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Fonologisk medvetenhet är grundläggande för avkodning och därmed för läsinlärning. Lärare 

behöver kunskaper inom fonologisk medvetenhet samt hur undervisning ska utformas för att 

främja elevers fonologiska medvetenhet. Syftet med litteraturstudien är att bidra med kunskap 

om utformandet av undervisning i fonologisk medvetenhet som syftar till att stötta elever i 

årskurs F-3 som uppvisar lässvårigheter. Följande frågeställningar formulerades efter syftet:  

Vilka kunskaper behöver svenskläraren för att bedriva en undervisning i fonologisk 

medvetenhet som stöttar de elever som uppvisar lässvårigheter?  

Hur bör svensklärare utforma undervisning i fonologisk medvetenhet för att stötta elever med 

deras läsförmåga?  

Studien är en litteraturstudie, alltså har vetenskapliga publikationer bearbetats och analyserats. 

Materialet som analyserats består främst av vetenskapliga artiklar varav både nationell och 

internationell forskning. Materialet inkluderades efter satta inklusionskriterier. Utöver att vara 

vetenskapliga skulle materialet bland annat svara mot frågeställningarna samt behandla 

didaktiska implikationer. Materialet analyserades med stöd av färgkodning av kategorier 

relevanta för frågeställningarna vilka synliggjorde teman. Resultatet och dess rubriker är 

strukturerat efter dessa teman. Studien antar ett sociokulturellt perspektiv men innefattar studier 

med olika teoretiska utgångspunkter och metoder. 

Litteraturstudiens resultat belyser att svenskläraren behöver goda kunskaper i fonologisk 

medvetenhet och viktiga begrepp inom området. Vidare kan dessa kunskaper omsättas i 

praktiken för att stötta elevers läsförmåga. Undervisningen bör vara systematisk, behandla en 

till två förmågor samtidigt och genomföras i mindre grupper för att elever ska dra störst nytta 

av undervisningen. Slutsatsen av resultatet är att lärares kunskaper i kombination med 

didaktiska kunskaper samt en undervisning som är systematisk och målmedveten gynnar alla 

elevers läsinlärning oavsett lässvårigheter. 

___________________________________________________________________________ 
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1 Inledning 
 

För att delta i dagens västerländska demokratiska samhälle behöver varje individ kunna 

läsa och skriva (Wengelin & Nilholm, 2013, s. 127). Läsning kan definieras som en 

produkt av avkodning och språklig förståelse enligt modellen Simple View of Reading. 

Avkodning och förståelse är alltså avgörande faktorer för att läsningen ska fungera (Gough 

& Tunmer, 1986, s. 7). Vidare betonar kursplanen för svenskämnet vikten av språket som 

redskap för att kommunicera, tänka och lära samt för att utveckla sin identitet och för att 

förstå andra människors tankar och känslor (Skolverket, 2017b, s. 252). Detta innebär 

bland annat en progression i att kunna kommunicera via skriftspråk, vilket elever enligt 

kunskapskraven i svenska ska utveckla genom grundskolans alla årskurser (Skolverket, 

2017b, s. 253–257). Elever ska genom svenskundervisningen även få utveckla förmågan 

att läsa olika typer av texter (Skolverket, 2017b, s. 253). Vidare ska elever i årskurs 1 enligt 

kunskapskraven i svenska kunna läsa enkla meningar i elevnära texter med 

ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt (Skolverket, 2017b, s. 

258). Det centrala innehållet i kursplanen för svenska, specifikt rubriken Läsa och skriva 

förutsätter att elever kan läsa (jfr Skolverket, 2017b, s. 253–254). Då innehållet kräver 

läskunnighet kan vi konstatera att läsning är en grundläggande förmåga för att tillägna sig 

de kunskaper elever förväntas ha i såväl svenskämnet som i övriga skolämnen (jfr 

Skolverket, 2017b, s. 253–254).  

Under vår verksamhetsförlagda utbildning i förskoleklass till årskurs 3, fortsättningsvis 

förkortat VFU, uppmärksammade vi flertalet elever som uppvisade svårigheter med att 

avkoda ord. Det intresserade oss att veta mer om hur vi som lärare kan stötta elever till en 

funktionell avkodning, den avkodningsförmåga som krävs för att elever ska klara 

kunskapskraven för årskurs 1 respektive 3 i ämnet svenska. En förutsättning för att elever 

ska kunna börja läsa är att de har en relevant språklig medvetenhet, vilket de förväntas 

förvärva i förskola och förskoleklass (Druid Glentow, 2006, s. 165). Med läroplanen, 

VFU:n och relevansen av språklig medvetenhet som utgångspunkt definierades 

problemställningen för litteraturstudien. Vi vill därmed med denna litteraturstudie 

behandla vad lärare i förskoleklass samt årskurs 1 till 3 behöver för kunskaper för att 

bedriva undervisning i fonologisk medvetenhet som stöttar elever till en funktionell 

avkodning.  
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2 Syfte och frågeställning 
Syftet med litteraturstudien är att bidra med kunskap om utformandet av undervisning i 

fonologisk medvetenhet som syftar till att stötta elever i årskurs F–3 som uppvisar 

lässvårigheter. 

Vilka kunskaper behöver svenskläraren för att bedriva en undervisning i fonologisk 

medvetenhet som stöttar de elever som uppvisar lässvårigheter? 

Hur bör svensklärare utforma undervisning i fonologisk medvetenhet för att stötta elever 

med deras läsförmåga? 
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3 Bakgrund 
Inledningsvis i 3.1 redovisas relevanta begrepp. Under rubrik 3.2 argumenteras för vikten 

av att arbeta med fonologisk medvetenhet. Rubrik 3.3 tar upp fonologisk medvetenhet i 

relation till styrdokumenten. Avslutningsvis under rubrik 3.4 redogörs för perspektiv och 

metoder som används i analyserad litteratur. 

3.1 Centrala begrepp 

3.1.1 Fonologisk medvetenhet 

Att vara fonologiskt medveten innebär förmåga att frångå språkets innehållsmässiga 

betydelse och fokusera på språkets form (Wolff, 2017, s. 1–2). Någon med god fonologisk 

medvenhet kan exempelvis uppfatta att ordet blyertspenna är längre än ordet tåg. Istället 

för att fokusera på föremålens storlek kan den fonologiskt medvetna uppfatta ordens längd. 

Vidare innefattar fonologisk medvetenhet kunskap om ord, fonem och stavelser (Wolff, 

2017, s. 1–2). I likhet med denna definition beskrivs fonologisk medvetenhet som 

förmågan att fokusera på språkets ljudmässiga aspekter (Taube, Fredriksson & Olofsson, 

2015, s. 15). 

3.1.2 Fonemisk medvetenhet 

Att vara fonemiskt medveten handlar specifikt om medvetenhet om just fonem, vilket är 

språkets minsta betydelseskiljande enheter (Wolff, 2017, s. 2). Vidare innebär detta att 

kunna urskilja de enskilda fonemen i talat språk samt att kunna manipulera dessa (Alatalo, 

2011, s. 145). Fonem är ljud i talat språk till skillnad från grafem som är bokstäver i 

skriftspråk (Taube m.fl., 2015, s. 61). Fonemisk medvetenhet innefattar flera förmågor, en 

förmåga är att kunna dela upp ord i fonem, vilket kallas för segmentering. Att istället 

sammanfoga fonem till ord kallas för syntes. Ytterligare en förmåga som innefattas i 

fonemisk medvetenhet är manipulation vilket exempelvis är att kunna ta bort ett fonem 

ifrån ett ord och veta vad som finns kvar (Taube m.fl., 2015, s. 61). 

3.1.3 Relationen mellan fonologisk och fonemisk medvetenhet 

I begreppet fonologisk medvetenhet ingår flertalet förmågor (Ehri, Nunes, Willows, 

Schuster, Yaghoub-Zadeh & Shanahan, 2001, s. 253). En av dessa är fonemisk 

medvetenhet. Skillnaden mellan fonologisk medvetenhet och fonemisk medvetenhet är 

följaktligen att fonologisk medvetenhet gäller större enheter av tal så som rim eller 

stavelser när fonemisk medvetenhet endast innefattar medvetenhet om enskilda fonem 

(Ehri m.fl., 2001, s. 253).  

Figur 1 (s. 4) visar på de inbördes relationer som finns inom det övergripande begreppet 

fonologisk medvetenhet i vilket flertalet förmågor ingår. De olika förmågorna bygger på 

varandra där grundläggande förmågor gällande stavelser och rim föregår mer komplexa 

fonologiska förmågor som rör bland annat segmentering och syntes av fonem i ord. Dessa 

förmågor gällande fonem ingår i fonemisk medvetenhet (jfr Schuele & Boudreau, 2008, s. 

6). Figur 1 kan jämföras med de övningar som används i Bornholmsmodellen som 

genomförs i liknande ordning och beskriver en liknande stegring i komplexitet (Lundberg, 

2007). 
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Figur 1. Visar sambandet mellan fonologisk medvetenhet (’phonological awareness’) och fonemisk medvetenhet 

(’phonemic awareness’). Hämtad från "Phonological Awareness Intervention: Beyond the Basics" av M. Schuele 

och D. Boudreau, 2008, Language, Speech & Hearing Services in Schools, vol. 39, s. 6. 

3.1.4 Specifika och generella lässvårigheter  

Specifika lässvårigheter som begrepp innebär att elever uppvisar svårigheter med 

avkodning eller läsning men inte uppvisar svårigheter exempelvis verbalt eller gällande 

ordförråd. Specifika lässvårigheter kan vara dyslexi men bör enligt Druid Glentow (2006, 

s. 10) inte definieras som diagnos av lärare vilka istället bör använda termen specifika 

lässvårigheter. Till skillnad från specifika lässvårigheter kan elever uppvisa generella 

lässvårigheter vilket innebär mer allmänna svårigheter som inte bara visar sig i avkodning 

eller läsning utan också på det verbala planet (Druid Glentow, 2006, s.11). I denna 

litteratursturstudie fokuseras specifikt fonologisk medvetenhet som grund för läsförmågan. 

Fokus i vår litteraturstudie är elever med specifika lässvårigheter, vilket också är 

fokusgruppen i flertalet av de publikationer som inkluderats i resultatet. 

