som var positivt var att tre klasser 

arbetade väldigt medvetet med just fonologisk medvetenhet. Skolverket (2011a) skriver även 

att förskoleklassen ska vara en förberedelse inför fortsatta utbildningar och som resultatet 

visar så skiljer sig arbetssätten åt lite i de fyra klasserna. Vi har dock inte fördjupat oss i om 

det kan ha någon betydelse för elevernas utveckling. Skolverket (2011b) skriver att 

undervisningen ska vara värdefull för elevernas fortsatta studier så det vore intressant att 

undersöka.  
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Undervisningen ska anpassas till varje elev så att den ska kunna utveckla sin kommunikation 

och känna sig trygg i sin språkliga förmåga (Skolverket, 2011b). Analysen av intervjuerna 

visar att hälften av förskollärarna kände att de inte hade tillräckligt med tid för att utmana och 

anpassa för de elever som behövde mer utmaningar eller extra träning. I första hand var det de 

elever som behövde extra träning som de kände att de inte hade tillräckligt med tid för. Leken 

var även extra viktigt för dessa elever så de ville inte ta för mycket tid ifrån den.  

 

Enligt Vygotskij (1986) handlar språkinlärningen i skolan om imitation och att man lär sig i 

samspel och efter att ha utfört i samarbete med läraren. De fyra skolorna arbetade med språket 

i mindre grupper där det gavs rum till samspel. Vygotskij (1986) beskriver även 

utvecklingszonerna och att barnet naturligt erövrar nästa zon. Analysen av kartläggningarna 

visade att de barn som klarade många deltest ofta var de som kunde läsa. De barn som 

kommit långt i sin utveckling fick svårare utmaningar. Det kunde handla om till exempel att 

läsa högt för andra barn. En av förskollärarna menade att det är viktigt att man inte glömmer 

bort de elever som kommit långt eftersom man oftast pushar de som behöver mycket stöd. 

 

Elbro (2006) beskriver att barn måste bli medveten om enheterna i det talade språket för att 

förstå skriftspråket. Även Carlström (2010) skriver att det går lättare med läsning och 

stavning om eleverna blir medvetna om bokstavsljuden innan skolstarten eftersom dessa 

elever har ett försprång ända upp till årskurs fyra. Resultatet visar att de fyra förskoleklasserna 

arbetar mycket med ljud och att kunna höra de olika enheterna i språket. Enligt Westlund 

(2010) måste fonologisk läsning vara en del av undervisningen i början för att eleverna ska få 

en korrekt ordavkodning. Byrne (2007) beskriver att barn som lär sig att identifiera ljud i 

början och i slutet av ord har lättare att förstå andra ljud men betonar att det inte bara finns en 

teori eftersom elever är olika. Taube (2007) skriver att omgivningen måste stimulera barnen 

så att de blir språkligt medvetna. Vissa förskollärare upplevde ett större stöd ifrån föräldrarna 

och att eleverna hade med sig mer hemifrån än andra. Språklig medvetenhet handlar om 

förmågan att rikta uppmärksamheten mot språkets form istället för dess innehåll. Resultatet av 

kartläggningarna visade att vissa barn inte hade förstått det ännu t ex när de skulle ta bort korv 

från ordet varmkorv så sa de att det ord som var kvar var bröd.  

 

Olofsson (2009) beskriver att fonologisk medvetenhet enligt forskningen kan säga hur man 

kommer att lyckas i läsinlärningen och kan tränas upp på många olika sätt. Förskoleklasserna 

i undersökningen arbetade med detta på olika sätt och man kunde se en tydlig ökning på 
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elevernas förmåga från höstterminen till vårterminen. Al Otaiba et al. (2012) beskriver att 

man kan använda elevernas fonologiska förmåga för att identifiera barn som riskerar att 

utveckla lässvårigheter redan innan läsinlärningen börjar. Förskollärarna beskrev att de hade 

för lite tid för att sitta enskilt med elever. Det skiljde sig åt om specialläraren gick in i 

förskoleklassen och stöttade barn från skola till skola. Svensson (2009) betonat att tidiga 

insatser är effektivare för eleverna. Kanske hade det varit bra för vissa elever att få arbeta med 

specialläraren redan i förskoleklassen. 

 

Elbro (2006) skriver att man tidigare ansåg att ett barn måste vara läsmoget och kunna många 

bokstäver för att sedan klara sig bra i läsinlärningens. Men Elbro (2004) och Westlund (2010) 

menar att det är fonemisk medvetenhet och bokstavskännedom som tillsammans är de två 

viktigaste beståndsdelarna i att förutspå hur skriftspråksförmågan hos ett barn utvecklas. 

