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Sammanfattning 
Denna studie syftar till att ge en bild av hur arbetet med den fonologiska medvetenheten kan se ut på 
en svensk skola idag. Idén till detta väcktes av teorier som talade för att musik och rytmik kan påverka 
den fonologiska medvetenheten på ett positivt sätt, varför eventuell integrering av musik i arbetet 
särskilt beaktades. Det låg också ett fokus vid vilken nivå av fonologisk medvetenhet som eleverna 
med svenska som andraspråk befann sig på i förhållande till elever med svenska som modersmål. 
Studien utfördes på en skola, och bestod av insamling av resultat från ett standardiserat test av 
fonologisk medvetenhet, ett så kallat fonolektest, samt observationer av arbetet i förskoleklass och 
årskurs ett och kompletterande intervjuer med klassernas klassföreståndare. Resultaten visar att 
eleverna på skolan presterade genomsnittligt, eller till och med bättre än så, oavsett modersmål. De 
visar också att ett stort fokus läggs vid träning av fonologisk medvetenhet i förskoleklassen, medan 
detta inte längre upplevs som nödvändigt i årskurs ett när eleverna förväntas ha knäckt den alfabetiska 
koden. I båda årskurserna sker ämnesintegrering mellan svenska och andra teoretiska ämnen, men inte 
mellan svenska och praktisk-estetiska ämnen.  
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Inledning 
I min pågående utbildning till lärare i svenska och svenska som andraspråk mot yngre åldrar fick jag 
möjlighet att läsa en kurs i musik. Musiken är något som jag har haft med mig sedan barnsben, och jag 
ser både stor glädje och nytta på olika sätt i att få musicera – något jag också ville ta med mig i min 
lärarroll. I dessa studier stötte jag dock på teorier som jag inte hade mött förut, om att musiken kan 
användas i ett språkutvecklande syfte på ett mycket konkret sätt. Till exempel skriver Uddén (2004: 
47ff) om barns talspråksutveckling. Detta – den tidiga språkutvecklingen – är något som har kommit 
upp flera gånger under de 60 hp svenska som jag hittills har läst, men Uddén tar upp ett perspektiv 
som jag dittills inte hade fått med mig under min utbildning, nämligen musikens betydelse för 
språkutvecklingen. Hon skriver om hur forskare har kommit fram till att föräldrar i samtal med det 
lilla barnet ändrar röstläge och pratar på ett speciellt sätt: prosodin, det vill säga talets melodi, blir 
extra tydlig, och meningarna blir korta och upprepas ofta. På detta svarar barnet med att imitera den 
vuxnes toner och ljud, och också med att röra sig i takt till rytmen i den vuxnes tal (ibid.). Hon skriver 
också att barn som har lätt för att urskilja fonem och tonhöjd har lättare att lära sig att läsa och skriva 
(ibid.: 49f). Detta är någonting som stämmer väl överens med vad forskningen säger gällande 
förmågan att urskilja fonem; detta ingår i den fonologiska medvetenheten, vilket jag kommer att gå in 
på närmare i uppsatsen. Vikten av att kunna urskilja fonem betonades även på föreläsningarna i ämnet 
svenska, men ingen nämnde att det även kan ge goda effekter att låta barnen öva på att urskilja olika 
toner. 

Detta fick mig att bli nyfiken på vilken nytta musiken egentligen kunde ha för språkutvecklingen. Jag 
var även intresserad av att ta reda på hur man arbetar ute i skolorna: Används olika metoder, som 
musik, i arbetet med språkutvecklingen, eller är det i första hand de mer traditionella metoderna med 
fokus på språkljud och bokstäver som används? Finns det ett ämnesintegrerat ”tänk” runt 
språkutvecklingen? Och vad får det för konsekvenser för språkutvecklingen att integrera musiken i 
arbetet med fonologisk medvetenhet och läs- och skrivutveckling? Enligt mig borde man kunna 
använda sig mycket av musik och det som Uddén (ibid.: 125ff) kallar för musiska lekar även i 
språklekar på förskolor och skolor. För mig rimmar det väldigt väl med till exempel 
Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) som betonar lek med ord, ljud och bokstäver för att öva upp en 
fonologisk säkerhet – en metod som har varit flitigt rekommenderad under min utbildning. Det rimmar 
för mig också väl med den formulering som finns i kursplanen för ämnet svenska, där det står skrivet 
om det vidgade textbegreppet, vilket innebär att text och språk, förutom skrivna ord, innebär bilder, 
film och andra estetiska uttrycksformer (Skolverket, 2000). I Lpo 94 kan vi också läsa att drama, dans, 
rytmik och musik ska ingå i skolans verksamhet (Utbildningsdepartementet, 1998: 8). 

Med detta som bakgrund hade det varit intressant att undersöka en skola som aktivt arbetar med musik 
i språkutvecklande syfte, men eftersom min studie hade en begränsad tidsram var det inte möjligt för 
mig att få kontakt med en skola som medvetet arbetar med en musikinriktning för de lägre åldrarna, då 
det bara finns ett fåtal sådana skolor inom mitt närområde. Istället valde jag att undersöka en skola 
utan sådan inriktning för att se hur en ”vanlig” skola arbetar med språkutveckling – med fokus på den 
fonologiska språkutvecklingen – och vad konsekvenserna av dessa metoder blir. En del av min 
inriktning inom lärarutbildningen är svenska som andraspråk, och jag ville därför undersöka en skola 
som har en stor andel elever med svenska som andraspråk, för att ta reda på hur dessa ligger till i 
förhållande till elever med svenska som modersmål. Skulle dessa elever visa sig ha större behov av 
träning inom detta område än elever med svenska som modersmål? Om så skulle vara fallet skulle 
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dessa elever ha särskilt mycket att vinna på ett förbättrat arbetssätt när det gäller den fonologiska 
träningen.  

Uddén (2004: 49f) kopplar samman musikens roll för språkutvecklingen med fonologisk medvetenhet 
och den roll denna spelar för läs- och skrivinlärningen; därför valde jag att titta på just arbetet med den 
fonologiska medvetenheten. Jag är dock medveten om att detta enbart är en liten del av 
språkutvecklingen och att musiken säkert kan vara till nytta även inom andra delar av detta område. 
Just den fonologiska medvetenheten har också genom forskning visat sig ha stor betydelse för läs- och 
skrivinlärningen; detta gjorde just den vinklingen extra intressant för mig, eftersom jag menar att en 
god läs- och skrivförmåga är grunden för att klara sig genom den svenska skolan och att sedan klara 
sig i vårt samhälle, vilket också vidhålls i kursplanen för svenska. 

Det skrivna ordets betydelse är stor och samhället ställer krav på förmåga att kunna hantera, 
tillgodogöra sig och värdera texter. Utvecklingen av informations- och kommunikationstekniken 
skapar möjligheter för utveckling av och samtidigt förväntningar på språkförmåga hos alla. 
(Skolverket, 2000) 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka och analysera hur en skola väljer att arbeta med fonologisk 
medvetenhet i förskoleklass och årskurs ett, med ett särskilt beaktande av hur detta arbete förhåller sig 
till ämnesintegrering i allmänhet och musik i synnerhet, samt vad detta arbetssätt får för effekter på 
elevernas resultat i ett standardiserat test av fonologisk medvetenhet. Syftet är också att särskilt belysa 
hur arbetssättet ser ut för elever med svenska som andraspråk och vilken nytta explicit träning av 
fonologisk medvetenhet kan ha för dessa elever. 

Frågeställningar 
Hur kan arbetet med fonologisk medvetenhet se ut i förskoleklass och i årskurs ett? 

På vilken nivå ligger elever med svenska som andraspråk när det gäller fonologisk medvetenhet, i 
förhållande till jämnåriga med svenska som modersmål? 

Teoretisk bakgrund 

Definition av begreppet fonologisk medvetenhet 
Språkförmågan kan delas upp i fyra områden: det grammatiska området, som innefattar ordföljd, 
meningsbyggnad och hur orden böjs; det semantiska området, som innebär ordens och begreppens 
betydelse; det pragmatiska området, som innebär hur språket används – att kunna anpassa sitt språk 
efter olika situationer och konventioner; samt det fonologiska området, vilket innefattar språkljud och 
prosodi – även kallad språkmelodi (Juhlin, 2009: 21f). Det fonologiska området, som denna studie 
inriktar sig på, handlar med andra ord om språkets form och uppbyggnad. I detta område ingår, som i 
de övriga tre, både perception och produktion. Studien kommer särskilt att inrikta sig på den 
metakunskap inom det fonologiska området som brukar kallas för fonologisk medvetenhet.  
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I bakgrunden till testet Fonolek som användes i denna studie skriver utarbetarna till testet om vikten av 
att ha en medvetenhet om fonem, det vill säga språkets minsta betydelseskiljande enhet, för att kunna 
lära sig läsa. Denna medvetenhet definierar de som fonologisk medvetenhet (Olofsson & 
Hemmingsson, 1994: 8).  

Stahl & Murray (1994: 221) definierar fonologisk medvetenhet som en medvetenhet om ordens ljud, 
vilket visar sig i barnets förmåga att bland annat rimma och uppfatta hur många fonem det finns i ett 
ord. De delar också upp den fonologiska medvetenheten i fem olika nivåer för att det ska vara möjligt 
att avgöra om en elev eller ett barn har god eller mindre god fonologisk medvetenhet. Den första av 
dessa nivåer innebär att barnet kan komma ihåg för dem kända rim, vilket visar att barnet har en första 
förståelse för språkljud. På den andra nivån har man nått ett steg längre och klarar av att själv se 
mönster i rim och alliterationer. Nivå tre innebär en förståelse av att stavelser kan delas upp i enskilda 
fonem, vilket visar sig i att barnet kan dela upp ord i fonem och sätta samman ord från fonem. I nivå 
fyra och fem krävs sedan att barnet både kan urskilja och manipulera fonemen – till exempel ta bort, 
lägga till eller byta plats på fonem (ibid.: 222, 230). 