3.2 Argument för arbete med fonologisk medvetenhet 

De två aspekter som tillsammans utgör grunden för läsning är avkodning och 

språkförståelse. Avkodning och språkförståelse står i ett multiplikativt förhållande till 

varandra, därmed krävs båda faktorer för att kunna läsa och förstå en text. Därför är det 

avgörande att elever har en god avkodningsförmåga (Gough & Tunmer, 1986, s. 7). Vidare 

krävs fonologisk medvetenheten för en god avkodningsförmåga (Wolff, 2017, s. 1–2). 

Detta då fonologisk medvetenhet ger bättre förutsättningar för att förstå sambandet mellan 

fonem och grafem, vilket gynnar avkodningen (Taube m.fl., 2015, s. 20). Vikten av 

fonologisk medvetenhet för läsinlärning ger stöd för litteraturstudiens avgränsning. Vidare 

visar forskning att träning i fonologisk medvetenhet är av vikt för den tidiga 

läsutvecklingen (Wolff, 2017, s. 1). Vikten av fonologisk medvetenhet lyfter även 

Skolverket fram genom moduler i läslyftet och rapporter (jfr Wolff, 2017; Skolverket, 
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u.å.). Med grund i forskning, Skolverket och egna erfarenheter anser vi att en 

forskningssammanställning av hur lärare bör arbeta med fonologisk medvetenhet är viktig 

och motiverad. 

Vetenskapsrådet fick år 2013 i uppdrag av regeringen att kartlägga forskningsresultat för 

svensk skola. Detta resulterade i SKOLFORSK-projektet bestående av 16 delprojekt 

innehållande forskningssammanställningar utefter genomförda kartläggningar. Ett av 

delprojekten är Delrapport från SKOLFORSK-projektet, kunskapsöversikt om läs- och 

skrivundervisning för yngre elever (Taube m.fl., 2015, s. 2). Delrapporten sammanställer 

bland annat forskning om fonologisk medvetenhet och hävdar att ett av de största fynden 

den kognitiva psykologin har bidragit med till läsforskningen är just sambandet mellan 

barns fonologiska förmågor och ordavkodningsförmåga (Taube m.fl., 2015, s. 15). I och 

med detta fastställs vikten av undervisning i fonologisk medvetenhet. De presenterar även 

till viss del didaktiska aspekter. Det är i denna forskningssammanställning vi tar avstamp 

för vår litteraturstudie. Vi vill bidra med kunskap om hur denna undervisning kan se ut i 

praktiken och vilken kunskap lärare behöver för att genomföra den.  

3.3 Fonologisk medvetenhet i styrdokumenten  

Fonologisk medvetenhet som begrepp nämns inte i grundskolans styrdokument. Då 

eleverna förväntas utveckla läsförmågan (jfr Skolverket, 2017b, s. 253–254) kan 

undervisning i fonologisk medvetenhet motiveras eftersom den fonologiska 

medvetenheten ligger till grund för läsinlärningen (Wengelin & Nilholm, 2016, s. 128). I 

förskoleklassen ska undervisningen behandla "rim, ramsor och andra ordlekar" 

(Skolverket, 2017b, s. 22). Vidare syftar undervisningen i förskoleklass till att ge eleverna 

"möjlighet att utveckla intresse för och förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk" 

(Skolverket, 2017b, s. 21).  I läroplanens syfte för ämnet svenska står det skrivet att 

eleverna ska få möjlighet att utveckla kunskap om språkets uppbyggnad och struktur 

(Skolverket, 2017b, s. 252). Skolverket menar att dessa kunskaper är viktiga då de krävs 

för att elever ska kunna kommunicera på ett rikt och nyanserat sätt (Skolverket, 2017a, s. 

7). Vidare är fonologisk medvetenhet kunskap om språkets form (Wolff, 2017, s. 1) och 

struktur (Shanahan, 2006, s. 7). Kunskaper om språkets uppbyggnad och normer ger elever 

möjlighet att känna trygghet med den språkliga förmågan. I och med den språkliga 

förmågan ges elever även möjlighet att diskutera språkfrågor och göra språkliga val 

(Skolverket, 2017a, s. 7). Kommentarmaterialet för svenska (Skolverket, 2017a, s. 6) 

menar att läsning är en självklar del av språkförmågan och att det är viktigt att eleverna får 

möjlighet att utveckla förmågan att ta del av texter för olika syften. 

I årskurs 1 ska eleven kunna läsa enkla, bekanta och elevnära texter på ett delvis 

fungerande sätt (Skolverket, 2017b, s. 270). Även i Skolverkets Bedömningsstöd för läs- 

och skrivutveckling, årskurs 1–3 (2016, s. 17) beskrivs hur eleven ska kunna läsa ord och 

enkla meningar samt kunna namnge i stort sätt alla bokstäver (Skolverket, 2016, s. 17). 

Enligt kunskapskraven i årskurs 3 ska eleven kunna läsa enkla och elevnära texter på ett i 

huvudsak fungerande sätt (Skolverket, 2017b, s. 270). Detta visar på en progression. Det 

som Skolverket menar är en tillräcklig avkodningsförmåga för att uppnå kunskapskraven 

beskriver vi i litteraturstudien som funktionell avkodning. 
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3.4 Teoretiska och metodologiska utgångspunkter i det analyserade materialet 

3.4.1 Kognitivistiskt, sociokognitivt och sociokulturellt perspektiv 

Kognitivismen fokuserar på kognitiva strukturer samt hur människan hämtar, processar 

och lagrar data. Lärande beskrivs som att människor tar in information som de sedan 

bearbetar och kombinerar. I den kognitiva traditionen talas om minnet och hur hjärnan 

processar information (Säljö, 2014, s. 271–273). En viktig aspekt är arbetsminnet och de 

utmaningar det kan innebära för en människa att hålla information i arbetsminnet vid 

komplexa symboliska förmågor så som exempelvis att lära sig läsa (Säljö, 2014, s. 275). 

I ett sociokognitivt perspektiv ligger istället fokus på hur individen utvecklar sina 

kunskaper i ett socialt sammanhang. Exempelvis kan man undersöka huruvida möjligheten 

för en individ att ta till sig kunskap skiljer sig åt mellan olika sociala sammanhang (Liberg, 

2006, s. 21). Med andra ord påverkar den sociala situationen tankarna och lärandet. Inom 

forskning används begreppet ’situated cognition’ för att visa på sambandet mellan social 

interaktion och kognition. Samma koppling hörs också i det svenska namnet. I en 

skolpraktik innebär detta att elevers tänkande och lärande påverkas av skolans sociala 

struktur (SOU 1992:94, s. 40).  

Flera av de analyserade artiklarna antar ett sociokulturellt perspektiv. Samma perspektiv 

ligger till grund för Skolverkets kunskapssyn (Säljö, 2014, s.306). Att anta ett 

sociokulturellt perspektiv innebär att studera de sociokulturella sammanhang en person 

befinner sig i (Liberg, 2006, s. 21). Det sociokulturella perspektivet beskriver lärande som 

en ständigt pågående process där lärande bäst sker i den proximala utvecklingszonen. Då 

en elev har rätt förkunskaper och möts av rätt utmaning för att kunna ta till sig ny kunskap 

befinner sig eleven i den proximala utvecklingszonen (Säljö, 2014, s. 305). Vidare är det 

sociala samspelet samt stöttning i lärandet viktiga aspekter av det sociokulturella 

perspektivet. Begreppet stöttning kommer från det engelska uttrycket 'scaffolding' som 

syftar på den stöttning som ges i lärprocesser (Säljö, 2014, s. 306). Ett annat viktigt begrepp 

är redskap, eller kulturella redskap som är principer eller idéer vilka leder vidare till ny 

kunskap (Säljö, 2014, s. 305). 

3.4.2 Kvantitativ och kvalitativ metod samt meta-analyser 

Den metod som främst har varit aktuell i analyserade studier är kvantitativ metod. Med 

kvantifiering vill man fastställa mängden vid insamling och analys av data. I kvantitativ 

metod finns ett deduktivt synsätt där data prövas mot teorier. Kvantitativ metod har ett 

naturvetenskapligt och objektivistiskt synsätt (Bryman, 2008, s. 40). I litteraturstudien har 

även meta-analyser inkluderats. Meta-analyser innebär sammanfattningar av flertalet 

gjorda kvantitativa analyser och tester där de jämförs med varandra. Målet med att 

genomföra en meta-analys är att kunna fastställa en viss effekt på en mer generell nivå 

(Bryman, 2008, s. 105). Fåtalet analyserade studier har använt kvalitativ metod vilket till 

skillnad från kvantitativ metod snarare fokuserar på ord än siffror. I kvalitativ forskning 

används observation och/eller intervjuer. Huvudfokus i forskningen ligger på förståelse av 

en social verklighet och på hur deltagarna tolkar denna (Bryman, 2008, s. 340–341). 
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4 Metod 
Inledningsvis i 4.1 beskrivs arbetsprocessen som helhet. Rubrik 4.2 innehåller en 

redogörelse för urvalet. Under rubrik 4.3 redogörs för litteratursökningen. Rubrik 4.4 

innefattar en tabell över publikationer som analyserats. Slutligen under rubrik 4.5 redogörs 

för hur analysen av materialet har gått till.  

4.1 Arbetsprocess 

Arbetsprocessen har tagit avstamp i den figur (se Bilaga 1) som presenteras i Dags för 

uppsats (Friberg, 2012, s. 38). Litteraturstudiens problemområde omfattade från början 

avkodning. I och med den inledande informationssökningen riktades dock sökningarna 

mot fonologisk medvetenhet eftersom flertalet publikationer tog upp detta som en av de 

viktigaste aspekterna för avkodning (Skolverket, u.å.; Wengelin & Nilholm, 2013; Wolff, 

2017). Under den inledande informationssökningen skrev vi upp alla sökord, databaser 

samt sökresultat, både till antal samt länkar till intressanta publikationer. Vi utgick även 

från de tips som finns i Skriva för att lära (Dysthe, Hertzberg & Løkensgard Hoel, 2010, 

s. 29–30) nämligen att lära känna hela källan genom att hitta problemställningen, 

identifiera viktiga delproblem, samt översiktsläsa vissa avsnitt vid behov.   

4.2 Urval 

Övergripande kriterium för inklusion var att publikationerna skulle vara vetenskapliga. För 

att avgöra om publikationerna var vetenskapliga använde vi oss av följande kriterier: de 

ska redovisa någon form av ny kunskap, de ska vara möjliga att granska samt blivit 

granskade innan publikation (Segesten, 2012, s. 47–49).  