Westlund (2010) skriver att om en elev inte är fonologiskt medveten när läsinlärningen börjar 

så är risken för att utveckla läs- och skrivsvårigheter förhöjd. Høien och Lundberg (2013) och 

Torgesen (2005) betonar vikten av en intensiv och strukturerad undervisning i läsprocessen. 

Alla fyra förskoleklasser arbetade mellan en till flera gånger i veckan med fonologisk 

medvetenhet som arbetspass men det ingick varje dag på ett naturligt sätt i olika aktiviteter.    

 

Studien visar ett tydligt dilemma genom vår intervjufråga till de intervjuade förskollärarna om 

vad fonologisk medvetenhet är. De intervjuade hade svårt att beskriva begreppet och varför 

det var viktigt men genom intervjuens gång framkom ändå hur de arbetade aktivt för att nå 

fonologisk medvetenhet. Analysen av intervjuerna visar även att ingen av förskollärarna 

betonar forskningens roll när det gäller vikten av fonologisk medvetenhet, t ex att man kan 

förebygga läs- och skrivsvårigheter. Alatalo (2011) och Westlund (2010) menar att det är av 

stor vikt att lärare har stor kompetens kring till exempel fonologi för att individualisera 

undervisningen efter behovet hos eleverna. Svensson (2009) beskriver värdet i att stimulera 

elevernas intresse för att läsa och skriva. Detta var något som förskollärarna tog upp om att 

inte låta elever, som vill börja läsa, vänta. Skolverket (2011b) skriver också om att man ska 

utgå ifrån varje elevs kunskaper, språk, erfarenheter och bakgrund. Detta kunde förskollärarna 

beskriva genom att de försökte anpassa grupper efter behov. Ibland lät man elever som 

kommit längre lära andra elever som inte kommit lika långt. Ibland stimulerade man de elever 

som kommit längre med annat material. De elever som hade behov av att träna extra på till 

exempel rim gick man medvetet in och tränade på vissa skolor. 
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Taube (2007) menar att för att utveckla barns språkliga medvetenhet krävs det stimulans från 

omgivningen. Flertalet av förskollärarna uppgav att de arbetade med språket dagligen inte 

bara genom styrda lektioner utan ofta var det spontana möten med barnen som språket 

tränades. Carlström (2010) beskriver exempel på språklig medvetenhet som att identifiera ljud 

i början och i slutet. Exemplet ovan var precis det som en av förskollärarna beskrev om 

samlingen när de pratade om vilka ljud olika ord började på. Tyder detta på att förskollärarna 

är medvetna om att förmågan att experimentera med språkljud har betydelse för senare 

läsinlärning eller är det något som lärarna bara utför sporadiskt? Enligt testresultaten visade 

testet fonemsubtraktion och fonemaddition att eleverna hade lågt resultat. Byrne (2007) menar 

att teorin om att lära sig läsa handlar om att analysera, identifiera och beskriva läsprocessens 

komponenter och elevens egen insats för att förvärva dessa processer. En viktig komponent i 

läsprocessen handlar om fonologisk medvetenhet. Byrne (2007) menar att för att hjälpa 

eleverna att klara av att hantera den fonologiska medvetenheten måste man arbeta med detta. 

Frågan är vad och hur mycket. Elever som undervisats i att identifiera ljud i början och i slutet 

av ord, visade en hög generalisering att förstå andra ljud som man blev undervisade i men 

också i ord som var okända för dem. Byrne (2007) menar dock att detta är en teori, 

generalisering, och betonar att det finns inte bara en teori att lära sig att läsa eftersom alla 

elever är olika. Alla förskollärarna beskrev att de arbetade med Bornholm och ansåg att det 

var viktigt att leka med språket för att göra eleverna medvetna. Men ingen av de talade om 

vad forskningen säger och att de utgick ifrån det. De ser att eleverna utvecklas men drar inga 

slutsatser mot forskningen. 

 

I tidigare forskning tar Jacobsson och Lundberg (1995) upp om vikten av att upptäcka elever 

tidigt som har problem att förstå sambandet mellan bokstäver och ljud. Flera forskare menar 

att man kan träna upp fonologisk medvetenhet genom pedagogiska och väl strukturerade lekar 

och på så sätt förebygga läs och skrivsvårigheter. (Häggström, 2010; Jacobsson & Lundberg, 

1995; Olofsson, 2009) Några av de intervjuade förskollärarna berättade om viljan att hjälpa 

alla barn men att tyvärr räcker man inte alltid till.  