Turan & Gül (2008: 280) menar att förmågan att både uttala och känna igen fonem i vardagliga 
sammanhang innebär fonologisk medvetenhet, och radar även de upp olika nivåer av fonologisk 
medvetenhet som de menar att utvecklingen följer: förmåga att rimma, förmåga att stava, förmåga att 
urskilja begynnelseljud, förmåga att urskilja avslutande ljud och förmåga att höra antalet fonem i ett 
ord. Efter dessa nivåer utvecklas förmågan att stava först enklare och sedan mer komplexa ord; även 
Turan & Gül (ibid.) menar att den sista nivån innebär att kunna manipulera med fonem. Att uttalet 
räknas till den fonologiska medvetenheten håller dock inte Nauclér & Magnusson (1997: 259f) med 
om, eftersom de menar att den fonologiska medvetenheten handlar om en metaförståelse av språkets 
uppbyggnad och inte produktion av språk. Även Høien & Lundberg (1990: 28f; 1992: 122) menar att 
den fonologiska medvetenheten är en insikt om språkets uppbyggnad, och att det viktigaste för att 
uppnå detta är en förmåga att skilja på språkets form och dess innehåll – något som barn i början har 
svårt för. McDougall & Hulme (1994: 31) menar, precis som Ferreira (2007: 11), att definitionen för 
fonologisk medvetenhet är att kunna reflektera över och manipulera talat språk. Det stämmer alltså väl 
ihop med Nauclér & Magnussons och Høien & Lundbergs tankar om att det handlar om en insikt och 
en metaförståelse. 

Relevans för läs- och skrivinlärning 
Att en god fonologisk medvetenhet är av betydelse för läsinlärningen av ett alfabetiskt uppbyggt 
skriftspråk är något som många forskare har skrivit om under flera decennier (Høien & Lundberg, 
1992: 62; McDougall & Hulme, 1994: 32; Muter, 1994: 45; Stahl & Murray, 1994: 221; Bruck & 
Genesee, 1995: 308; Svensson, 1998: 95f; Stuart, 1999: 587; Turan & Gül, 2008: 281). Stahl & 
Murray (ibid.) pekar till exempel på studier som visar att barn som i årskurs ett har haft låg fonologisk 
medvetenhet, fortfarande ligger efter sina klasskamrater i läs- och skrivförmåga fyra år senare. De 
menar också att den fonologiska medvetenheten mer än något annat kan visa hur snart ett barn 
kommer att lära sig läsa; framför allt menar de att förmågan att manipulera med fonem och rim (nivå 
fem, ovan) har stor betydelse för den framtida läsutvecklingen (ibid.: 221, 230f). Nauclér & 
Magnusson (1997: 254) menar istället att det inte är vilken nivå man befinner sig på som är det 
viktigaste, utan har istället märkt i sin studie att det väsentliga för om ett barn så småningom ska bli en 
god läsare eller inte är just att man har nått fonologisk medvetenhet, om så bara den första nivån. 
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Detta, menar de, var det som skiljde ut de barn som senare blev goda läsare från dem som senare 
skulle få svårigheter med läsningen; denna skillnad bestod fortfarande efter flera år i skolan. 

Svensson (1998: 97) skriver i en sammanfattning av forskningsläget om hur man genom att bli 
uppmärksam på de barn som redan i förskolan har svårt att rimma och urskilja fonem, och explicit 
träna detta med dem, kan förebygga kommande läs- och skrivsvårigheter. Också Turan & Gül (2008: 
281f) menar att sämre fonologisk medvetenhet ofta bidrar till att utveckla läs- och skrivsvårigheter, 
och att undervisning i hur språkljud kopplas samman med skrivna bokstäver kan motverka detta. Även 
Calhoon (2005) fann i sin studie att ökade fonologiska metakunskaper tillsammans med träning i 
ordförståelse kunde hjälpa elever på mellan- och högstadiet att överbrygga sina läs- och 
skrivsvårigheter inom flera områden. Detta, menar hon, kan bero både på det faktum att eleverna i 
studien fick explicit undervisning inom dessa båda områden, men också på att arbetssättet ändrades till 
att innefatta mer kamrathandledning och feedback. Dock fann man ingen förbättring av elevernas 
läsflyt, vilket kan visa på att enbart en förbättrad fonologisk medvetenhet och en ökad läsförståelse 
inte räcker för att förbättra läsflytet (ibid.: 430). 

Nauclér & Magnusson (1997) har i en longitudinell studie undersökt vad som skiljer en god läsare från 
en svag; läsning definierar de i huvudsak som läsförståelse, men poängterar att läsning dessutom 
innebär avkodning, stavning och ordförståelse (ibid.: 153). Det de kom fram till var att fonologisk 
medvetenhet – metakunskaper om språket – var väsentliga för att så småningom kunna börja läsa, men 
också vissa språkliga förmågor, som att kunna producera syntaktiskt komplexa meningar, krävdes för 
att bli en god läsare (ibid.: 254). Precis som Stahl & Murray (1994: 221) har de också sett att de 
kunskaper som eleverna har med sig in i skolan har stor betydelse för vilken nivå de kommer att ligga 
på flera år senare (Nauclér & Magnusson, 1997: 257). 

Huvudfokus i Nauclér & Magnussons (ibid.: 256) studie är elevernas läsförståelse, för vilken en god 
fonologisk medvetenhet verkar ha störst betydelse, men de mätte också elevernas utveckling i 
avkodning och stavning. Inom dessa områden verkar det dock inte ha lika stor betydelse med den 
fonologiska medvetenheten, då deras resultat inte visar på samma glapp mellan de olika grupperna 
inom detta (ibid.). Nauclér & Magnusson (ibid.: 262) upptäckte också att även andra fonologiska 
kunskaper, kopplade till produktionen av talspråket snarare än till förståelsen, hade stor påverkan på 
hur lätt man senare skulle få att läsa; även McDougall & Hulme (1994: 31) menar att man inte bör se 
den fonologiska medvetenheten som det enda som kan förutsäga barns läs- och skrivinlärning. Enligt 
Nauclér & Magnussons studie kunde till och med en språkstörning, yttrande sig i stora brister i den 
fonologiska produktionen, få så stora konsekvenser för kommande läs- och skrivinlärning att en ökad 
fonologisk medvetenhet inte var till hjälp – eftersom barnen inte kunde producera språket kunde de 
inte heller utveckla en metakunskap om dess uppbyggnad (Nauclér & Magnusson, 1997: 262). Även 
Ferreira (2007: 42) menar att en språkstörning kan göra att man inte uppnår en lika hög nivå av 
fonologisk medvetenhet, även om en viss medvetenhet kan nås av explicit träning.  

McDougall & Hulme (1994: 31f) tar upp en teori om att även korttidsminnet har betydelse för 
kommande läs- och skrivutveckling. De menar att många uppgifter som används för att mäta 
fonologisk medvetenhet kräver ett gott korttidsminne, varför det ofta är svårt att separera dessa båda 
kunskaper och se vad som är vad (McDougall & Hulme, 1994: 31). De menar att ett gott 
korttidsminne gör att man lättare kan komma ihåg bokstäver och ord, vilket krävs för en god 
avkodning. Även Høien & Lundberg (1992: 85f) skriver att korttidsminnet påverkar avkodningen. 
Ferreira (2007: 11f, 31) menar istället att korttidsminnet, eller arbetsminnet, och den fonologiska 
medvetenheten är olika delar som båda ryms i de fonologiska processer som krävs för att kunna läsa 
och skriva. Dock såg McDougall & Hulme (1994: 34) inga effekter för läsförståelsen som kunde 
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kopplas till korttidsminnet. Detta kan man jämföra med Nauclér & Magnusson (1997: 256) som i sin 
studie av den fonologiska medvetenhetens påverkan på läsningen istället märkte de största 
skillnaderna i just läsförståelsen; det kan även jämföras med Ferreira (2007: 42) som menar att barn 
med språkstörning tenderar att utvecklas mer inom stavning när den fonologiska medvetenheten höjs 
än barn utan språkstörning, som istället utvecklar sin läsförmåga av samma träning. 

Relevans för andraspråksinlärning 
I Gibbons (2006: 154ff) metodbok Stärk språket stärk lärandet står det skrivet om hur det finns flera 
moment i svenskans ljudsystem som kan vara svåra för en andraspråkstalare att hantera, och läsaren 
uppmanas därför till övning av särskilt svåra moment i de fall där svårigheter uppmärksammas.1 
Svårigheterna kan röra både produktion och perception och handlar till exempel om att kunna skilja på 
fonem i likartade ord och att uttala språkljud som inte finns i det egna modersmålet. McQuiston, 
O’Shea & McCollin (2008: 68) menar att explicit träning av fonologisk medvetenhet har en positiv 
effekt för läsutvecklingen hos andraspråkstalare, till och med så sent som på högstadiet. Juhlin (2009: 
25ff) skriver, även hon, att det kan vara problematiskt att höra skillnad på fonem som inte finns i ens 
modersmål. Detta gäller även för barn som är födda i Sverige och verkar tala flytande svenska, och 
hon jämför med barn vars föräldrar talar en dialekt där vissa språkljud inte finns med; barnen får då 
svårt att urskilja dessa fonem, och kommer också få svårt att stava ord där dessa finns med.  

Stuart (1999) skriver om en studie där man vill utreda om undervisning i fonologiska moment ger ett 
resultat för läsutvecklingen i engelska för elever med engelska som andraspråk. Man låter då en grupp 
nybörjarläsare tränas i fonologisk medvetenhet medan en kontrollgrupp istället får sin lästräning med 
hjälp av helordsmetoden, via så kallade storböcker – det vill säga en mer holistisk inlärning istället för 
analytisk. Han fann då att det gav en bestående fördel inom flera områden i läsutvecklingen att få 
träning av fonologisk medvetenhet, och att detta var något som i hög grad gällde även för 
andraspråkstalare med ett litet passivt ordförråd inom sitt andraspråk, i detta fall engelska (ibid.: 599f, 
603). 