Med utgångspunkt i ovanstående gjordes sedan urvalet att artiklarna skulle innehålla 

relevanta sökord för att behandla syfte samt frågeställningar. Exempel på dessa relevanta 

sökord är fonologisk medvetenhet/'phonological awareness' och 'beginning reading 

instruction'. Dessa ord valdes ut för att vi i den inledande sökningen kunde se att orden 

ledde till artiklar som behandlar innehåll relevant för frågeställningarna. Publikationerna 

skulle förutom relevanta sökord även innehålla någon aspekt av didaktiska implikationer, 

alltså hur undervisning i fonologisk medvetenhet kan genomföras. Vi valde bort artiklar 

som var utvärderingar av specifika testprogram anpassade till andra länders skolsystem. 

Artiklar som liksom svenskan bygger på en alfabetisk ortografi inkluderades och språk 

som bygger på andra skriftspråk exkluderades. Språk som inkluderades utöver svenskan 

var engelska, holländska samt danska. Språk som exkluderades var bland andra mandarin, 

japanska och arabiska. Av de studier som använts berörs elever med specifika 

lässvårigheter, generella lässvårigheter och elever som inte uppvisat några lässvårigheter. 

Då vårt syfte fokuserar på lärare i klassrummet har artiklar riktade till exempelvis 

specialpedagoger och logopeder valts bort. Detta urval gjordes eftersom denna 

litteraturstudie fokuserar på vad lärare utan specialpedagogutbildning bör ha för kunskaper 

samt hur lärare kan arbeta didaktiskt. Ett annat tydligt kriterium är utgivningsår då vi fann 

att artiklar utgivna efter år 2000 behandlade och byggde vidare på tidigare genomförd 

forskning. Alltså inkluderades publikationer från år 2000 till 2017. Flertalet av dessa 

publikationer var på engelska och studierna genomförda i olika europeiska länder. De 
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flesta publikationerna som inkluderades har varit vetenskapliga artiklar men även 

avhandlingar och rapporter. Både meta-analyser och enskilda studier har 

inkluderats. Enstaka artiklar som behandlas i resultatet har genomförts i förskolan. Trots 

att fokus i resultatet inte ligger på förskola väljer vi att använda dessa då det framkommit 

generella drag gällande fonologisk medvetenhet. Vi anser att dessa didaktiska 

implikationer är allmängiltiga och därmed applicerbara även på elever i årskurs F-3. 

4.3 Litteratursökning 

Använda sökord i litteratursökningen reviderades löpande. Flertalet sökord trunkerades, 

exempelvis trunkerades avkodning som avkod* för att hitta variationer så som avkoda, 

avkodning, avkodas med flera (jfr Östlundh, 2012, s. 68). Sökningarna reviderades, 

ändrades och utökades då nya infallsvinklar av problemområdet upptäcktes. Vi kunde även 

dra nytta av de funna rapporternas nyckelord. Exempel på revideringar är tidigare 

trunkering i ord och sökningar med redan använda sökord i nya kombinationer.  

För att få sökord som var relevanta och ämneskorrekta använde vi Thesaurus via databasen 

Education Resources Information Center, fortsättningsvis förkortat ERIC. I Thesaurus 

sökte vi till en början på didactics vilket inte gav några ytterligare sökord, då sökte vi 

istället på pedagogy. Det ledde oss till instruction vilket Thesaurus menade var ett bättre 

sökord. Detta stämde väl överens med de nyckelord vi funnit i de vetenskapliga artiklar vi 

hittat via sökord som exempelvis "phonological awareness". Genom Thesaurus-sökningen 

fann vi vidare sökorden "beginning reading instruction" vilka visade sig vara användbara 

sökord i kombination med "phonemic awareness".  

Inledningsvis i sökarbetet sökte vi i ERIC på decode AND "reading difficulty". Detta gav 

oss 47 träffar, varav två var intressanta för fortsatt analys. Dessa sökord gav oss ett alldeles 

för brett resultat i förhållande till syftet. Stegvis preciserade vi våra sökord ytterligare för 

att matcha litteraturstudiens frågeställningar. Genom de artiklar vi vid denna tidpunkt hittat 

fann vi att "beginning reading instruction" var ett internationellt vedertaget begrepp och 

användbart i våra sökningar. Vi valde att söka på detta begrepp i ERIC vilket gav 335 

träffar. Här var det nödvändigt att begränsa sökningen. Vi valde att begränsa sökningen till 

academic journals utgivna mellan år 2000 och 2017. Detta gav oss 62 träffar av vilka vi 

valde en artikel för analys. Utifrån ovan nämnd Thesaurus-sökning i ERIC sökte vi på 

"beginning reading" AND "phonological awareness". Sökningen avgränsades direkt till 

peer-reviewed samt academic journal. Av sökningens 140 träffar analyserades en 

publikation. Sökningen med "beginning reading" AND "phonological awareness" gjordes 

igen. Denna gång avgränsade vi oss inte till peer-reviewed och vi lade till sökorden 

"phonemic awareness". Detta gav oss en något mer specifik sökning med 13 träffar varav 

en analyserades. På SwePub sökte vi på fonologisk medvetenhet trunkerat till fonologisk 

medv*, vilket gav 15 träffar varav två valdes för analys. Vi använde oss även av så kallad 

kedjesökning via referenser i tidigare funna artiklar samt genom nyckelord relevanta för 

problemområdet. Vi sökte även på forskare inom området samt använde referenser från 

hemsidan LegiLexi1.  

                                                 
1www.legilexi.org, stiftelse som verkar kompetensutvecklande i nära samarbete med forskare.  

http://www.legilexi.org/
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I sammanställningen av publikationerna utgick vi från en sammanställningstabell (se 

Bilaga 2). I tabellen redovisas författare, titel, eventuell tidskrift, publikationsår, land och 

databas. Här fanns även en beskrivning av rapportens syfte, urval, datainsamling, teoretisk 

bakgrund samt resultat. Tabellen innehåller till sist en kolumn för egna kommentarer.     

4.4 Analyserad litteratur 

Inkluderade publikationer är här sammanställda i en tabell efter författarens efternamn. 

Tabell 1 innehåller även publikationsår, publikationstyp samt titel. Urvalet nedan 

innehåller 15 publikationer, varav 11 vetenskapliga artiklar, två rapporter, en bok och en 

doktorsavhandling.  

Tabell 1. Litteraturstudiens urval.  

Författare År Publikationstyp Titel 

Alatalo, Tarja 2011 Doktorsavhandling Skicklig läs- och skrivundervisning i åk 1–3: Om 

lärares möjligheter och hinder 

Coyne, Michael D., 
Zipoli, Richard P. Jr.,  
Ruby, Maureen F. 

2006 Vetenskaplig artikel 

 

Beginning Reading Instruction for Students at Risk 

for Reading Disabilities: What, How, and When 

Ehri, Linnea C., 
Nunes, Simone R.,  
Willows, Dale M.,  
Schuster, Valeska B, 

Yaghoub-Zadeh, Z.,  
Shanahan, T.   

2001 Vetenskaplig artikel 

 

National Reading Panel Phonemic awareness 

instruction helps children learn to read: Evidence 

from the National Reading Panel's meta-analysis 

Elbro, Carsten, 
Klint Petersen, Dorthe 

 

2004 Vetenskaplig artikel Long-Term Effects of Phoneme Awareness and Letter 

Sound Training: An Intervention Study with Children 

at Risk for Dyslexia 

Fälth, Linda, 
Gustafson, Stefan, 
Svensson, Idor 

2017 Vetenskaplig artikel Phonological Awareness Training with Articulation 

Promotes Early Reading Development 

Gustafson Stefan, 
Ferreira Janna,  
Rönnberg Jerker 

2007 Vetenskaplig artikel Phonological or Orthographic Training for Children 

with Phonological or Orthographic Decoding Deficits 

Hulme, Charles, 
Snowling, Margaret. J. 

2013 Vetenskaplig artikel 

 

Learning to read: What we know and what we need to 

understand better. Child Development Perspectives 

Johnston, Rhona S., 
Watson, Joyce E. 

2004 Vetenskaplig artikel 

 

Accelerating the development of reading, spelling and 

phonemic awareness skills in initial readers  

Lundberg, Ingvar 2007 Bok Bornholmsmodellen 

Melby-Lervång, Monica, 
Haalas Lyster, Solveig-

Alma H, Hulme, Charles 

2012 Vetenskaplig artikel Phonological Skills and Their Role in Learning to 

Read: A Meta-Analytic Review 

National Reading Panel 2000 Rapport   Teaching Children To Read: An Evidence-Based 

Assessment of the Scientific Research Literature on 

Reading and Its Implications for Reading Instruction 

Phillips, Beth M., 
Clancy-Menchetti, Jeanine, 
Lonigan, Christopher. J 

2008 Vetenskaplig artikel 

 

Successful Phonological Awareness Instruction with 

Preschool Children: Lessons from the Classroom 

Shanahan, Timothy 2005 Rapport The National Reading Panel Report. Practical Advice 

for Teachers 

Sodoro, Janette, 
Allinder, Rose M.,  
Rankin-Erickson, Joan L. 

2002 Vetenskaplig artikel Assessment of Phonological Awareness: Review of 

Methods and Tools 

 

Suggate, Sebastian P. 2014 Vetenskaplig artikel A Meta-Analysis of the Long-Term Effects of 

Phonemic Awareness, Phonics, Fluency, and Reading 

Comprehension Interventions  

https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/au/Coyne,+Michael+D/$N?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/au/Ruby,+Maureen+F/$N?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/au/Ehri,+Linnea+C/$N?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/au/Nunes,+Simone+R/$N?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/au/Willows,+Dale+M/$N?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/au/Schuster,+Barbara+Valeska/$N?accountid=11754
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4.5 Materialanalys 

För att kategorisera forskningsresultaten från litteraturstudiens urval utformade vi på 

förhand relevanta kategorier utifrån syfte och frågeställning genom ett färgsystem. 

Följande sju kategorier färgkodades: fonologisk medvetenhet (definitioner samt 

information), avkodning samt allmänt om läsinlärning, didaktiska implikationer, lärares 

uttalade kunskaper, utförd undersökning, generella lässvårigheter och specifika 

lässvårigheter (exempelvis dyslexi). Kategorierna möjliggjorde en tydlig jämförelse av 

olika publikationer. För att underlätta analysen använde vi Adobe Acrobat Reader. 