5.3 Slutsatser 
 

För att kunna individualisera undervisningen och förebygga läs- och skrivsvårigheter är det 

viktigt att lärarna har kompetens kring bland annat fonologins betydelse i läsinlärningen 

(Alatalo, 2011; Westlund, 2010). Enligt Westlund (2010) är just lärarens kompetens den 

viktigaste faktorn för skolframgång efter elevernas socioekonomiska bakgrund. Resultatet av 
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våra intervjuer med förskollärarna visade på en osäkerhet kring betydelsen av begreppet 

fonologisk medvetenhet och dess betydelse för läsinlärningen. Det framkom också att det inte 

alltid fanns tid för att hjälpa elever som behövde extra träning eller utmaningar. Det skiljde 

sig även mellan olika skolor om specialläraren gick in och stöttade redan i förskoleklassen. Vi 

kan bara spekulera i om detta handlar om medvetna val eller ekonomi och om det påverkar 

eleverna negativt, särskilt de elever som inte har utvecklats alls. Vi vet dock inte vad de 

bakomliggande orsakerna är kring dessa elever då vi valt att inte få någon information om 

vilka elever som var i behov av särskilt stöd. Ur specialpedagogiskt perspektiv blir detta ett 

dilemma då forskningen förespråkar tidiga och medvetna insatser för att arbeta förebyggande 

och detta inte genomförs fullt ut på skolorna. Något som var positivt i vår undersökning var 

dock att alla förskollärarna arbetade efter arbetssättet Bornholmmodellen vilket är ett 

strukturerat arbetsmaterial kring fonologisk medvetenhet. Resultatet visade att förskollärarna 

arbetade mer med språklig medvetenhet än fonologisk medvetenhet och eleverna hade 

utvecklats mer när det gäller den språkliga medvetenheten. Vad detta beror på vet vi inte men 

kanske beror det på att förskollärarna är mer vana att arbeta med den biten.  

 

Clancy-Menchetti et al. (2008) menar att det kan finnas samband mellan fonologisk 

medvetenhet och elevernas socioekonomiska bakgrund och läsförberedande aktiviteter kan då 

vara särskilt viktiga för dessa elever. En förskollärare arbetade mer med bildstöd just för 

dessa elever. Snow och Juels (2007) betonat att elever har olika förutsättningar och läraren 

måste möta eleverna där de är. Även i lgr 11 står det att undervisningen aldrig kan utformas 

lika för alla om den ska vara likvärdig. Vår undersökning visade att majoriteten av eleverna 

har utvecklats sin fonologiska medvetenhet under de sex månaderna mellan kartläggningarna. 

Vi såg även att elevernas bakgrund påverkade resultatet till exempel att flickorna hade högre 

resultat än pojkarna och att elever med högutbildade föräldrar hade högre resultat. Det var 

dock ingen förskollärare som arbetade medvetet med detta.  

5.4 Specialpedagogisk relevans 

 

Som speciallärare i språk- läs- och skrivprocessen behöver man goda kunskaper om hur man 

ska arbeta med läsinlärningen för att så många elever som möjligt ska lyckas. Specialläraren 

behöver även veta hur man ska arbeta med elever i behov av särskilt stöd och hur man kan se 

dessa elever tidigt.   
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5.5 Förslag till vidare forskning 

 

Det finns mycket forskning kring fonologisk medvetenhet och vilka metoder som är effektiva 

för läsinlärningen. Vi var nyfikna på om vi skulle få fram samma resultat. Det som hade varit 

intressant att fördjupa sig mer i är hur man arbetar i oliks förskoleklasser då vi tror att detta 

kan skilja väldigt mycket. Vilken påverkan har det för eleverna? Vi tror inte att förskollärarna 

har fått ta del av den forskning som finns angående fonologisk medvetenhet fullt ut. Det 

skulle även vara intressant att få undersöka om det har någon betydelse om specialläraren går 

in redan i förskoleklassen och arbetar med de elever som är i behov av särskilt stöd. 
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          BILAGA 1 

 

 
 

Missivbrev till lärare 
 
 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter från speciallärarutbildningen på Mälardalens Högskola som 

under vårterminen 2014 ska skriva vårt examensarbete.  Vårt valda ämne är 

språklig medvetenhet och vi har riktat in oss på förskoleklassåldern. Eftersom vi 

vill veta var barnen befinner sig språkligt när de börjar förskoleklassen skulle vi 

vilja komma ut till skolorna redan i början av september och träffa eleverna en 

och en och genomföra ett språktest. Vi skulle även vilja återkomma under 

vårterminen och träffa eleverna en gång till.  