Bruck & Genesee (1995: 307f) skriver däremot att tvåspråkiga förväntas ha bättre fonologisk 
medvetenhet än enspråkiga, eftersom det faktum att de kan tala två språk gör att de lättare kan separera 
formen från innehållet i språket – något som även Høien & Lundberg (1990: 28) menar är väsentligt 
för att nå fonologisk medvetenhet. Bruck & Genesee (1995: 308) säger sig dock vara kritiska till detta 
påstående, då det vid tiden för deras studie inte fanns särskilt mycket forskning som stödde att 
tvåspråkiga skulle ha bättre fonologisk medvetenhet än enspråkiga. Deras egen studie undersöker hur 
engelskspråkiga barn presterar på test av fonologisk medvetenhet, beroende på om barnen vistas i en 
enspråkig miljö, eller om de går på en franskspråkig skola. Det de fann var att det inte fanns en 
generell fördel för den fonologiska medvetenheten att vara tvåspråkig, utan att fördelarna snarare 
berodde på olika moment inom de språk man talade. Som exempel var de tvåspråkiga barnen bättre på 
att räkna stavelser, vilket författarna kopplar ihop med franskans tydligare fokus på stavelser, medan 
de enspråkiga barnen var bättre på att urskilja fonem, vilket författarna anser beror på att de hade 
tillägnat sig det engelska skriftspråket och därför hade utvecklat större kunskaper om fonem och 
grafem. Att de tvåspråkiga barnen inte hade denna fördel beror, enligt Bruck & Genesee (ibid.: 319), 
på att dessa istället hade tillägnat sig det franska skriftspråket och därför inte hade utvecklat sin 
förmåga att urskilja fonem på engelska.  

                                                        
1 Anpassningen av övningarna till det svenska språksystemet är gjorda av Inga Sjödin (Gibbons, 2006: 7). 
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Även Nauclér & Magnusson (1997: 255) menar att tillägnandet av skriftspråk ökar den fonologiska 
medvetenheten, men det resultat som Bruck & Genesee (1995: 319) fick fram pekar alltså på att 
tillägnandet av skriftspråket endast utvecklar den fonologiska medvetenheten inom det språk på vilket 
man kan läsa och skriva. Comeau, Cormier, Grandmaison & Lacroix (1999: 31) pekar däremot på 
studier som visar att god fonologisk medvetenhet på modersmålet också kan stödja läsinlärningen på 
ett andraspråk. Även deras egen studie visar detta: då de studerade engelskspråkiga barn i en 
franskspråkig skola kunde de se att den fonologiska medvetenhet inom modersmålet hade lika stor 
betydelse för läsinlärningen på andraspråket som den fonologiska medvetenheten inom andraspråket 
hade. Omvänt visade sig den fonologiska medvetenheten inom andraspråket ha lika stor betydelse för 
läsinlärningen på modersmålet som den fonologiska medvetenheten inom modersmålet (ibid.: 40). 
Även om andraspråkstalare har problem med att höra och uttala de svenska språkljuden kan man alltså 
förstå Comeau et al. (1999: 31) som att en god fonologisk medvetenhet på elevernas modersmål kan 
stötta läsinlärningen även på svenska. 

Metodik 
Då forskning visar att explicit träning av fonologisk medvetenhet tydligt gynnar både avkodning, 
stavning och läsförståelse (Nauclér & Magnusson; 1997: 259ff; Svensson, 1998: 100; Stuart, 1999: 
603; McQuiston et al., 2008: 68; Ferreira, 2007: 31; Turan & Gül; 2008: 281) ska här redogöras för 
några olika sätt att närma sig denna träning. 

Två material som är vanligt förekommande i svenska skolor idag är Bornholmsmodellen och Trulle. 
Bornholmsmodellen syftar till att utveckla språklig medvetenhet hos förskolebarn, för att de ska vara 
redo att möta skriftspråket när de uppnår skolålder. Att vara språkligt medveten definieras som att 
kunna skilja på språkets form och innehåll; i denna språkliga medvetenhet ryms den fonologiska 
medvetenheten (Lundberg, 2007: 3, 9). För att uppnå detta bör förskoleklassen, menar Lundberg 
(ibid.: 6), erbjuda språklekar där man får öva på detta en liten stund varje dag. Materialet bygger på en 
vetenskaplig undersökning där man kom fram till att den fonologiska medvetenheten utvecklades av 
dagliga systematiska språklekar av detta slag, samt att språklekarna gynnade barn som riskerade att 
utveckla läs- och skrivsvårigheter på ett alldeles särskilt sätt (ibid.: 6, 19f, se även 
[www.bornholmsmodellen.se].) 

Materialet Trulle bygger på Bornholmsmodellen, varför momenten med rim och uppdelning i 
meningar, ord och fonem finns även här; dessutom tränar man i Trulle-materialet på att dela ord i 
stavelser (www.trulle.com/om-metoden.html; www.trulle.com/i-skolan.html, hämtad 110511). I 
materialet ingår, förutom språklekarna, sagor berättade ur så kallade storböcker. Man poängterar att 
det är viktigt att arbeta med olika metoder vid läsinlärningen, eftersom alla barn lär sig på olika sätt 
(www.trulle.com/om-metoden.html, hämtad 110511). 

Juhlin (2009: 33) poängterar vikten av att språklekarna ligger på barnens egen nivå – barnen behöver 
själva vara mogna för att införa bokstäver innan dessa integreras i leken. Innan dess är det lämpligast 
att tala om språkljud istället, vilket stämmer överens med Trulle-materialets inriktning att först utgå 
från det talade språket (www.trulle.com/i-skolan.html, hämtad 110511). Juhlin (2009: 69) menar också 
att dessa lekar är lämpliga för såväl barn med typisk utveckling som barn med olika svårigheter. 
Hennes övningar är inriktade både på perception och på produktion, men hon menar att 
perceptionsövningar bör komma före produktionsövningar, eftersom barn som ännu inte kan urskilja 
fonem inte har någon nytta av att träna sitt uttal av desamma (ibid.: 70). 
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McQuiston et al. (2008: 68f) skriver om hur man kan använda övningar för att stärka den fonologiska 
medvetenheten även med äldre elever. Även här handlar det om att utgå från eleverna och deras 
intressen. Författarna använder sig i utformningen av sina övningar av ungdomskulturens språk och 
musik. Även musik, dans, drama och visuell konst används för att få med sig eleverna (ibid.). Musiken 
och dansen förespråkar också Vesterlund (2003) i sitt arbete med språkutveckling i förskolan. Hon 
menar att denna metod är särskilt bra för barn som inte har svenska som modersmål, eftersom dessa 
med hjälp av dansen och musiken har möjlighet att få ett extra språk för att kunna ta till sig det nya 
talspråket (ibid.: 20). Även Juhlin (2009: 271ff) skriver om rörelsens och kroppsspråkets betydelse, 
och tar upp aspekten att det är med kroppen vi känner och utrycker känslor, som utgör en stor del av 
det vi kommunicerar, varför detta moment bör finnas med i språkutvecklande lekar och övningar. På 
så sätt stämmer det att barnen i kroppsspråket får ett extra språk att använda till att konkretisera 
talspråket, som Vesterlund är inne på.  

En annan aspekt som Vesterlund (ibid.: 23) ger är att de sånger som naturligt finns i barnens närvaro 
kan utgöra en grund för samtal om språket. Genom att sjunga, dansa och leka en sång blir den något 
konkret som sedan kan hjälpa barnen både med ordförståelsen och att urskilja fonem. Vesterlund ger 
som exempel sången Bä bä vita lamm: genom samtal om sången får barnen förståelse om att texten 
handlar om vita lamm, och inte exempelvis ”att bita lamm”. Även Sjödin (i Gibbons, 2006: 155ff) ger 
exempel på hur man med hjälp av en kontext kan hjälpa barnen, i detta fall andraspråkstalare, att 
lättare höra de olika språkljuden. Även Juhlin (2009: 20f, 73) ger flera exempel på hur man med hjälp 
av autentiska samtal kan hjälpa barnen att utveckla sitt språk – även på fonemnivå – men hon ger 
också exempel på hur man kan använda sig av nonsensord i språklekarna (ibid.: 90f). 

Metod 

Urval 
Johansson & Svedner (2000: 79f) skriver om hur det urval av informanter man gör till sin studie 
påverkar utfallet och de slutsatser man kan dra. I detta fall har urvalet gjorts så att studien omfattar en 
enda skola, för att kunna undersöka denna lite djupare istället för en bredare undersökning. Skolan 
valdes utifrån kriteriet att det fanns en stor andel andraspråkstalare eftersom detta är en aspekt som 
finns med i studiens syfte. Jag valde också att undersöka en skola som jag redan hade kontakt med, för 
att undvika att vara främmande för lärare och elever, och på så sätt påverka studien så lite som möjligt 
med min närvaro. Skolan i fråga ligger i ett medelklassområde med stor andel andraspråkstalare, i en 
större tätort; många bor i flerfamiljshus. Två klasser valdes för observation – en förskoleklass och en 
åldersintegrerad ett-tvåa – och respektive klassföreståndare intervjuades. Till sist insamlades resultat 
från ett standardiserat test av fonologisk medvetenhet från 25 elever i förskoleklass, vilket är två 
tredjedelar av skolans elever i denna åldersgrupp. 

Bortfall 

På skolan fanns tre klasser i förskoleklass, med 12–14 barn i varje klass. Av dessa fick jag testresultat 
från två av klasserna, eftersom den tredje stod mitt i ett byte av lärare. Ytterligare en elev saknade 
resultat från testet.  
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Insamling 
Studien innehåller tre olika insamlingsmetoder för att skapa en tydligare bild av hur arbetet med 
fonologisk medvetenhet kan se ut: dels observation av två lärares arbete, dels kvalitativa intervjuer 
med berörda lärare och dels en insamling av 25 elevers resultat på ett test av fonologisk medvetenhet – 
ett så kallat fonolektest. Johansson & Svedner (2000: 17) menar att ett arbete har mycket att vinna på 
att använda flera kompletterande insamlingsmetoder.  

I de kvalitativa intervjuerna användes den metod som Trost (1997: 19f) benämner ostandardiserad 
intervju. Detta innebär att det inte fanns helt färdigt bestämda frågor som ställdes på precis samma sätt 
och i precis samma ordning i de båda intervjuerna. Istället användes olika frågeområden som jag ville 
ha svar på (ibid.: 47); dessa fick vara ramen för samtalet medan samtalets gång fick styra vilka frågor 
ur mina områden som var lämpliga att ta upp vid vilket tillfälle. Bjørndal (2005: 92) kallar dessa 
frågeområden för en intervjuguide. 