Programmet användes även för att kategorisera, lägga in, dela samt söka på kommentarer 

och anteckningar. Fortlöpande användes dokumentet "Översikt över analyserad litteratur" 

(se Bilaga 2) för att på ett överskådligt sätt dokumentera forskningsmetod, utgångspunkt 

samt syfte och sammanfattat resultat. 

Ovanstående kategorier valdes utifrån vad som var relevant efter syfte och frågeställning 

och för att ge en god överblick över området vi ville behandla. Kategorierna fick således 

en hierarkisk indelning. Den övergripande kategorin fonologisk medvetenhet (definitioner 

samt information) använde vi för att få en översikt över artiklarnas utgångspunkt samt 

definition av fonologisk medvetenhet. Fortsättningsvis användes två huvudkategorier som 

har en direkt koppling till frågeställningarna. Kategorin Lärares uttalade kunskaper är 

direkt kopplat till frågeställning ett: "Vilka kunskaper behöver svenskläraren för att bedriva 

en undervisning i fonologisk medvetenhet som stöttar de elever som uppvisar 

lässvårigheter?". Kategorin didaktiska implikationer har en direkt koppling till 

frågeställning två: "Hur bör svensklärare utforma undervisning i fonologisk medvetenhet 

för att stötta elever med deras läsförmåga?". Båda kategorierna återfinns som rubriker i 

resultatet. Kategorierna syftar mot två olika frågeställningar men särskiljs även för att 

synliggöra vilka kunskaper lärare bör besitta som inte är ett direkt uttryck för explicit 

undervisning. Slutligen ingick kategorierna undersökning, avkodning/allmän läsinlärning, 

generella lässvårigheter och specifika lässvårigheter exempelvis dyslexi i en stödstruktur 

som gav stöttning i att tolka resultatet och sätta in det i ett större sammanhang. 

Kategorierna undersökning och avkodning/allmän läsinlärning gav ett ramverk för de 

analyserade publikationernas utgångspunkter. Kategorierna om lässvårigheter tydliggör 

vilka elever som avses.  

Kategoriseringarna hjälpte oss att synliggöra teman i forskningen. Vi har strukturerat upp 

resultatet efter dessa teman, vilka speglas i resultatavsnittets rubriker. De två övergripande 

kategorierna lärares kunskaper samt didaktiska implikationer kvarstår för att ge en tydlig 

struktur av resultatet i förhållande till frågeställningarna. Funna teman gällande lärares 

kunskaper är följande: ämneskunskaper, didaktiska kunskaper, terminologi, kunskap om 

elever samt felaktiga uppfattningar. Vidare är funna teman gällande didaktiska 

implikationer indelade i två övergripande teman. Dessa teman är undervisningens innehåll 

och undervisningens form. Undervisningens innehåll innefattar följande underliggande 

teman: frågeställningar och ordval, fonemisk medvetenhet i kombination med grafem, en 

eller flera fonemiska förmågor samt syntes och segmentering. Undervisningens form 

innefattar följande underliggande teman: visuellt stöd, tidsaspekten och gruppstorlek. De 

teman som vi har urskilt i forskningen återfinns som motsvarande avsnitt i resultatet.   
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5 Resultat 
Inledningsvis under rubrik 5.1 behandlas lärares kunskaper, vilket svarar mot 

litteraturstudiens frågeställning om lärarens kunskaper. Rubrik 5.2 tar upp vad 

undervisningen bör innehålla och rubrik 5.3 tar upp hur undervisningen bör genomföras. 

Dessa två rubriker svarar mot litteraturstudiens frågeställning om didaktiska implikationer.  

5.1 Lärares uttalade kunskaper - de kunskaper lärare behöver  

5.1.1 Lärares ämneskunskaper och didaktiska kunskaper 

Lärare som bedriver läs- och skrivundervisning behöver goda ämneskunskaper. De 

behöver även pedagogiska kunskaper, kunskaper om läsinlärningens process samt kunskap 

om hur elevers utveckling kan identifieras (Alatalo, 2011, s. 187, 191). En god läs- och 

skrivutveckling hos elever är beroende av att lärare har goda kunskaper i språkliga 

strukturer (Alatalo, 2011, s. 202). Det är viktigt att lärare vet vad begreppen fonologisk 

medvetenhet och fonemisk medvetenhet innebär. Begreppsförståelsen gör att lärare kan ta 

till sig forskning, förklara begreppen samt diskutera elevernas fonologiska utveckling och 

svårigheter med kollegorna. Anledningen till att kunskaper om fonologisk medvetenhet 

som begrepp är viktigt är för att den fonologiska medvetenheten ligger till grund för elevers 

förmåga att konvertera kunskaper om talspråket till skriftspråksinlärningen (Alatalo, 2011, 

s. 82). För att lärare ska kunna avgöra om en elev är fonemiskt medveten måste lärare vara 

förtrogna med vad det innebär (Alatalo, 2011, s. 132). Generellt har lärarna i Alatalos 

(2011) studie som kan dela upp ord i fonem en bättre övergripande kunskap gällande 

språkliga strukturer än vad lärare som inte behärskar fonem har (Alatalo, 2011, s. 191). En 

annan anledning till att det är viktigt att lärare har goda kunskaper i ämnet samt i den 

teoretiska bakgrunden är för att de ska veta vilken påverkan undervisningen har på 

eleverna. Dessa kunskaper menar Alatalo (2011, s. 194) att lärarna i studien inte har. Lärare 

behöver kunskap om att brister gällande fonologisk medvetenhet är sammankopplat med 

lässvårigheter. Genom denna kunskap har lärare möjlighet att upptäcka lässvårigheter hos 

elever och kan på så sätt stötta dem (Alatalo, 2011, s. 194). Lundberg (2007, s. 9) menar 

att svårigheter i att uppmärksamma fonem kan innebära att det för eleven blir svårt att 

knäcka den alfabetiska koden. 

Alatalo (2011, s. 177) genomförde i sin studie kunskapstest gällande de grundläggande 

kunskaper om läsinlärning som lärare behöver för en strukturerad undervisning för 

läsinlärning. Resultaten visade att lärarna som deltog i hög grad hade undermåliga 

kunskaper. Dessa kunskaper behöver inte ta lång tid eller mycket utbildning för att 

behärska utan kan enligt Alatalo (2011, s. 178) förvärvas endast genom kortare 

utbildningar. Vidare framhåller Coyne, Zipoli och Ruby (2006, s. 161) att det finns en bred 

kunskap och forskningsbasis i läsinlärning och fonemisk medvetenhet. Däremot är 

kunskapen bland lärare gällande hur undervisningen ska genomföras undermålig. De 

menar att det finns kunskapsbrister gällande vad som ska behandlas i undervisningen och 

hur den genomförs praktiskt (Coyne m.fl., 2006, s. 161). 

5.1.2 Vikten av en gemensam terminologi 

Det räcker inte med att enskilda lärare har kunskaper i språkliga strukturer och fonologisk 

medvetenhet. Lärare behöver även ha en gemensam terminologi för fonologisk och 
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fonemisk medvetenhet. Den gemensamma terminologin är viktig för att lärare ska kunna 

genomföra bra överlämningar, bedömningar och anpassade insatser (Alatalo, 2011, s. 198). 

Fortsättningsvis är det av stor vikt att lärare har en gedigen grundutbildning i läs- och 

skrivinlärning för att kunna vidareutvecklas genom bland annat kollegialt lärande (Alatalo, 

2011, s. 188).   

5.1.3 Vikten av att ha kunskap om sina elever 

Förutom ämneskunskaper och didaktiska kunskaper behöver lärare även ha en god 

kännedom om sina elever (Alatalo, 2011, s. 195). Detta innebär förmåga att identifiera 

vilka svagheter och styrkor som en elev uppvisar gällande läsinlärningen. På så sätt kan 

undervisningen anpassas till elevers individuella behov. Anpassningen är viktig för alla 

elever och än mer för de elever som uppvisar lässvårigheter (Alatalo, 2011, s. 195). Med 

utgångspunkt i elevers förmågor kan en naturlig stegring i undervisningens innehåll utifrån 

elevers förmågor skapas (Coyne m.fl., 2006, s. 164). För att undervisningen ska vara så 

effektiv som möjligt bör läraren uppmärksamma exakt vad i avkodningen det är som 

skapar svårigheter för eleven och därifrån utforma undervisning utifrån den proximala 

utvecklingszonen (Hulme & Snowling, 2013, s. 1). 

Lärare behöver även ha en medvetenhet om att vissa fonologiska förmågor kan vara mer 

eller mindre krävande för olika elever (Phillips, Clancy-Menchetti & Lonigan, 2008, s. 6). 

I likhet med den uppdelning av fonologiska förmågor som visas i Figur 1 (avsnitt 3.2.3) 

delar också Phillips m.fl. (2008, s. 5) upp den fonologiska medvetenheten i förmågor som 

bör ligga till grund för undervisningen. De fyra förmågor som Phillips m.fl. (2008, s. 5) 

fokuserar på är medvetenhet om ord, medvetenhet om stavelser, 'onset-rime' och det sista 

steget är fonemisk medvetenhet. 'Onset-rime' innebär förmågan att kunna särskilja första 

ljudet i ett ord från rimdelen. Dessa fyra förmågor kan upplevas olika svåra av olika elever 

vilket lärare behöver känna till (Phillips m.fl., 2008, s. 5). 