 

Vi kommer fördjupa oss i forskning och litteratur kring det aktuella ämnet, men 

kommer eventuellt även att ta hjälp av er verksamma förskollärare genom 

intervjuer under vårterminen. Detta eftersom ni har kunskap, utbildning och 

erfarenheter som är värdefulla för oss och vårt arbete.  
 

Vid studien kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska 

principer. Detta innebär att deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Deltagandet kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet 

kommer enbart att användas i forskningsändamål.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss.  
 

Hoppas vi ses!  

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Sofia Güclü Nordin   snn05005@student.mdh.se  

Fredrika Bremer  fbr11001@student.mdh.se  

 

Gunilla Sandberg (handledare) gunilla.sandberg@mdh.se 
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          BILAGA 2 

 
 
 
 

Missivbrev till vårdnadshavare 
 
 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter från speciallärarutbildningen på Mälardalens Högskola som 

under vårterminen 2014 ska skriva vårt examensarbete.  Vi är intresserad av 

språkstimulerande aktiviteter i förskoleklassen och skulle därför vilja träffa 

några elever i förskoleklasser på olika skolor. Vi vill träffa varje barn för ett kort 

samtal som innefattar en enkel kartläggning av språklig medvetenhet i augusti 

och senare även en gång under vårterminen.  

 

Eleverna kommer att vara anonyma, inga namn kommer att nämnas i 

undersökningen. Deltagandet är frivilligt och vi behöver er vårdnadshavares 

underskrift för att ert barn ska kunna delta. Ju fler barn som deltar desto bättre 

resultat får vi på undersökningen. Om ni har några frågor eller funderingar är ni 

välkomna att kontakta oss.  
 

 

Med Vänlig Hälsning 

 

Sofia Güclü Nordin   snn05005@student.mdh.se  

Fredrika Bremer Bäckebo fbr11001@student.mdh.se  

 

Gunilla Sandberg (handledare) gunilla.sandberg@mdh.se 
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                                                                                                            BILAGA 3          

   
 
 
 
 
 
 
 

 

Detta papper lämnas tillbaka till skolan senast fredag 30 augusti om ni vill 

delta i undersökningen. Tack på förhand! 
 

Vilket år föddes barnet år?_______________________ 

Vilken månad fyller barnet år? _______________________ 

Är barnet en pojke eller flicka? _______________________ 

Har barnet gått på förskola (dagis)? _______________________ 

Om ja, hur gammal var barnet när det började förskolan (dagis)? __________________ 

Hur länge har barnet bott i Sverige? 

Är född här:____ 1-3 år:____ 4-6 år:____ 

Hur länge har barnets mamma bott i Sverige? 

Är född här:____ 1-10 år:____ 11-20år: ____ 21-30 år:____ 31-40 år: ____ Bor inte här: 

____ 

Hur länge har barnets pappa bott i Sverige? 

Är född här:____ 1-10 år:____ 11-20år: ____ 21-30 år:____ 31-40 år: ____ Bor inte här: 

____ 

Har barnet annat modersmål än svenska? _______________________ 

Har någon av föräldrarna annat modersmål än svenska? Vem?_______________________ 

Vilken utbildning har barnets mamma? 

Har inte gått i skola:____Grundskola:____ Gymnasiet:____ Universitet/Högskola:____ 

Vilken utbildning har barnets pappa? 

Har inte gått i skola:____Grundskola:____ Gymnasiet:____ Universitet/Högskola:____ 

Vi tillåter vårt barn att delta i undersökningen 

_________________________ _________________________ 

Vårdnadshavares underskrift Vårdnadshavares underskrift 
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                                                                                                            BILAGA 4  

 
 
         

   
 
 
 
 
 
 
 

 

Intervjuguide 

Områden: 

 Förskollärarnas bakgrund och utbildning. 

 Aktiviteter kopplade till språkförståelse och läsförberedelse. 

 Elevernas olika förutsättningar och behov. 

 Utmaningar och visioner i arbetet. 

 Hur överförs kunskapen till nästa årskurs och hur tas den emot? 

 