De båda observationerna var till för att komplettera det de intervjuade lärarna själva sa om sin 
undervisning, och också för att användas som en av utgångspunkterna i intervjuerna. Eftersom fokus 
för observationerna var att i stort se vilka moment som skedde under lektionerna användes inte ett 
färdigt observationsschema, utan en mer fri nedteckning, vilket enligt Bjørndal (ibid.: 50) innebär att 
observationen räknas som ostrukturerad. Detta resulterar enligt Bjørndal (ibid.) i att observationen blir 
mindre detaljerad än vid en högre struktur, men att man har möjlighet att få en större överblick. Då jag 
redan hade kontakt med skolan före min undersökning var det möjligt att utföra en icke-deltagande 
observation utan att påverka undervisningstillfället onödigt mycket. Detta eftersom både elever och 
lärare kände (till) mig och var vana vid min närvaro under deras lektioner. Bjørndal (ibid.: 44) skriver 
att en observation kan påverkas om informanterna inte känner sig bekväma med observatörens roll – 
det var alltså värdefullt att redan vara en accepterad del i undervisningsmiljön, då tiden för insamling 
av material inte var tillräckligt lång för att hinna uppnå denna effekt på en helt främmande skola. 

Det standardiserade test av fonologisk medvetenhet – Fonolek – som användes i studien valdes 
eftersom det har visat sig ha hög reliabilitet (Olofsson & Hemmingsson, 1994: 11f) och med andra ord 
var troligt att ge samma resultat oavsett vem som utförde testet; reliabiliteten höjs också av de tydliga 
instruktioner som medföljer materialet. Dock följde inte skolan i studien instruktionen om när testet 
ska utföras, nämligen under höstterminen i årskurs ett, varför mina resultat förväntades ligga något 
under jämförelseresultaten i materialet (ibid.: 9). Fonolek består av tre delprov med sex uppgifter i 
varje del, och där varje uppgift kan ge en poäng. De tre delproven är Initialt ljud, som innebär att 
barnen ska markera de två ord (representerade av bilder) som inleds med samma fonem, 
Ljudsegmentering, som innebär att barnen ska sätta ett streck för varje fonem i ett givet ord, och 
Ljudsyntes, som innebär att barnen ska välja rätt ord efter att läraren har uttalat samtliga fonem i ordet. 
Testet undersöker med andra ord barnens förmåga till både syntetiska och diskriminerande uppgifter – 
alltså förmåga att både kunna bygga ett ord av givna fonem och att kunna urskilja enstaka fonem i hela 
ord. Dock testar det inte elevernas förmåga att kunna manipulera med fonem, vilket enligt flera 
forskare visar på en hög fonologisk medvetenhet (McDougall & Hulme, 1994: 31; Stahl & Murray, 
1994: 222; Turan & Gül, 2008: 280). Å andra sidan är testet inte till för att urskilja de elever med bäst 
fonologisk medvetenhet – en takeffekt2 för resultatet gör att detta blir omöjligt – utan för att fånga upp 
de elever som ligger i riskzonen för att få problem med läs- och skrivinlärningen (Olofsson & 
Hemmingsson, 1994: 9f). Nämnas bör att Fonolek kräver vissa kognitiva färdigheter, som att kunna 
                                                        
2 Att testet har en takeffekt innebär att spridningen inte bildar en normalfördelningskurva, vilket händer 

när många elever får maxpoäng (Olofsson & Hemmingsson, 1994: 9). 
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förstå instruktioner som överst på sidan och nederst på sidan, samt höger och vänster. Barnen behöver 
också klara av att markera antal med rätt antal streck. Dock behövs inga bokstavs- eller 
sifferkunskaper, utan samtliga ord uttalas muntligt av läraren, samt representeras av en bild för att 
hjälpa minnet (ibid.: 14ff). 

Då skolan i studien själva administrerar fonolektest för samtliga barn på vårterminen i förskoleklassen 
valde jag av praktiska skäl att använda dessa resultat istället för att själv utföra testet ytterligare en 
gång. 

Etiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (1990: 6f) bör fyra forskningsetiska krav beaktas: informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att de 
personer som ingår i undersökningen ska ha fått ta del av information om vad studien handlar om och 
vad deras medverkan kommer att innebära. De personer som ingår i studien är två lärare som har 
observerats och intervjuats. Dessa lärare har fått muntlig information om vad studien handlar om, vad 
deras del i studien innebär, samt om det faktum att varken skolans, kommunens eller deras namn 
kommer att nämnas. Jag har utöver detta också fått ta del av 25 barns resultat på ett test av fonologisk 
medvetenhet som skolan årligen genomför. Dessa barn och deras föräldrar har inte delgivits 
information om medverkande, eftersom resultat på olika test som skolan genomför räknas som 
offentlig handling, i den mån ett användande av resultaten inte kan skada eleven (se riktlinjer från 
Skolverket [www.skolverket.se/sb/d/2497/a/15284], hämtad 110502). Eftersom resultaten i min studie 
har kodats så att varken barnens eller skolans namn finns med, och det därmed är i stort sett omöjligt 
att spåra vilka barn som finns med i studien, har jag efter samrådan med ansvarig rektor kommit fram 
till att studien på inga sätt kan skada eleverna. De elever som har närvarat på de observerade 
lektionerna har dock fått information om vad min uppgift under lektionen/samlingen har varit; detta 
för att få eleverna att bli medvetna om att det endast var lärarna som blev observerade. I och med att 
deltagande lärare fick information om sitt deltagande fick de också möjlighet att själva avgöra om de 
ville delta i studien, vilket uppfyller samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 1990: 9).  

Konfidentialitetskravet innebär att samtliga personuppgifter ska förvaras så att utomstående inte kan ta 
del av dem. Det innebär också att risken att deltagarna blir identifierade, samt den konsekvens detta 
skulle få, ständigt måste vägas mot vinsten att i studien publicera detaljer om informanterna (ibid.: 
12f). Med detta i beaktande har jag valt att inte benämna skolan, kommunen eller privatpersoner vid 
namn för att det inte ska vara möjligt att identifiera enskilda personer eller enskild skola. 

Med nyttjandekravet menas att den för studien insamlade informationen endast får användas till vad 
den är avsedd för (ibid.: 14). Ingen information som jag har tagit del av under studiens gång kommer 
därför att användas till något annat än denna uppsats.  

Bearbetning och analys 
Metoderna för att bearbeta och analysera resultatet skiljer sig åt för de tre olika insamlingsmetoderna. 
De kvalitativa intervjuerna analyserades med en metod som Lundman & Hällgren Graneheim (2008: 
162f) kallar för kvalitativ innehållsanalys, vilken innebär att man försöker att hitta skillnader och 
likheter i ett textmaterial (till exempel en utskrift av en intervju) genom att kondensera och koda 
materialet för att sedan kategorisera och hitta olika teman. I detta fall valde jag att kategorisera 
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koderna efter de frågeområden som fanns. Att kondensera innebär att texten skrivs ihop till kortare 
stycken så att endast det betydelsebärande finns kvar. Sedan får varje kondenserat textstycke en kod – 
en slags etikett – för att sedan hitta ett mönster. Trost (1997: 115f) skriver också om vikten av att 
försöka hitta mönster i sitt insamlade material. Han beskriver även olika metoder för att skriva ut en 
inspelad intervju. Den metod som användes i studien innebar att de delar av intervjun som upplevdes 
väsentliga att få med i en analys skrevs ner ordagrant, medan andra delar – som pedagogens ålder och 
utbildning, eller elevernas antal – skrevs ner mer sammanfattande (ibid.: 114). 

Som framgår av föregående avsnitt användes vid observationerna en ostrukturerad nedteckning 
(Bjørndal 2005: 50) av vad som skedde. Eftersom fokus låg vid vilka moment som användes valde jag 
sedan att analysera resultatet utifrån Wajnrybs (1992: 129ff) ”uppgiftsanalys” (task analysis). Detta 
innebär att lektionen delas in under rubrikerna mål, input, aktivitet, miljö och roller. Vilka mål hade 
uppgiften? Vilken input, eller vilka hjälpmedel, fick eleverna? Vilka aktiviteter utfördes? Hur såg 
lärmiljön ut, och vilka roller innebar uppgiften att läraren respektive eleverna fick inta? 

Slutligen användes en kvantitativ metod för de insamlade testresultaten. Informanterna delades in i 
fyra olika grupper: 1) pojkar med svenska som modersmål, 2) pojkar med svenska som andraspråk, 3) 
flickor med svenska som modersmål samt 4) flickor med svenska som andraspråk. Informanterna 
kodades sedan som p sv 1 (pojke med svenska som modersmål, nummer 1), p sv 2 (pojke med svenska 
som modersmål, nummer 2) och så vidare. Anledningen till uppdelningen av pojkar och flickor var att 
en jämförelse med Fonoleks egna standardvärden, uppdelade i pojkar och flickor, skulle vara möjlig. I 
denna studie delades informanterna också upp efter om de hade svenska som modersmål eller inte, 
eftersom ett syfte med studien var att se hur god fonologisk medvetenhet elever med svenska som 
andraspråk har i förhållande till jämnåriga med svenska som modersmål. Att definiera modersmål 
respektive andraspråk kan dock vara problematiskt, eftersom en gräns här emellan är svår att dra. I 
studien har jag därför delat in eleverna i respektive grupper beroende på om jag upplevde att svenska 
var deras starkaste språk, och beroende på vilket språk deras föräldrar pratar med dem hemma. Denna 
uppdelning gjordes i samförstånd med respektive klassföreståndare. I jämförelsen mellan grupperna 
användes medelvärdet för varje grupp, och för att ge en tydligare beskrivning av vad resultatet innebär 
redovisades även standardavvikelse (Olsson & Sörensen, 2007: 138f). Resultaten redovisas också med 
varje delprov för sig, för att kunna analysera inom vilket moment den fonologiska medvetenheten i 
allmänhet brister, om ett sådant område skulle visa sig finnas.  

Resultat och analys 

Fonolek 
Fonolektestet är uppdelat i tre delprov med max 6 poäng på varje; maxsumman är med andra ord 18 
poäng (Olofsson & Hemmingsson, 1994). Nedan kommer en redovisning av elevernas resultat från 
testet; först varje delprov för sig och sedan poängsumman för hela testet. Resultaten presenteras var 
för sig för de fyra grupperna pojkar med svenska som modersmål (p sv), pojkar med svenska som 
andraspråk (p sva), flickor med svenska som modersmål (f sv) och flickor med svenska som 
andraspråk (f sva). Utöver detta redovisas medelvärdet och standardavvikelsen för varje grupp.  
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Tabell 1. De fyra gruppernas resultat på varje delprov. Siffrorna står för antal elever i gruppen som fick 

poängen i fråga. Alltså: 1 elev i gruppen pojkar med svenska som modersmål har fått 0 poäng i testet 

Ljudsegmentering, och så vidare. 