5.1.4 Felaktiga uppfattningar påverkar undervisningen 

Elever gynnas av insatser som sätts in tidigt gällande lässvårigheter (Alatalo, 2011, s. 191–

192). Det är därmed inte hållbart att vänta in elevers mognad utan istället bör lärare tidigt 

arbeta systematiskt med fonologisk medvetenhet för att förebygga svårigheter. Trots detta 

menar Alatalo (2011, s. 191–192) att lärare ofta passivt väntar in elevernas mognad på 

grund av att de inte vet vilka åtgärder som kan sättas in. Ytterligare ett exempel på att lärare 

väntar in elever är när de låter elever läsa mycket på egen hand för att utveckla 

läsförmågan. Detta stöttar inte elever som uppvisar lässvårigheter. Utöver ordinarie 

undervisning behövs specifik träning inom de områden elever uppvisar svårigheter i 

(Alatalo, 2011, s. 194). Alatalo (2011) menar alltså att lärare inte bör vänta in elevers 

mognad däremot uppger Lundberg (2007) att språklig medvetenhet är något som barn 

mognar in i (Lundberg, 2007, s. 110). Lundberg (2007) syftar på yngre elever än Alatalo 

(2011) vilket måste tas med i tolkningen. Huruvida lärare ska invänta elevers mognad kan 

alltså tolkas vara beroende av elevers ålder. Därav inte sagt att lärare alltid ska vänta in 

mognad för yngre elever. För att sammanfatta behöver lärare ha goda kunskaper om 

språklig medvetenhet, läsinlärning och de enskilda eleverna för att avgöra hur de ska gå 

tillväga i undervisningen av elever i lässvårigheter.  
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5.2 Didaktiska implikationer - undervisningens innehåll 

Fonologisk medvenhet är ingen intuitiv förmåga som kommer naturligt så som vissa andra 

språkkunskaper kan göra för barn. Detta beror bland annat på att det inte går att uppfatta 

tydligt åtskilda fonem i talat språk (Lundberg, 2007, s. 9; Phillips m.fl., 2008, s. 4). Barn 

fokuserar generellt på ords betydelse snarare än språkets form. Den fonologiska 

medvetenheten kan därmed kräva genomtänkt undervisning med målinriktade övningar. 

Följaktligen bör den tidiga läsundervisningen syfta till att barn kan fokusera på ords 

ljudmässiga form istället för på ord betydelse (Phillips m.fl., 2008, s. 4). De elever som 

uppvisar fonologiska svårigheter gynnas av en undervisning som är fokuserad på 

fonologisk träning (Gustafson, Ferreira & Rönnberg, 2007, s. 221). Vidare gynnar träning 

i fonologisk medvetenhet även elever som är i riskzonen för att senare utveckla 

lässvårigheter. Dessa elever gynnas även av undervisning i form av språklekar (Lundberg, 

2007, s. 20). National Reading Panel2 (NRP, 2000) menar vidare att dessa positiva effekter 

av fonologisk träning på läsning håller i sig, inte bara i anslutning till undervisningen utan 

även senare (NRP, 2000, s. 37). Samma långvariga effekt på läsförmågan hade Elbro och 

Klint Petersens (2004, s. 667) studie i fonemisk medvetenhet på elever i lässvårigheter. 

5.2.1 Vikten av en planerad undervisning 

Lärare bör planera sin undervisning på förhand. Planeringen innebär att veta vad som ska 

läras ut, i vilken ordning det lärs ut, genomtänkt stegring i svårighetsgrad samt hur det ska 

läras ut, exempelvis i grupper eller helklass (Phillips m.fl., 2008, s. 8). Planeringen kan 

göras med hjälp av undervisningsprogram så som exempelvis Bornholmsmodellen eller 

Fonomix. Fonomixprogrammet ingick i Fälth, Gustafson och Svenssons (2017, s. 267) 

studie som visade att elever som fick undervisning efter Fonomixprogrammet hade en 

bättre fonologisk utveckling än de elever som genomgick den ordinarie undervisningen. 

Den ordinarie undervisningen innehöll språklekar läraren själv plockat ihop. 

Fonomixprogrammet innehåller övningar i fonologisk medvetenhet där elever får fokusera 

på munrörelser. Eleverna får även arbeta med grafem och fonem-grafem relationen (Fälth 

m.fl., 2017, s. 267). Vidare är en implicit undervisning i fonologisk medvetenhet enligt 

Phillips m.fl. (2008, s. 8) inte tillräcklig för att ge elever förutsättningar att utveckla 

fonologisk medvetenhet. Med implicit undervisning menar Phillips m.fl. (2008, s. 8) att 

fånga ögonblicket för att undervisa fonologisk medvetenhet, ofta via annan undervisning. 

Detta sker oplanerat ofta via en text, sång eller något en elev säger som drar 

uppmärksamheten till ljudstrukturen i orden. Implicit undervisning förutsätter att alla 

elever har en konceptuell förståelse med sig in i undervisningen som de kan dra nytta av 

(Phillips m.fl., 2008, s. 8). 

5.2.2 Val av frågor och ord är viktiga 

Angående hur frågor kan ställas i undervisningen i fonologisk medvetenhet gäller att det 

är lättare för en elev att svara på frågor som kräver igenkänning än frågor som kräver att 

eleven själv måste producera svaret (Sodoro, Allinder & Rankin-Erickson, 2002, s. 255). 

Exempelvis kanske en elev kan svara på frågan Rimmar de här två orden? då läraren ger 

                                                 
2 National Reading Panel är en forskningsgrupp som sammanställer och analyserar forskning om läsinlärning 

och läsundervisning. Detta på uppdrag av USA:s utbildningsdepartement.  
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två ord som eleven kan känna igen. Däremot kan uppmaningen Säg två ord som rimmar 

som kräver att eleven själv producerar svaret vara för svårt. Då igenkänning oftare är lättare 

för eleverna kan det innebära att eleven svarar rätt på igenkänningsfrågan men inte klarar 

att ge rätt svar på frågan som kräver ett producerat svar. Detta trots att båda frågorna kräver 

samma typ av fonologiska förmåga (Sodoro m.fl., 2002, s. 255). Även nonsensord (ord 

utan egentligen betydelse) kan vara lättare för vissa elever att arbeta med istället för ord 

med betydelse. Detta då eleven inte behöver försöka förstå ordet, utan kan koncentrera sig 

på ordets form (Sodoro m.fl., 2002, s. 255).  

5.2.3 Fonemisk medvetenhet och grafem i kombination 

Ett sätt att arbeta med fonemisk medvetenhet är i kombination med grafem, antingen 

förebyggande eller förstärkande. Även om kunskap om grafemens namn och ljud inte är 

en direkt förutsättning för ljudbaserad fonologisk medvetenhet kan det fungera som en 

försäkran om att elever förstår bokstavsljuden (Phillips m.fl., 2008, s. 12).  

Undervisning i fonemisk medvetenhet i kombination med grafem gav goda resultat för de 

elever som inte uppvisade lässvårigheter i studien genomförd av Ehri m.fl. (2001, s. 268). 

För de elever som uppvisade svårigheter med avkodning var undervisning i fonemisk 

medvetenhet i kombination med grafem inte mer effektiv än undervisningen utan grafem. 

Dock visade undervisningen med grafem en markant skillnad i läsinlärningen för de elever 

som inte uppvisade lässvårigheter. Läsningen för dessa elever stärktes i det långa loppet 

av undervisning som kombinerade fonemiska övningar och grafem (Ehri m.fl., 2001, s. 

268). Även i NRP:s (2000, s. 22) rapport framgick det att när elever deltog i undervisning 

som manipulerade fonem med stöttning av grafem gav detta större effekt på läsinlärningen 

än om grafem inte användes. Dock görs ingen differentiering i NRP:s rapport mellan elever 

med eller elever utan lässvårigheter. Den positiva effekten av fonemiska övningar i 

kombination med grafem visade även Johnston och Watsons (2004, s. 348) studie i vilken 

de elever som fick undervisning innehållande bokstavsträning samt fonemisk medvetenhet 

hade bäst resultat gällande läsning. 

Även Bornholmsmodellen3 kombinerar grafem med träning i fonologisk medvetenhet. 

Lundberg (2007, s. 7) menar att detta kan fylla en stöttande funktion eftersom elever kan 

använda visuella grafem och koppla ihop dessa med annars abstrakta fonem. Till en början 

använde sig Bornholmsmodellen endast av fonologisk träning. Anledningen var att 

Bornholmsstudien vid genomförandet endast var inriktad på det talade språket. Nu används 

dock grafem i undervisningen eftersom det visat sig ge goda effekter på den fortsatta 

läsinlärningen. Elever som endast känner igen ett fåtal grafem får det svårare med 

läsinlärningen i skolan. Det kan förklaras med hur väl elever kan koppla visuella grafem 

till abstrakta fonem (Lundberg, 2007, s. 7). Däremot visar Elbro och Klint Petersens (2004) 

studie att god bokstavskännedom bland elever i förskoleklassen inte nödvändigtvis leder 

till god avkodningsförmåga och ordläsning i årskurs 2 (Elbro & Klint Petersen, 2004, s. 

666).  

                                                 
3 Bornholmsmodellen har sitt ursprung i Bornholmsstudien.  Studien behandlade fonologisk medvetenhet 

genom språklekar som undervisades i 8 månader under 15 minuter om dagen efter ett visst program som 

byggde på progression (Lundberg, Frost & Petersen, 1988, s. 267–269).  



 

15 

 

 

5.2.4 God inlärning med undervisning i en eller två fonemiska förmågor samtidigt 

I undervisningen av fonemisk medvetenhet kan flertalet förmågor fokuseras samtidigt 

alternativt undervisas en och en. Dessa förmågor är bland andra att identifiera enskilda 

fonem, fonem-syntes, segmentera fonem, ta bort fonem eller manipulera 'onset-rimes'. 

Undervisning i nämnda förmågor redovisas i den meta-analys som NRP (2000, s. 38) 

genomfört. Analysen visar på att det i stort sätt alltid ger en positiv effekt på fonemisk 

medvetenhet och läsinlärning att träna fonemiska förmågor (NRP, 2000, s. 36). 

De studier som NRP (2000, s. 38–39) har analyserat och sammanställt innefattar träning i 

en, två eller flertalet förmågor som ingår under fonemisk medvetenhet samtidigt. När 

studierna har jämförts med varandra användes en effektmätning där experimentgruppen 

har ställts mot kontrollgruppen (NRP, 2000, s. 36). Utifrån experimentgruppens testresultat 

mot kontrollgruppen fås ett effektvärde. Detta effektvärde blir 0 (d=0) i de fall där 

experimentgruppen och kontrollgruppen var identiska efter studien och träningen alltså 

inte haft någon effekt. Vidare finns det rekommendationer för hur värden ska tolkas vilka 

är att 0,20 visar på en liten effekt, 0,50 visar på en medeleffekt och över 0,80 visar på en 

stor effekt (Cohen refererad i NRP, 2000, s. 36). Genom att jämföra samtliga studier mot 

detta effektvärde har NRP konstaterat att de undervisningsprogram som tränar en eller flera 

förmågor av fonemisk medvetenhet samtidigt är gynnsamma (NRP, 2000, s. 37). Dock ger 

undervisning med fokus på en eller max två förmågor av fonemisk medvetenhet störst 

effekt i att stärka den fonologiska medvetenheten, jämfört med att fokusera på flertalet 

förmågor samtidigt (d=1,16 för en förmåga, d=1,03 för två förmågor eller d=0,70 för 

flertalet förmågor). Meta-studien visade även att undervisning i fonemisk medvetenhet av 

en (d=0,71) eller två (d=0,79) förmågor jämfört med undervisning som fokuserade på 

flertalet förmågor (d=0,27) gav enligt NRP (2000) en dubbelt så stor effekt på elevers 

läsförmåga. Resultatet var detsamma vid efterföljande test (NRP, 2000, s. 38–39). Även 

Coyne m.fl. (2006, s. 164) menar att det är fördelaktigt att fokusera på enskilda förmågor 

åt gången i den tidiga läsinlärningen. Vidare menar Phillips m.fl. (2008, s. 9) att det kan 

vara överväldigande för nybörjare med undervisning i flertalet förmågor under samma 

lektion då det kräver mer av elevers minne. Förklaringen till att undervisning i flertalet 

förmågor samtidigt ger ett lägre effektresultat i NRP:s studie (NRP, 2000, s. 38–39) menar 

NRP beror på att eleverna inte vet vilken eller vilka förmågor de ska använda i olika 

övningar som innefattas i utvärderingen. En annan förklaring kan vara att varje förmåga 

inte får tillräckligt mycket undervisningstid vid undervisning av flertalet förmågor 

samtidigt (NRP, 2000, s. 38–39). Sammanfattningsvis bör undervisningen i fonemiska 

förmågor alltså behandla en eller max två fonemiska förmågor på samma gång. 

5.2.5 Syntes och segmentering gynnar läsinlärningen 

Syntes och segmentering av fonem i ord är direkt involverat i läs- och skrivprocessen. 

Syntes på så sätt att det ger förutsättning för elever att avkoda okända ord. Segmentering 

förbereder istället elever för att stava okända ord samt minnas hur ord stavas (Ehri m.fl., 

2001, s. 268). För att mäta vilken effekt undervisning i syntes och segmentering har på 

läsinlärning jämförde NRP (2000) effekten med motsvarande effekt på läsinlärning hos de 

elever som fått undervisning i flertalet (tre eller fler) förmågor samtidigt. Resultatet visade 
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att undervisning i syntes och segmentering (d=0,67) gynnade elevers läsning mycket mer 

än undervisning i flertalet förmågor samtidigt (d=0,27) (NRP, 2000, s. 39).  

De fonemiska övningar som ger mest för den tidiga läsinlärningen enligt Shanahan (2006, 

s. 9) är segmentering och syntes. Dessa övningar bör elever få öva tills det att de med 

lätthet kan segmentera fonem i ord fullt ut. När elever behärskar detta kan de dra störst 

nytta av läsundervisningen. Elever har vanligtvis svårt för just segmentering och syntes 

enligt Shanahan (2006, s. 9). Dessa tenderar att vara de sista fonologiska förmågorna som 

utvecklas hos elever (jfr Figur 1, s. 5). För att elever ska kunna segmentera måste de kunna 

uppfatta enskilda fonemen i ord. Läraren behöver förvissa sig om att eleven kan detta innan 

segmenterings- och syntesövningar. När elever bemästrat både segmentering och syntes 

av fonem i ord är behovet av ytterligare undervisning i fonologisk medvetenhet i princip 

mättat (Shanahan, 2006, s. 9). Vidare menar Ehri m.fl. (2001, s. 262) att segmentering hade 

större effekt på elevernas läsinlärning än syntes. Lärare bör således undervisa i 

segmentering och syntes för att gynna en god läsinlärning. 

5.3 Didaktiska implikationer – undervisningens form 

5.3.1 Vikten av systematisk undervisning 

Undervisning i fonologisk medvetenhet behöver vara explicit och systematisk (Coyne, 

2006, s. 164; Phillips m.fl., 2008, s. 8). Undervisningen bör även följa en noggrann ram 

och ordningsföljd. För att bygga en systematisk och explicit undervisning finns flertalet 

nyckelelement. Dessa är bland andra planering, stödstruktur och en korrekt återkoppling 

till elever (Phillips m.fl., 2008, s. 8). Vidare bör den tidiga läsundervisningen vara 

meningsfull och motiverande även om det systematiska arbetssättet bör ligga till grund för 

undervisningen (Alatalo, 2011, s. 194). Undervisningens innehåll ska behandlas steg för 

steg med tydligt och enkelt språk, enkla instruktioner och visuellt stöd för att eleverna ska 

kunna ta till sig innehållet och applicera det på läsaktiviteter. Lärare ska vidare ge flera 

exempel, gemensamma instruktioner och övningar innan eleven prövar på egen hand 

(Coyne m.fl., 2006, s. 164). Även den studie som Gustafson m.fl. (2007, s. 223) 

genomförde visade att elever som är fonologisk svaga gynnades av en explicit fonologisk 

undervisning. De elever som kan vara i riskzonen för dyslexi gynnas också av en 

systematisk och regelbunden träning i fonologisk medvetenhet (Lundberg, 2007, s. 20). 

5.3.2 Vikten av formativ bedömning 

Utvärderingen av undervisningen är viktig. Vidare är det också viktigt att 

utvärderingsverktygen som används går i linje med vad utvärderingen syftar till, för att få 

korrekt och användbar information (Sodoro m.fl., 2002, s. 224). Det finns inte en 

utvärdering som passar alla situationer den bör istället väljas efter vilken information som 

önskas. Överlag är test i fonologisk medvetenhet relativt exakta vad gäller att bedöma den 

fonologiska medvetenheten hos elever i förskolan upp till första terminen av årskurs 1 

(Sodoro m.fl., 2002, s. 254–255). Bedömning finns även till för att upptäcka elever som 

har rätt till speciell eller utökad undervisning eller resurser relaterade till deras tidiga 

läsförmåga. Bedömningen används vidare även för att bestämma vilka åtgärder som skall 
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sättas in, vilka fonologiska förmågor som ska läras ut och utvärdera de insatser som har 

satts in (Lundberg, 2007, s. 22; Sodoro m.fl., 2002, s. 256). 

5.3.3 Stödstrukturer i form av visuella representationer stöttar inlärningen 

Stödstrukturer kan stötta elever i deras läsinlärningsutveckling (Coyne m.fl., 2006 s. 164). 

Stödstrukturer bör vara stegvis anpassade till elevers utveckling. Särskilt viktigt är 

stödstrukturer för elever som ligger i riskzonen för lässvårigheter (Coyne m.fl., 2006, s. 

164). Stödstrukturerna är till för att ge eleven precis rätt nivå av stöttning för att eleven ska 

kunna ge ett korrekt svar eller utföra en uppgift på egen hand (Phillips m.fl., 2008, s. 9). 

Stödstrukturer kan vara visuella representationer bland annat bilder eller föremål. Vid 

träning i fonologisk medvetenhet kan bilder användas på så sätt att en elev får titta på en 

bild som representerar ett ord och då använda mer kognitiva resurser till uppgiften än om 

eleven bara behövde komma ihåg ett sagt ord (Phillips m.fl., 2008, s. 11). Bilder kan 

speciellt användas för uppgifter vid manipulation av sammansatta ord, som ord-syntes eller 

segmentering. En bild kan delas upp i lika många delar som ordet har stavelser för att 

visuellt visa på stavelserna i ordet. Exempelvis kan en bild av en kanin delas upp i två 

delar, då ordet kanin har två stavelser. Bildstöd kan särskilt gynna elever med begränsat 

språk (Phillips m.fl., 2008, s. 11). Även Shanahan (2006, s. 10) betonar hur visuella 

representationer så som bilder av munnens form kan stötta elever med fonemisk 

medvetenhet eftersom det för en del barn kan vara för abstrakt med endast ljud. Visuella 

stöd eller representationer kan också vara föremål som flyttas när eleverna hör ett 

efterfrågat ljud (Shanahan, 2006, s.10). Även visualiseringar för strategier kan användas 

(Coyne m.fl., 2006, s. 164). 

5.3.4 Tidsaspekten - årskurser samt omfattning 

Flertalet forskare är överens om att undervisning i fonologisk medvetenhet bör 

introduceras redan innan första klass (Coyne m.fl., 2006; Elbro & Klint Petersen, 2004;  

Lundberg, 2007; Phillips m.fl., 2008; Suggate, 2016). Förskolans undervisning i 

fonologisk medvetenhet förbereder för fortsatt läsundervisning i förskoleklass och uppåt 

(Phillips m.fl., 2008, s. 3). Även Suggate (2016, s. 90) menar detta men fokuserar särskilt 

på vikten av fonemisk medvetenhet. Att undervisning i fonemisk medvetenhet är relevant 

och bör ligga före första klass menar även Coyne m.fl. (2006, s. 166). Vidare styrks 

undervisningens förebyggande roll av Lundberg (2007, s. 20) som poängterar förskolans 

förebyggande roll vad gäller elevernas fonologiska medvetenhet. Förebyggande 

undervisning är särskilt viktigt eftersom svårigheter med läsinlärningen ofta bildar en 

snöbollseffekt, vilket innebär att en svårighet leder till nästa och så vidare (Coyne m.fl., 

2006, s. 166). I likhet med ovanstående forskare menar Phillips m.fl. (2008, s. 3) att 

lässvårigheter kan minimeras med undervisning i fonemisk medvetenhet, avsett vilka 

kognitiva och språkliga svårigheter som elever uppvisar. I de flesta fall är det svårigheter 

att tillämpa och använda fonologisk medvetenhet som ligger till grund för lässvårigheter 

(Phillips m.fl., 2008, s. 3). Elever som uppvisar stora svårigheter med läsning menar Elbro 

och Klint Petersen (2004, s. 667) drar fördel av att träna den fonemiska medvetenheten i 

förskoleklass. Dock kan inte ett träningsprogram i förskoleklass lyfta elever i 

lässvårigheter till att läsa på samma nivå som de som inte uppvisar lässvårigheter. 
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Träningen ger effekt men eliminerar inte alla svårigheter (Elbro & Klint Petersen, 2004, s. 