       Ljudsegmentering     Initialt ljud     Ljudsyntes   
Antal poäng P sv P sva F sv F sva P sv P sva F sv F sva P sv P sva F sv F sva 

0 1     1 1               
1   1     1     1         
2 3       1 1   1 1 1     
3 2 1 1 3 1               
4 1 3   1 2 3 1 1 1     1 
5 1       1   1 1   1 1 2 
6 2 1 2 1 3 2 1 2 8 4 2 3 

 

 

Tabell 2. De fyra gruppernas resultat på hela testet (deltesterna sammanslagna). Siffrorna står för antal 

elever i gruppen som fick poängen i fråga. Alltså: 1 elev i gruppen pojkar med svenska som modersmål 

har fått 6 poäng i slutsumma. 

Antal poäng Pojkar sv Pojkar sva Flickor sv  Flickor sva 
0         
1         
2         
3         
4         
5       1 
6 1       
7 1       
8 1 1     
9         

10         
11 1       
12 1   1 2 
13 1 2     
14   1   2 
15 1 1     
16 1 1     
17     1   
18 2   1 1 

 

 

Tabell 3. Medelvärde, standardavvikelse, lägsta poäng och högsta poäng för varje grupp, samt antal 

informanter i varje grupp. 

  Pojkar sv Pojkar sva Flickor sv  Flickor sva 
Medelvärde 12,4 13,17 15,67 12,5 
Standardavvikelse 4,4 2,8 3,2 4,3 
Minimum 6 8 12 5 
Maximum 18 16 18 18 
N 10 6 3 6 
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Tabell 4. Medelvärde, standardavvikelse och antal informanter för de båda grupperna pojkar, 1990 och 

flickor, 1990 i de test som användes för testets standardisering, och redovisas i bakgrundsmaterialet till 

testet (Olofsson & Hemmingsson, 1994: 9ff). 

  Pojkar, 1990 Flickor, 1990 
Medelvärde 11,53 14,43 
Standardavvikelse 5 4,1 
N 303 298 

 

 

Pojkar sv
Pojkar sva

Flickor sv

Flickor sva
Pojkar, 1990

Flickor, 1990

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

an
ta

l p
oä

ng

medelvärde

 

Diagram 1. Medelvärde och standardavvikelse för grupperna pojkar med svenska som modersmål, pojkar 

med svenska som andraspråk, flickor med svenska som modersmål och flickor med svenska som 

andraspråk från studien, samt medelvärde och standardavvikelse för grupperna pojkar, 1990 och flickor, 

1990 från bakgrundsmaterialet till testet. För exakta siffror, se tabell 3 och 4. 
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Diagram 2. Resultatet för varje enskild informant i studien. Resultaten för delproven visas i olikfärgade 

staplar ovanpå varandra. 
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I bakgrundsmaterialet till testet finns redovisat resultat från tre olika år då testet utfördes på samtliga 
nybörjare i Östersund, medan det ännu var under utformning: 1987, 1990 och 1993. Resultaten för år 
1990 används här som jämförelseresultat, då det för detta år finns redovisat medelvärde och 
standardavvikelse för hela testet, uppdelat i pojkar och flickor; däremot redovisas inte högsta och 
lägsta poäng för flickor och pojkar, utan endast för hela gruppen. Med vetskapen om att minimum och 
maximum för hela gruppen är 0 respektive 6 poäng för samtliga delprov (lägsta och högsta möjliga 
delprovspoäng), och 1 respektive 18 poäng för hela testet, samt med det stora antalet informanter i 
beaktande, kan vi dock sluta oss till att minimum och maximum för både gruppen pojkar och gruppen 
flickor skulle kunna vara 0 eller 1 respektive 18 för hela testet (Olofsson & Hemmingsson, 1994: 9ff). 

Testen som finns beskrivna i bakgrundsmaterialet till Fonolek utfördes på elever i årskurs ett, under 
höstterminen (Olofsson & Hemmingsson, 1994: 9). I en jämförelse mellan eleverna i studien och 
eleverna i bakgrundsmaterialet bör alltså eleverna i studien (de fyra första grupperna) ligga snäppet 
under eleverna i bakgrundsmaterialet (de två sista grupperna), då eleverna i studien är ca ett halvår 
yngre än dem i referensresultaten. Dock kan man se av diagram 1 och 2 att pojkarna i studien – både 
andraspråkstalare och förstaspråkstalare – fick bättre medelvärde än pojkarna i referensmaterialet. 
Även flickor med svenska som modersmål fick ett bättre resultat än flickorna som gjorde testet år 
1990; flickor med svenska som andraspråk ligger dock lägre, ungefär i linje med de tre grupperna med 
pojkar. Innan för stora slutsatser dras av detta bör man dock vara medveten om att den gjorda studien 
är liten, och att resultatet därför inte nödvändigtvis betyder att den metod som används för träning av 
fonologisk medvetenhet på den undersökta skolan är bättre än någon annan metod. 

Värt att beakta är det resultat som de båda grupperna med andraspråkstalare uppvisar. Detta resultat 
visar att andraspråkstalarna i studien har lika god fonologisk medvetenhet som förstaspråkstalarna, 
vilket stämmer väl med vad forskningen säger om ämnet, nämligen att tvåspråkigas fonologiska 
medvetenhet förväntas vara lika god som enspråkigas, och att de dessutom verkar kunna dra fördel av 
de olika fonologiska utmärkande drag som finns i deras två språk (Bruck & Genesee, 1995: 307f, 319; 
Comeau et al., 1999: 31). Vi kan också utläsa av resultatet att det deltest som eleverna klarade bäst var 
ljudsyntesen, medan de på de två diskrimineringsövningarna uppvisar ett lite lägre resultat. Det är 
dock inga stora skillnader. 

Observationer 
Två samlingar i förskoleklassen observerades, samt en längre lektion i årskurs ett/två. Dessa 
observationer har sedan analyserats efter Wajnrybs (1992: 129ff) uppgiftsanalys, varför rubrikerna 
aktivitet, mål, input, miljö och roller tagits ut för samtliga aktiviteter; i förskoleklassen var 
aktiviteterna kortare, medan de i årskurs ett och två arbetade hela lektionen med samma moment. 

Förskoleklass 

Under de samlingar som observerades i förskoleklassen genomfördes tre olika aktiviteter som har 
analyserats var för sig. Samlingen inleddes med att närvaron kontrollerades; när barnen hörde sitt 
namn fick de i uppgift att säga vilket ljud namnet slutar på. Efter denna aktivitet avslutades samlingen 
med två sång- och rörelselekar. Den första av dessa innebar att eleverna sjöng en för dem känd sång 
bestående av nonsensord (Så makaroni), samtidigt som de klappade mot varandras händer. Den andra 
sångleken var en traditionell ringlek bestående av sång och enkla steg. Följande samling kretsade 
kring bokstaven h. Samlingen inleddes med att läraren berättade om hur bokstaven ser ut och hur den 
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låter, samt skrev bokstaven på tavlan. Barnen fick sedan komma med egna förslag på ord som börjar 
på h; korrekta förslag skrevs upp på tavlan.  

Tabell 5. Analys av aktiviteterna i förskoleklassen enligt Wajnrybs (1992) modell. 

Aktivitet Mål Input Miljö Roller 

Aktivitet 1. 
Säga vad det egna 
namnet slutar på. 

Fonemsegmentering. Läraren uttalar vid 
behovet namnet 
extra tydligt 
(exempel: R-o-b-i-
n-n-n). 

Samlingsrum, 
helklass (14 barn). 

Läraren: expert. 
Elever: söker hitta 
rätt svar (endast ett 
rätt finns). 

Aktivitet 2. 
Sånglek. 
 

Samarbetsövning, 
koncentrationshöjande. 

Lekinstruktioner. 
 

Se ovan. 
 

Lärare: deltagare, 
domare. Elever: 
deltagare. 

Aktivitet 3. 
Bokstaven h; säga 
ord på h som 
skrivs på tavlan. 
 

Fonemsegmentering, 
fonemsyntes. 
 

Fakta om 
bokstaven h 
(exempel: ”det låter 
som när man 
andas”, ”sätt 
handen framför 
munnen”). Felsvar 
bemöts med ”nej 
det låter ju d-d-d; 
då skulle det bli h-
rake”. 

Se ovan. 
 

Lärare: expert, 
samtalspartner. 
Elever: 
söker/kommer på 
svar (många rätt, 
men det finns fel). 

 

Den första övningen är en perceptionsövning, där barnen ska urskilja det sista fonemet i sitt namn. Här 
följer läraren Juhlins (2009: 70) åsikt att det är lämpligt att inleda med perceptionsövningar. Även den 
sista övningen ägnas åt att urskilja fonem, men denna gång inte i givna ord, utan i ord som barnen 
själva får föreslå. Man kan ana att den kognitiva nivån ligger en aning högre i denna övning, och 
utifrån Stahl & Murray (1994: 222) och Turan & Gül (2008: 280) skulle man även kunna tänka sig att 
en högre nivå av fonologisk medvetenhet krävs för denna övning, då man behöver kunna manipulera 
med fonem för att komma fram till om ett ord börjar på ett visst fonem. (Se i tabell 5 hur läraren 
uppmanade till resonemang som hur ett ord skulle låta om man byter ut den inledande bokstaven med 
den för övningen givna bokstaven h.) Ytterligare något att beakta med den sista övningen är att man 
här pratar om både fonem och grafem vilket Juhlin (2009: 33) menar att man inte bör göra innan 
barnen är mogna för det, vilket hon menar att de oftast inte är i förskolan. Man kan alltså anta att 
läraren har gjort bedömningen att eleverna nu, på vårterminen i förskoleklass, är mogna för införandet 
av grafem. 

Mittenövningen sågs inte av läraren själv som en del av språklekarna, på annat sätt än som 
koncentrationshöjning för att kunna återgå till lekarna med fonem och grafem (se intervjuer nedan). 
Vesterlund (2003: 8,10) och McQuiston et al. (2008: 68f) menar dock att musiklekar i hög grad kan 
användas till att utveckla elevernas fonologiska medvetenhet genom att man utgår från elevernas 
intresse (McQuiston et al., 2008), och ger dem ett konkret och lustfyllt ”språk” att hänga upp 
talspråket på (Vesterlund, 2003). Användningen av nonsensord, som i Så makaroni, är också något 
som både Vesterlund (ibid.: 40) och Juhlin (2009: 90) tar upp bland sina språkutvecklande metoder. 
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Årskurs ett och två 

I den åldersintegrerade ett-tvåan observerades en lektion under det pågående temat Bondgårdsdjur. 
Klassen hade under tidigare lektioner gått igenom familjenamnen inom olika djurfamiljer (som sto, 
hingst och föl i familjen häst) och dessa namn var nu uppskrivna på tavlan tillsammans med bilder på 
djuren. Barnens uppgift var att på färdigtryckta stenciler med bilder på djuren skriva familjenamnen, 
och sedan färglägga bilderna. Denna uppgift var enligt klassföreståndaren en bruklig metod i 
svenskundervisningen (se intervju nedan). Fokus för lektionen var flera olika språkliga aspekter, som 
stavning och ordkunskap. När eleverna bad om hjälp med stavningen hänvisade läraren till orden på 
tavlan: ”Titta hur det ser ut.” 

Tabell 6. Analys av aktiviteten i årskurs ett och två enligt Wajnrybs (1992) modell. 

Aktivitet Mål Input Miljö Roller 

Skriva om och 
färglägga 
bondgårdsdjuren. 
 

Lära sig 
djurnamnen, 
stavning, handstil. 
 

Djurens namn står 
uppskrivna på 
tavlan; stenciler 
med bilder där man 
ska skriva och 
färglägga.  

Hemklassrum; 
helklass (23 barn). 
 

Lärare: påminner 
om vad som gäller, 
var facit finns. 
Elever: följer 
instruktioner. 

 
Att eleverna ännu inte kan stava orden, och behöver be om hjälp, kan tolkas som att de ännu inte har 
nått det stadium som Høien & Lundberg (1992: 65) kallar för det ortografisk-morfemiska stadiet, 
vilket innebär att avkodningsförmågan har utvecklats så att man snabbt kan känna igen ord och fraser, 
och inte längre behöver ljuda dem. Lämpligt vore då, enligt Høien & Lundberg, att hjälpa barnet att 
använda en strategi lämplig för stadiet under det ortografisk-morfemiska: det alfabetisk-fonemiska 
stadiet. På detta stadium har barnet knäckt läskoden, och behöver ljuda sig fram för att känna igen ett 
ord (ibid.: 63f). När läraren uppmanar till att titta på ordet på tavlan kan en elev som behärskar en 
alfabetisk-fonemisk strategi ljuda sig fram och skriva av. En elev som ännu inte har nått dit riskerar 
dock enligt Høien & Lundberg (ibid.) att ta till en logografisk strategi och endast avläsa ordet som en 
bild, utan att fästa vikt vid detaljer. På så sätt kommer eleven inte att utveckla sin läsning, menar 
Høien & Lundberg (1990: 30). 

Intervjuer 
De lärare – båda kvinnor – som blev intervjuade var en 47-årig förskollärare som arbetade i 
förskoleklass, och en 36-årig 1–7-lärare med matematik och naturvetenskapliga ämnen som inriktning 
som arbetade i den åldersintegrerade ett-tvåan. Förskolläraren var också utbildad inom svenska som 
andraspråk. Utifrån Lundman & Hällgren Graneheims (2008) metod för kvalitativ innehållsanalys 
framträdde mönster i de båda pedagogernas tankar om läsutveckling och fonologisk medvetenhet, och 
också likheter och skillnader i deras sätt att arbeta för att främja detta. (Se bilaga för samtliga koder.) 

Båda pedagogerna upplevde att fonologisk medvetenhet hörde nära samman med en kommande 
läsutveckling. Koderna från svaren till detta frågeområde valde jag att formulera som bland annat höra 
ljud leder till läsning och höra ljud krävs för att skriva, varav den första koden fanns hos båda 
pedagogerna. 1–7-läraren menade också att Fonolek fungerade bra som fingervisning för vilka barn 
som kan/kommer att lära sig läsa när barnen börjar årskurs ett. Dock ansåg hon att träning av 
fonologisk medvetenhet hade mest att göra i förskoleklassen, då de flesta elever redan kan läsa lite när 
de kommer till årskurs ett. Detta bestrider Calhoon (2005: 430) som skriver att explicit träning av 
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fonologisk medvetenhet kan gynna elever så långt upp som i middle school, vilket motsvarar vårt 
mellan- till högstadium. Hennes informanter var i genomsnitt 12 år gamla, vilket alltså är betydligt 
äldre än elever i vår svenska årskurs ett. Koderna från 1–7-lärarens intervju visar istället många 
begrepp som tyder på en visuell metod att närma sig läsningen – hon pratade om att hon använder 
mycket bilder, och de arbetar också mycket med att skriva klasstexter som barnen sedan får skriva av. 
Høien & Lundberg (1990: 30; 1992: 64) benämner detta sätt att närma sig läsningen som en 
ortografisk strategi, där bilden av ordet är i centrum, medan de mer rekommenderar en alfabetisk-
fonemisk strategi, som ligger närmare den fonologiska träningen, när man är i början av sin 
läsutveckling. Den träning av den fonologiska medvetenheten som 1–7-läraren anordnar är i första 
hand till för de elever som ännu inte kan läsa, men då sker den enskilt och med hjälp av arbetsblad. 

Man anpassar ju arbetsuppgifter med ettor då antingen de kan eller inte. Så att de här tre som inte 
kunde nånting, då har man ju hjälpt dem på ett annat sätt och gett dem mer av den typen av, ja, 
uppgifter och så. Arbetsblad och mycket kryssa i var man hör det ljudet. Men även arbetsblad där 
man ska måla de ord som rimmar och vissa böcker. I väldigt mycket böcker kan man träna på det. 
Även om man inte gör det lite gemensamt. (1–7-läraren) 

Både Høien & Lundberg (1992: 124) och Nauclér & Magnusson (1997: 255) menar dock att 
fonologisk medvetenhet inte bara är en förutsättning för läsinlärningen, utan också en produkt av 
densamma. Med andra ord skulle eleverna fortsätta att utveckla sin fonologiska medvetenhet även med 
en ortografisk-morfemisk lässtrategi, så väl som med en alfabetisk-fonemisk. Intressant är ändå att den 
övning som sker, för elever som upplevs ha svårigheter med läsinlärningen, sker enskilt i böcker. 
Lundberg (2007: 8) menar att gruppövningarna skapar en synergieffekt – barnen stimulerar varandra – 
och att detta med andra ord kan vara att föredra. 

Att den fonologiska färdighetsträningen snarare är ett medel för att knäcka den alfabetiska koden än ett 
mål i sig syns på de båda lärarnas svar på frågor om de lokala styrdokumenten: hela skolområdet är 
ålagt att arbeta efter vissa metoder (Bornholmsmodellen och Trulle) i förskoleklassen, för att nå 
fonologisk medvetenhet, men i den lokala kursplanen för årskurs ett nämns inte längre något om 
fonologisk medvetenhet; istället formuleras hur långt eleverna ska ha nått i sin läsutveckling. 

Förskolläraren fokuserade mer än 1–7-läraren på det fonologiska, särskilt på förmågan att urskilja 
fonem i ett ord. Hon säger: 

Jag har ju jobbat mycket i årskurs ett också, och jag tycker det märks där att de som lär sig läsa kan 
höra ljuden.  

Hon fortsätter att beskriva sitt arbete med detta, och i analysen bildas koderna rim och lekar och 
fonemsegmentering i fokus. I en jämförelse med resultaten för fonolektesterna visar det sig dock att det 
inte är i de båda segmenteringsövningarna som resultaten är högst, utan i den syntetiska övningen. Att 
förskolläraren väljer att lägga upp arbetet på det sätt som hon gör motiverar hon med att hon utgår 
ifrån sin erfarenhet om vilka metoder som fungerar bra – därför väljer hon också att inte följa de båda 
uppifrån ålagda metoderna slaviskt, utan använder dem som inspiration. Även 1–7-läraren använder 
denna motivering för sitt utformande av svenskämnet.   

I svaren på frågor om ämnesintegrering syns ett mönster att sådan i första hand kan bidra till att stärka 
ordförståelse och begreppsuppfattning. Båda pedagogerna menar att de ofta integrerar 
samhällsorienterade och naturvetenskapliga ämnen med svenskämnet, på så sätt att de arbetar med 
olika teman inom dessa ämnen som i hög grad är språkutvecklande. Någon koppling till just det 
fonologiska området kan de dock inte se.  
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Att ingen av pedagogerna ser sig integrera de praktisk-estetiska ämnena i sin svenskundervisning syns 
på koder som moment från andra ämnen och rörelse koncentrationshöjande där pedagogerna slår ifrån 
sig att de integrerar bild eller musik med svenska, trots att de ritar eller sjunger och dansar (sånglekar 
främst i förskoleklassen). De menar istället att de plockar moment från andra ämnen, som momentet 
att rita från bildämnet, eller att musikinslagen endast är koncentrationshöjande så att barnen senare ska 
kunna ta in mer kunskap. Koden ingen koppling till läsutveckling fanns bland båda lärarnas svar på 
frågor om praktisk-estetiska ämnen. 

När man pratar om samma saker i olika sammanhang, så är det ju… Så får man en annan förståelse. 
Men, om man ritar saker som har att göra med nånting annat så är det klart att det påverkar. Och 
ibland så gör jag ju det i klassrummet också, att man ritar, men vi kallar det inte bild. Så att det är ju 
klart att det påverkar, men just läsinlärningen vet jag inte… (1–7-läraren) 

Att musikinslagens funktion skulle vara att enbart höja koncentrationen menar dock inte McQuiston et 
al. (2008: 68), som skriver att musiken bland annat kan vara ett utmärkt verktyg för att öva upp sin 
förmåga till fonemsegmentering. De skriver också att både rytminstrument och dans kan användas i 
arbetet med fonemsegmenteringen – metoder som även Vesterlund (2003) tar upp i sitt 
språkutvecklande arbete. 