667). Elever som uppvisar svårigheter med läsning kan dock dra fördel av undervisning i 

fonologisk medvetenhet även efter förskoleklass. Om elever i årskurs 2 och 3 uppvisar 

svårigheter gällande fonologisk avkodning gynnas de av fonologisk träning (Gustafson 

m.fl., 2007, s. 225). 

Vad gäller tidsåtgång menar Shanahan (2006, s. 8) att undervisning i fonologisk 

medvetenhet bör omfatta mellan 14 och 18 timmar, förslagsvis uppdelat på 15 minuter om 

dagen under en termin i förskoleklassen. Däremot ges inga mer specifika riktlinjer förutom 

att anpassa tiden efter gruppens behov (Shanahan, 2006, s. 8). Med hjälp av tester bör lärare 

utvärdera hur mycket undervisning i fonologisk medvetenhet som varje elev behöver 

(Shanahan, 2006, s. 8). Flexibiliteten angående tidsåtgång är nödvändig även enligt 

Lundberg (2007). Dock bör Bornholmsmodellen undervisas i högst 15 minuter om dagen 

under 15 veckor (Lundberg, 2007, s. 23). Men i likhet med Shanahan (2008) menar även 

Lundberg (2007, s. 23) att det är viktigt att se till gruppens behov och anpassa tempot 

därefter. Undervisning i fonemisk medvetenhet måste inte pågå under en lång tid utan kan 

vara lika effektiv om den genomförs som ett kortare program (Ehri m.fl., 2001, s. 268). 

Däremot ska innehållet i undervisningen enligt Coyne m.fl. (2006, s. 166) repeteras och 

lärare bör ge elever rikligt med möjligheter att använda de kunskaper som lärs in under 

undervisningstiden. Det är sammanfattningsvis viktigast att anpassa tidsåtgången efter 

gruppen.  

Genom att följa en tydlig struktur och därmed inte byta format på undervisningen kan man 

hålla uppe ett bättre tempo då eleverna inte behöver lära sig nya övningar eller sätt att 

arbeta på. Att inte använda sig av för många olika arbetsuppgifter under samma lektion 

underlättar också inlärningen av uppgiften. Undervisningstakten är särskilt viktig att 

beakta vid arbete med elever som har kognitiva eller språkliga nedsättningar. Dessa elever 

kan gynnas av en långsammare undervisningstakt och längre betänketid. Eleverna ges då 

möjligheten att ta till sig innehållet samt formulera svar på exempelvis frågor (Phillips 

m.fl., 2008, s. 9).  

5.3.5 Mindre grupper gynnar elevernas lärande 

Angående gruppstorlek pekar meta-analysen som NRP gjort på att fonemisk medvetenhet 

kan undervisas framgångsrikt vare sig det sker genom en-till-en-undervisning, i grupper 

eller i helklass (NRP, 2000, s. 37). Vidare menar de att även om all typ av gruppering hade 

god effekt på undervisning i fonemisk medvetenhet var ändå effekten allra störst då 

eleverna undervisades i mindre grupper. Då meta-analysen samlar data från flertalet studier 

ger också resultatet en bred bild av olika sätt att undervisa elever på (NRP, 2000, s. 40). 

Shanahan (2006, s. 9) menar att resultatet vad gäller yngre elever pekar på att mindre 

grupper ledde till större inlärning än i de större grupperna. I de mindre grupperna kan lärare 

fånga elevers uppmärksamhet lättare samt att elever tydligare kan se lärarens munrörelser 

vid uttalen. Eleverna har också större möjlighet att få respons från läraren och respondera 

på den i en mindre grupp. Dessa mindre grupper ställs mot det faktum att det kräver mer 

tid av läraren, då grupper om exempelvis tre elever kräver att lärare måste utföra samma 

undervisning flertalet gånger för att undervisa en hel klass. Med detta i åtanke kan en 
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kombination av undervisning i mindre och större grupper fungera. Förslagsvis genom att 

ge lektion i helklass med uppföljning i mindre grupper (Shanahan, 2006, s. 9). De lärare 

som intervjuades i Alatalos (2011) studie uttryckte hur de upplevde det problematiskt att 

ge elever stöttning på grund av stora grupper.  

Vidare pekar studierna av Coyne m.fl. (2006) och Ehri m.fl. (2001) på att undervisning i 

mindre grupper var gynnsamt. För att elever ska lära sig så mycket som möjligt behöver 

de få ge respons på undervisningen vilket Coyne m.fl. (2006, s. 165) menar görs bäst i 

mindre grupper, då små grupper ger elever större talutrymme. Om det inte finns möjlighet 

att bedriva undervisningen i mindre grupper kan lärare ge tillfällen för elever att ge respons 

genom exempelvis att svara i kör så att eleverna på detta sätt kan befästa sina kunskaper 

(Coyne m.fl., 2006, s. 165). Vidare kan vissa elever även behöva repetera i mindre grupper 

(Lundberg, 2007, s 23). Liknande resultat presenterar Ehri m.fl. (2001, s. 268) som menar 

att mindre grupper gav bättre resultat än såväl enskild undervisning som 

helklassundervisning i fonemisk medvetenhet. Undervisningens positiva effekt menar Ehri 

m.fl. (2001) beror på uppmärksamheten till enskilda den eleven i kombination med social 

motivation och möjlighet till att lära genom observation (Ehri m.fl., 2001, s. 268). För 

undervisning av elever i lässvårigheter menar Suggate (2016, s 90) att det inte finns någon 

pålitlig indikation på att en-till-en-undervisning är direkt kopplat till större effekter av 

undervisningen (Suggate, 2016, s. 90). Phillips m.fl. (2008, s. 5–6) hävdar att lärare kan 

gruppera elever efter kunskapsnivå utifrån inledande bedömning. I takt med att elever 

utvecklar fonologisk medvetenhet bör enskilda elever dock kunna byta grupp allteftersom 

(Phillips m.fl., 2008, s. 5–6). 
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6 Diskussion 

Inledningsvis under rubrik 6.1 diskuteras informationssökningen samt arbetsprocessen. 

Under rubrik 6.2  diskuteras resultatet samt förslag till fortsatt forskning.  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Reflektion över litteratursökningsprocessen 

I litteratursökningen bestod en svårighet i att använda korrekta begrepp på engelska. 

Genom att använda Thesaurus i ERIC samt läsa abstract i publikationer vi fann kunde vi 

snart ringa in korrekta översättningar av de ämnesspecifika begrepp som vi ansett vara 

relevanta. Gällande avgränsningar valde vi att använda forskning efter år 2000; detta skulle 

kunna göras annorlunda genom att inkludera äldre forskning. Problematiken med att 

inkludera äldre forskning var att nyare publikationer byggt vidare på tidigare forskning.  

6.1.2 Reflektion över arbetsprocessen 

De kategorier som använts har hjälpt oss att hitta relevant kunskap utifrån litteraturstudiens 

frågeställningar. Färgkodningen gav oss möjlighet att systematisk gå igenom litteraturen 

och vi kunde därmed finna svar på frågeställningarna. Kategorierna har dock fått en annan 

fördelning än vad vi i början av litteraturstudien tänkt. I det inledande skedet av 

litteraturstudien hade vi uppfattningen att svårigheter skulle få en mycket större roll som 

kategori. Dock märkte vi snart att de två kategorier som visade sig vara mest relevanta var 

lärarens uttalade kunskaper samt didaktiska implikationer. Anledningen till att dessa två 

kategorier fick större utrymme var att de kunde kopplas till frågeställningarna och blev 

därför tongivande i resultatdelen.  

6.1.3 Skilda avgränsningar av lässvårigheter 

Den från början tänkta avgränsningen var att helt utesluta studier gällande elever med 

dyslexi-diagnos, eftersom vi ville fokusera på elever utan konstaterad diagnos. 

Avgränsningen att utesluta elever med dyslexi visade sig vara svår av flera anledningar. 

En anledning var att det inte är säkert att yngre elevers lässvårigheter har lett till utredning 

och därmed en dyslexi-diagnos. En annan anledning till att avgränsningen var 

problematisk var att den byggde på en felaktig föreställning. Vi tänkte nämligen att det 

fanns två kategorier av lässvårigheter, specifika svårigheter som exempelvis dyslexi och 

allmänna lässvårigheter. Dessa inledde vi sökningen utefter. Under materialanalysens gång 

lärde vi oss dock den korrekta definitionen. Nämligen att lässvårigheter definieras antingen 

som specifika svårigheter exempelvis dyslexi eller som så kallade generella svårigheter 

vilka förutom lässvårigheter även innefattar svårigheter på det verbala planet (jfr Druid 

Glentow, 2006, s. 11). Utifrån detta fick vi tänka om angående inkludering av studier då 

vi tidigare riktat in oss på vad vi trodde var allmänna lässvårigheter. De tidigare 

exkluderade artiklarna om elever med dyslexi fick inkluderas eftersom de rör elever med 

specifika svårigheter. Om vi hade läst på mer om begreppen gällande lässvårigheter innan 

informationssökningen började hade vi på ett effektivare sätt kunna göra relevanta 

avgränsningar i ett tidigare skede. Dock påverkade ändringen inte resultatet utan hade 

endast en tidsmässig påverkan eftersom vi åtgärdade problemet genom ytterligare 

sökningar. 



 

21 

 

 

De forskningsstudier som inkluderats lyfter fram olika aspekter av lässvårigheter. Elbro 

och Klint Petersens (2004) studie inkluderade de elever som hade minst en förälder med 

dyslexi i studien där elever i riskgruppen för lässvårigheter deltog (Elbro & Klint Petersen, 

2004, s. 661). NRP (2000, s. 34), Shanahan (2006, s. 8) och Ehri m.fl. (2001, s. 257) utgår 

ifrån en uppdelning i tre kategorier. Elever i riskzonen för lässvårigheter, yngre elever som 

inte uppvisade svårigheter samt äldre elever i lässvårigheter. Med lässvårigheter menar de 

att eleverna inte uppnått förväntad läsnivå för sin årskurs. Vidare har Ehri m.fl. (2001, s. 