Även i frågorna som rör andraspråkstalarna finns en likhet i pedagogernas svar. Flera koder från båda 
intervjuerna har här att göra med ord: ordförståelse svårast, ordförståelse inte kopplat till uttal, lär sig 
återkommande ord. Här ser man var pedagogerna anser att svårigheterna ligger för eleverna med 
svenska som andraspråk: ordförståelsen är det som de återkommer till som allra svårast för eleverna. 
Dock menar de att de inte kan se några andra svårigheter för barnen, som nästan uteslutande är födda i 
Sverige. Därför har de heller ingen särskild metod för att hjälpa elever med svenska som andraspråk, 
förutom i just ordförståelsen. Endast inom ett ytterligare område kan de se svårigheter, om än inte 
särskilt stora, och det är inom stavningen. Problemen bedöms inte vara större än för förstaspråkstalare, 
men felen som görs är annorlunda. Juhlin (2009: 25) skriver att även barn som är födda i Sverige kan 
ha svårigheter i sin fonologiska produktion om föräldrarna talar ett annat språk hemma, och att dessa 
uttalssvårigheter också kan visa sig som stavfel. Detta har även 1–7-läraren upplevt: 

Sen kan det va med vissa när de skriver så kan man se vissa stavningsfel och missar som man ser 
beror på att man inte… Att man har ett annat modersmål. Jag kan liksom inte komma på något 
konkret, men man ser så tydligt för att de stavfelen gör inte de som har… De som inte kan stava men 
har svensk bakgrund. 

Utöver ordförståelse och stavning upplever alltså båda lärarna att andraspråkstalarna har en god 
språklig förmåga; de upplevs även ha lika god fonologisk förmåga som förstaspråkstalarna – något 
som stämmer bra med resultaten från fonolektestet. Förskolläraren svarar på frågan om hon kan se 
någon skillnad i elevernas fonologiska förmåga beroende på modersmål: 

Nej jag tycker faktiskt inte att man kan se det. Inte när det handlar om just den… så har jag inte 
sett… Då är det ju att man har varit väldigt… att man har kommit väldigt nyss till Sverige och inte 
har varit i Sverige länge. Men det här är ju barn som har varit väldigt länge, som kan… ligger på en 
mellannivå i svenska, då märks det ingen skillnad i fonolektester. 

Detta uttalande kan tolkas som att mycket nyligen anlända elever däremot skulle kunna uppvisa lägre 
resultat på ett fonolektest. Om man istället utgår från de studier som Bruck & Genesee (1995: 319) 
respektive Comeau et al. (1999: 31) har genomfört skulle det kunna vara så att även en nyanländ 
skulle kunna få ett bra resultat på ett fonolektest, förutsatt att den fonologiska medvetenheten på 
modersmålet var god. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 
I studien användes tre olika metoder, varav två var kvalitativa och en var kvantitativ: 
klassrumsobservationer av två klasser, kvalitativa intervjuer med de båda klassernas klassföreståndare 
samt en analys av resultat från ett test av fonologisk medvetenhet från 25 barn i förskoleklass på 
skolan. Att studien innehöll både kvalitativa och kvantitativa metoder anser jag var ett bra sätt att på 
kort tid få en så övergripande bild av situationen på den undersökta skolan som möjligt. En studie med 
enbart den kvantitativa metoden hade krävt ett betydligt större urval av informanter från flera skolor, 
men det hade ändå inte sagt någonting om varför resultaten blev som de blev; detta kunde istället de 
kompletterande intervjuerna och observationerna hjälpa till med. En nackdel med insamlandet av 
testresultaten var dock att jag var ovan vid kvantitativa forskningsmetoder, varför det krävdes en del 
för att sätta sig in i olika begrepp och metoder. Dessutom blev urvalet väl litet: endast 25 barns 
resultat. Detta berodde på att det var en klass på skolan vars resultat jag inte fick tillgång till, men även 
med de tolv resterande resultaten hade studien varit liten. Detta gör att det är svårt att dra några 
slutsatser av studien, vilket är ett problem. Om jag å andra sidan hade strävat efter ett mycket större 
urval hade jag varit tvungen att undersöka flera skolor, och då hade syftet att sätta sig in i ett specifikt 
arbetssätt och dess konsekvenser gått förlorad. 

I en studie med enbart kvalitativa metoder, å andra sidan, hade jag haft möjlighet att samla in ett större 
material av observationer och intervjuer. Detta hade inneburit att jag hade kunnat gå djupare in på de 
metoder som användes samt lärarnas resonemang, men jag hade inte haft något annat än lärarnas ord 
som bevis för hur bra eller mindre bra eleverna kunde utveckla sin fonologiska medvetenhet. Att 
organisera intervjuerna som jag gjorde, direkt efter de observerade lektionerna, och med frågeområden 
istället för helt förutbestämda frågor, hade både fördelar och nackdelar. Fördelarna var att både jag och 
pedagogen hade möjlighet att komma ihåg hur lektionen eller samlingen hade gått till så att denna 
kunde diskuteras på ett mer rättvisande sätt. Dock väcktes ytterligare frågor när jag sedan gick igenom 
mitt material för analysen, och därför hade det varit intressant att få återkomma med frågor efter några 
dagar. Särskilt intressant hade varit att få följa pedagogerna under en längre tid för att kunna varva 
observationer och intervjuer, om tidsramen hade tillåtit detta. Även utformningen av intervjun hade 
för- och nackdelar, även om jag anser att fördelarna – att få till ett fritt samtal, där både pedagogen och 
intervjuaren hade möjlighet att tillföra tankar som inte hade gått att planera i förtid – uppvägde 
nackdelarna – att informationen som samlades in var väldigt beroende av situationen där och då: hur 
alert jag var som intervjuare, vilka tankar som väcktes hos oss båda och hur mångordiga informanterna 
var. 

Resultatdiskussion 
I studiens syfte och frågeställningar finns en önskan formulerad om att ta reda på hur det ser ut i 
skolan idag: hur arbetar en skola med fonologisk medvetenhet? I resultatet från undersökningen ser vi 
en skola som, i enlighet med vad forskningen säger idag, prioriterar arbetet för att uppnå fonologisk 
medvetenhet innan barnen börjar första klass och på allvar kommer att mötas av skriftspråket. Dock 
fortsätter man inte att prioritera detta när barnen väl har nått årskurs ett, förutsatt att inte svårigheter 
med läs- och skrivinlärningen finns, men då ses arbetet endast som en stödåtgärd. Med andra ord anser 
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man inte att barnens fonologiska medvetenhet spelar någon roll när den alfabetiska koden väl är 
knäckt, vilket inte går i linje med det jag fann i tidigare forskning. Nauclér & Magnusson (1997: 255) 
menar, likväl som Høien & Lundberg (1992: 124), tvärtom att den fonologiska medvetenheten och 
läsutvecklingen lever i en symbios, och både utvecklar och utvecklas av varandra. Detta tolkar jag som 
att det vore lämpligt att fortsätta att leka språklekar även i årskurs ett, och ännu längre. Det pratas idag 
också mycket om vikten av en lustfylld inlärning i skolan, och det är också en aspekt som Lundberg 
(2007: 8) har på sina språklekar i Bornholmsmodellen. Jag kan då inte låta bli att undra varför man 
inte fortsätter att närma sig skriftspråket på ett lekfullt sätt, kombinerat med den bokstavsträning som 
redan sker i årskurs ett på skolan i studien, för att läsinlärningen ska få fortsätta att vara förknippat 
med något lustfyllt. 

Hur förhåller sig då arbetet med fonologisk medvetenhet till att integrera praktisk-estetiska ämnen? 
Här kunde jag inte se någon särskilt aktiv ansats hos någon av lärarna i studien. Genom observationer 
och intervjuer fann jag att de visst arbetar med både bild, musik och dans, men att de inte ville koppla 
ihop det med någon språklig utveckling – allra minst en fonologisk sådan. Jag finner det 
anmärkningsvärt, om än inte förvånande, att båda lärarna ger uttryck för dessa åsikter, då jag upplever 
att svaren stämmer väl ihop med tidsandan just nu. Mindre och mindre resurser läggs på de praktisk-
estetiska ämnena, och deras nytta för andra utvecklingsområden (för att inte tala om egennyttan) 
verkar glömmas bort. Med tanke på detta ser jag det ändå som positivt att lärarna använder sig av 
dessa metoder, även om de inte vill kännas vid, eller ens vet om, att de även kan bidra till annat än att 
låta eleverna få en stunds paus för att återfå fokus (vilket inte heller är att förakta i och för sig). Ändå 
väcks tankar om vilka ytterligare fördelar som skulle kunna uppnås i arbetet med den fonologiska 
medvetenheten, genom att se de möjligheter som finns i de praktisk-estetiska ämnena. Uddén (2004: 
49f) refererar till studier som visar hur förmåga att urskilja tonhöjd har en positiv effekt för 
läsutvecklingen. Intressant vore att se om en medvetenhet om detta hos lärare skulle kunna bidra till 
ett tydligare fokus på melodin i sångstunderna, eller fler instrumentala inslag, och vad resultatet av 
detta skulle bli. Uddén och Vesterlund (2003) är två författare av många som skriver om sitt 
framgångsrika språkutvecklande arbete med musik, men få empiriska studier finns som kan bevisa 
dessa positiva effekter på läs- och skrivutvecklingen. Tyvärr upplevde jag under studien att det inte 
heller prioriteras att undersöka de eventuella fördelar för läs- och skrivinlärningen som en mer aktiv 
ämnesintegrering skulle kunna ge. 

Vid en analys av fonolekresultaten ser vi ändå att eleverna i studien inte verkar ha några problem med 
den fonologiska medvetenheten, så metoderna för träningen verkar ändå vara effektiva. Visst finns det 
några elever i varje grupp (utom möjligtvis i gruppen flickor med svenska som modersmål) som skulle 
behöva träna extra för att undvika problem i läs- och skrivinlärningen. Men med avseende på 
medelvärdena verkar mina informanter ligga en bra bit över förväntade resultat, beaktande att 
jämförelsematerialet gäller för test gjorda på hösten i årskurs ett. Även standardavvikelserna i studien 
var likvärdiga med dem från år 1990, vilket visar att medelvärdet ger en rättvis bild; det är inte, 
exempelvis, en stor grupp informanter som har fått väldigt höga resultat medan en lika stor grupp har 
fått väldigt låga resultat, vilket skulle ge ett medelvärde där få informanter ligger samt en väldigt stor 
spridning. Studiens relativt låga standardavvikelser visar tvärt om att många informanter har fått ett 
resultat likvärdigt med medelvärdet.  

Man kan fråga sig om jämförelseresultaten, som är från 1990 och 1993, är för gamla, och om svenska 
barn har en högre nivå av fonologisk medvetenhet idag än för 20 år sedan. Individuella skillnader 
spelar givetvis en roll här, men att medelvärdet för tre av fyra informantgrupper skulle ligga över 
medelvärdet för deras förväntade resultat ett halvår senare är ändå värt att fundera över. En förbättring 
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av den fonologiska medvetenheten skulle i så fall kunna bero på de återkommande 
forskningsresultatens genomslag, det vill säga ett större fokus på explicit träning av fonologisk 
medvetenhet. I Sverige har särskilt Lundberg (2007) fått stor betydelse för utvecklingen av språklekar 
i förskola och förskoleklass. Eller visar dessa resultat istället att den fonologiska medvetenheten inte 
utvecklas från förskoleklass till årskurs ett? Om den explicita träningen upphör efter förskoleklass, 
som i stort sett var fallet på den undersökta skolan, kanske detta är ett rimligt antagande. 

Jag hade även en frågeställning som rörde vilken nivå av fonologisk medvetenhet som elever med 
svenska som andraspråk skulle uppnå i förhållande till sina klasskamrater. Svaret på denna fråga blir 
tydlig: eleverna med svenska som andraspråk i den undersökta skolan hade uppnått i stort sett samma 
nivå av fonologisk medvetenhet som sina klasskamrater, i de aspekter som Fonolek testar, det vill säga 
fonemsegmentering och fonemsyntes, vilket visar att de har den förmåga att skilja på språkets form 
och innehåll som krävs för att ta till sig ett skriftspråk (Høien & Lundberg, 1990: 28f; 1992: 122). 
Visserligen är resultatet för flickor med svenska som andraspråk lite lägre än för flickor med svenska 
som modersmål, men å andra sidan var det omvänt för pojkarna. Dessutom kan det inte sägas nog 
många gånger att urvalet för den kvantitativa delen av studien var mycket litet, vilket innebär att 
individuella skillnader får större betydelse – gruppen flickor med svenska som modersmål innehöll 
bara tre informanter. Tillsammans med lärarnas intervjusvar står det dock klart att det inte föreligger 
några skillnader mellan förstaspråkstalare och andraspråkstalare inom detta område. 

Detta resultat är inte anmärkningsvärt vid en jämförelse med forskningen på området. Ändå hade jag 
vid studiens planering en förväntan om att resultatet skulle säga annorlunda. Hur kan då detta komma 
sig? Som jag ser det ligger fokus under lärarutbildningen ofta vid hur vi ska kunna hjälpa barn med 
svenska som andraspråk, eftersom dessa ofrånkomligen kommer att utsättas för svårigheter i den 
svenska skolan. Den fördel denna grupp har av att kunna två språk fokuseras mer sällan. När jag 
började studien hade jag därför också detta fokus, som jag ofta har när jag går ut på 
verksamhetsförlagd utbildning: Och andraspråkstalarna – vad har de för svårigheter med just detta 
område, och hur ska vi kunna stötta dem? Därför blev det en ögonöppnare när litteraturen påminde om 
hur tvåspråkigheten kan vara en fördel, och faktiskt verkar vara det för just den fonologiska 
medvetenheten. Jag skriver ”påminde”, eftersom det egentligen inte var ny kunskap, men den låg långt 
bak i mitt medvetande – bakom problematiserandet av att inte ha svenska som modersmål. 

Avslutning 
Resultaten av studien var visserligen inte förvånande inom något område; ändå väcker de tankar om 
hur man kan se på den fonologiska medvetenheten hos nybörjarläsare. Är den ett medel eller ett mål? 
Måste arbetssätten ändras drastiskt från förskoleklass till årskurs ett? Och bestäms metoderna av 
gammal vana, beprövad erfarenhet eller evidensbaserad forskning? Kanske är de metoder som används 
på skolan i studien bra även för den fonologiska medvetenheten, trots att de inte följer forskningens 
alla råd. Om det stämmer att fonologisk medvetenhet och läsutveckling korsbefruktar varandra borde 
eleverna i årskurs ett klara ett fonolektest mycket bättre än eleverna i förskoleklassen. Tyvärr gjordes 
inget sådant test i studien, men i efterhand finner jag att det hade varit intressant att ta reda på. Det 
hade även varit intressant att mer specifikt ta reda på om en mer aktiv integrering av musik hade 
bidragit till en förbättring av resultaten. 

Inte heller gällande andraspråkstalarna var resultaten särskilt uppseendeväckande vid en jämförelse 
med forskningsläget: några betydande skillnader i andraspråkstalares och förstaspråkstalares 
fonologiska medvetenhet fanns inte. Snarare var det inom de semantiska och pragmatiska områdena 
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(Juhlin, 2009: 21f) som de båda pedagogerna fann svårigheter för andraspråkstalare. Intressant hade 
varit att i en annan studie undersöka hur förhållandet ser ut mellan elever med svenska som modersmål 
respektive andraspråk inom dessa områden, och om musik och rörelse i synnerhet, och 
ämnesintegrering i allmänhet, kan ha positiv effekt inom dessa områden för andraspråkstalare, 
eftersom det för den fonologiska medvetenheten inte verkar finnas ett behov av extra stöd för elever 
med svenska som andraspråk, vilket även denna studie visade. 
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Bilaga 1 – intervjufrågor, lärare i 
förskoleklass 
 
Pedagogen:  

Ålder? Utbildning? Antal år i yrket? 

 

Klassen: 

Antal, pojkar/flickor? Andraspråkstalare? Hur lång vistelse i Sverige? 

 

Samlingen: 

Tankar, moment, fördelar/nackdelar med dessa sätt 

 

Övrigt arbetssätt med fonologisk medvetenhet: 

Syftet? Fokus på vilka delar? 

 

Ämnesintegrering: 

Vilka ämnen kan bidra? Används praktisk-estetiska ämnen medvetet som ett medel för 
språkutveckling?  

 

Andraspråksinlärning: 

Särskilda moment? Särskilda fördelar/nackdelar? 

 

Styrdokumenten: 

Särskilda riktlinjer? 

 



Bilaga 2 – intervjufrågor, lärare i 
årskurs ett och två 
Pedagogen: 

Ålder? Utbildning? Antal år i yrket? 

 

Klassen: 

Antal, pojkar/flickor?  Andraspråkstalare? Hur lång vistelse i Sverige? 

 

Lektionen: 

Tankar, moment, fördelar/nackdelar med dessa sätt 

 

Övrigt arbetssätt med fonologisk medvetenhet: 

Syftet? Fokus på vilka delar? 

 

Ämnesintegrering: 

Vilka ämnen kan bidra? Används praktisk-estetiska ämnen medvetet som ett medel för 
språkutveckling?  Hur var elevernas fonologiska medvetenhet när de började ettan? Utvecklingen 
under året, generellt? Koppling till läsutveckling? 

 

Andraspråksinlärning: 

Särskilda moment? Särskilda fördelar/nackdelar? 

 

Styrdokumenten: 

Särskilda riktlinjer? 

 

 



Bilaga 3 – koder från intervjuer 
Tabell 7. Koder från intervjuer, enligt Lundman & Hällgren Graneheims (2008) metod. 

 Förskolläraren 1–7-läraren 
Metod Rim och lekar 

Fonemsegmentering i fokus 
Trulle och Bornholmsmodellen 
Rim, lyssna på fonem och stavelser 
Förväxling av fonem och stavelser 
Inte nöjd med Trulle 
Följer inte modellerna slaviskt 
 

Metoderna andra än i f-klass 
Gå igenom bokstäverna 
Inte lika noga mot slutet 
I början: lyssna 
Arbetsblad: fonemsegmentering 
Inte rim och ramsor (fast man borde) 
Fonolek görs i f-klass – görs om på 
vissa 
Anpassa metod efter förkunskap 
Inget gemensamt material för alla 
skolor 
Bokstäver, stenciler, häften 
Mycket bilder 
Ännu bättre med ”saker” än bilder 
Titta på hur texten ser ut 
Skriva av i början 
Klasstext 
Stödord 
Upplever att visuella metoder funkar 
Bilder på tavlan 

Fonologisk medvetenhet 
och läsning 

Höra ljud leder till läsning Höra ljud leder till läsning 
Fonolek stämmer ofta – inte alltid 
Höra ljud krävs för att skriva 
Elev med svårighet i 
fonemsegmentering läste ändå bra 

Ämnesintegrering Rörelse koncentrationshöjande 
Ingen koppling till läsutveckling 
De flesta ämnen stärker språket 
Många begrepp i matte 
Många begrepp i tema (bondgård) 
Många nya begrepp stärker språket 
 

Ingen koppling till läsutveckling 
NO, SO och svenska lätt att integrera 
Kort med matematiska begrepp 
Rita och förklara matematiska begrepp 
Pratar om ämnesintegrering (svenska 
med musik, engelska och bild) – blir 
inte alltid av 
Större förståelse för begrepp som 
presenteras i flera sammanhang 
Moment från andra ämnen  

Svenska som andraspråk Ordförståelse svårast 
Ordförståelse inte kopplat till uttal 
Lär sig återkommande ord 
Ingen skillnad i Fonolek 
Födda i Sverige: mellannivå på svenska 

Orsak till svaghet inte viktigt (t.ex. sva) 
Ordförståelse svårast  
Elever med sva gör andra stavfel 
Inga särskilda metoder 
Även svenska barn kan vara svaga 
Bilder särskilt bra för sva-elever 

Lokala styrdokument Lokala kursmål för f-klass finns  
 

LUS 10 efter åk 1: olika lässtrategier 
Fonologisk medvetenhet finns inte i 
lokala kursmål 
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