257) gjort uppdelningen att dessa elever innan årskurs 2 tillhörde riskgruppen för 

lässvårigheter och att elever i årskurs 2 och uppåt däremot tillhörde gruppen som 

definierades som elever i lässvårigheter. En studie gjord av Gustafson m.fl. (2007, s. 212–

213) som utgår från elever i lässvårigheter menar att lässvårigheterna kan visa sig på olika 

sätt. De menar även att det kan finnas olika orsaker till elevernas lässvårigheter och därav 

är behoven individuella (Gustafson m.fl., 2007, s. 212–213). Vidare fokuserar Hulme och 

Snowling (2013) i sin meta-studie på lässvårigheter från flertalet olika aspekter, bland 

annat avkodningssvårigheter och kognitiva svårigheter.  Dock lägger de huvudfokus på 

elever med dyslexi (Hulme och Snowling, 2013). En svårighet i arbetet med 

litteraturstudien var att synliggöra de olika infallsvinklar forskarna har på lässvårigheter. 

Vi kunde dock se att de inte motsäger varandra. Därav kunde studierna användas i relation 

till varandra. Vi vill ändå påpeka vikten av en korrekt förståelse av begreppen specifika 

och generella lässvårigheter, så att den didaktiska kunskapen appliceras på rätt målgrupp.  

6.1.4 Forskningsmetoder påverkar resultat 

Flertalet av de studier vi tagit del av är kvantitativa och omfattar flertalet elever som har 

deltagit i tester och undervisning. Underlaget varierar och elevgrupperna varierar. Alatalos 

(2011) studie innehåller både en kvantitativ del som testar lärares kunskaper genom enkäter 

och tester samt en kompletterande kvalitativ del där några lärare har djupintervjuats. 

Styrkan i Fälth m.fl. (2017) är att den är genomförd bland svenska förskoleklasselever och 

därför är helt applicerbar gällande språket; dock innefattade studien endast 39 elever. I 

studien är varje individs roll av stor vikt för resultatet som helhet till skillnad från ett större 

urval som kan ge en mer nyanserad bild i en kvantitativ studie. Metoden och urvalet är 

därmed viktigt att ha i åtanke vid tolkning av resultatet då det påverkar hur studierna kan 

appliceras i praktiken.  

De meta-analyser som inkluderas i litteraturstudien valdes för analys eftersom de 

sammanställt flertalet studier inom fonologisk medvetenhet och på så sätt ger ett nytt brett 

resultat av tidigare genomförd forskning. Vidare redovisas i vårt resultat flertalet studier 

vars resultat presenterats i effektvärden. Vi sammanställer slutsatser av dessa studier och 

behöver därför anta ett kritiskt förhållningssätt i jämförelsen av studiernas resultat. Det är 

möjligt att göra en sådan sammanställning eftersom vi är medvetna om deras metoder och 

därför inte ställer olika studiers effektvärden mot varandra rakt av. 

6.2 Resultatdiskussion 

Urvalet av analyserad litteratur består av publikationer med utgångspunkt i sociokulturell 

teori, sociokognitiv teori samt en publikation med kognitivistisk utgångspunkt. Trots något 

olika teoretisk bakgrund fungerar publikationerna kompletterande. Sociokulturell och 



 

22 

 

 

sociokognitiv teori utgår ifrån det sociala sammanhang elever befinner sig i, vilket också 

bidrar till att dessa publikationer går att ställa i relation till varandra. Vi har haft teorierna 

i åtanke vid analys av material vilket gör resultatet välgrundat. I diskussionen antar vi ett 

sociokulturellt perspektiv i linje med grundskolans styrdokument. 

6.2.1 Begränsning i resultatet 

Litteraturstudiens frågeställning om vilka kunskaper lärare behöver för att undervisa i 

fonologisk medvetenhet har inte kunnat besvaras så omfattande som förväntat, vilket beror 

på flertalet faktorer. En anledning till det snäva resultatet var den begränsade mängd 

forskning vi funnit. En annan anledning är valet att inte använda forskning som beskriver 

vad elever ska kunna för att utifrån det dra egna slutsatser angående lärares kunskaper. Vi 

hade kunnat hitta mer om lärarens kunskaper om vi hade valt att undersöka mer 

allmändidaktiska aspekter. Anledningen till att vi valt bort den allmändidaktiska 

forskningen är för att begränsa oss inom vår syftesbeskrivning. Vi gör alltså inga anspråk 

på att resultatet innefattar alla kunskaper lärare behöver för att undervisa. Dock lyfter vi 

ett antal viktiga aspekter av lärares kunskaper för undervisningen i fonologisk 

medvetenhet. Det bör dock nämnas att resultatet i 5.1 har färgats mycket av Alatalos (2011) 

studie på grund av att omfånget av forskning som svarade på frågeställningen var tunt. Det 

tunna omfånget kan vara en felkälla i hur resultatet kan appliceras på undervisningen. 

6.2.2 Bör specialpedagogisk och ordinarie undervisning vara åtskild? 

Inom området lässvårigheter finns flertalet yrkeskategorier representerade och forskningen 

behandlar till stor del specialundervisning genomförd av specialpedagoger. Eftersom vi 

har valt att rikta in oss på den undervisning svensklärare i ordinarie undervisning bedriver 

för elever i lässvårigheter har detta format vårt resultat. Det bör även nämnas att vår 

tolkning av resultatet inte har en specialpedagogisk inriktning. Därav är det av relevans att 

nämna att flertalet studier (Alatalo, 2011; Coyne m.fl., 2006; Ehri m.fl., 2001, Fälth m.fl., 

2017, Lundberg, 2007, NRP, 2000; Shanahan, 2006; Sodoro m.fl., 2002, Suggate, 2016) 

är direkt applicerbara på undervisning utförd av svensklärare. Dock har vissa av dessa samt 

Gustafson m.fl. (2007) genomfört studier som berör speciallärare men har använt sig av 

undervisningsmetoder i klassrummet som därmed är applicerbara för svensklärare. 

Gränsdragningen mellan lärares och specialpedagogens uppgifter är generellt ett 

problemområde som påverkat vårt urval till resultat. Arbete med elever som uppvisar 

lässvårigheter behandlas ofta av forskning i specialundervisningen. Det blir också en svår 

gränsdragning gällande vem som har ansvaret för att möta elevers lässvårigheter. Detta 

dilemma belyser Alatalo (2011) i sin avhandling då lärarna i studien uttryckte att de 

upplevde svårigheter att avgöra vem som bör ta ansvaret. I Alatalos (2011, s. 193) studie 

framkommer en osäkerhet bland lärarna huruvida det är klasslärare eller specialpedagoger 

som ska stå för att upptäcka elevers lässvårigheter och stötta deras inlärning. Vidare ställer 

vi frågan om den rådande uppdelningen mellan specialpedagogik och ordinarie 

undervisning är gynnsam för undervisningen och därmed elevers lärande. Vi vill hävda att 

dessa två områden än mer bör samarbeta i forskning. Speciallärarens roll är viktig; dock 

vill vi väcka frågan om hur specialpedagogiken kan användas av ordinarie svenskläraren 

som ett verktyg för att stötta samtliga elever till en funktionell avkodning i samförstånd 

med specialläraren.  
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6.2.3 Målgruppen innefattar förskoleklassen 

En markant skillnad mellan det ursprungliga syftet gentemot resultatet är förskjutningen 

av fokusgrupp. Innan analysarbetet fokuserades undervisning av elever i årskurs 1 till 3, 

men efter analys och sammanställning av flertalet publikationer visade sig en sådan 

avgränsning vara problematisk. Flertalet studier (Coyne m.fl., 2006, s. 166; Elbro, Klint & 

Petersen, 2004, s. 667; Lundberg, 2007, s. 20; Phillips m.fl., 2008, s. 3; Suggate, 2016, s. 

90) visar nämligen på att undervisning i fonologisk medvetenhet bör ske tidigt, helst innan 

första klass och att äldre elever som lärt sig läsa inte alltid drar fördel av träning i 

fonologisk medvetenhet. Dock visade en studie på att undervisning i fonologisk 

medvetenhet gav positiva effekter på läsförmågan hos äldre elever med specifika 

lässvårigheter (Gustafson m.fl., 2007, s. 225). Vikten av en tidig undervisning i fonologisk 

medvetenhet gjorde att vi vidgade syftet till att utöver årskurs 1–3 även innefatta 

förskoleklassen.  

6.2.4 Lärarens kunskaper 

Resultatet redovisar vikten av lärares kunskaper för att kunna undervisa i fonologisk 

medvetenhet på ett effektivt sätt. Dessa kunskaper innefattar ämneskunskaper, kunskaper 

om begrepp och samband mellan begreppen, men även hur undervisningen ska läggas upp 

samt organiseras (Alatalo, 2011, s. 82, 187). Det är också av stor vikt att lärare har god 

kunskap om sina elever eftersom det finns olika aspekter som kan innebära svårigheter för 

elever som lärare måste vara väl förtrogna med (Alatalo, 2011). I läroplanen står det inte 

exakt vilka kunskaper lärare förväntas inneha; däremot tydliggörs lärares uppdrag. 

Uppdraget är bland annat att "organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin 

språk- och kommunikationsutveckling", "lärare ska ta hänsyn till varje enskild individs 

behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande" samt "stimulera, handleda och ge extra 

anpassningar eller särskilt stöd till elever som har svårigheter" (Skolverket, 2017b, s. 14). 

Därmed anser vi att litteraturstudiens resultat är i linje med läroplanens beskrivning av 

lärarens uppdrag som fokuserar dels på elevers kunskapsutveckling dels på den enskilda 

individen, dels på de anpassningar varje enskild elev behöver för kunskaps-, språks- och 

kommunikationsutveckling. Även om antal redovisade publikationer som behandlar 

lärares kunskaper är få kan resultatet ställas i relation till grundskolans läroplan samt 

kompletteras med de studier som behandlar didaktiska implikationer av fonologisk 

medvetenhet. De didaktiska implikationer som redovisas i resultatet anser vi förutsätter 

goda ämneskunskaper hos lärare. Vidare redogörs för vikten av fortbildning och lärares 

egen kunskapsutveckling. Vi har upplevt behovet av god begreppsförståelse under arbetet 

med litteraturstudien för att kunna ta till sig forskning. Fonologisk medvetenhet innefattar 

flertalet snarlika begrepp med viktiga skillnader. Det krävs därför en god 

begreppsförståelse för att avgöra relevansen av forskning samt kunna applicera den på 

undervisningen. Ett begrepp som varken nämns i kursplanen eller kommentarmaterialet 

för svenska är begreppet fonologisk medvetenhet. Fonologisk medvetenhet är konstaterat 

viktigt för avkodningsförmågan och därmed läsinlärningen. Vi vill lyfta problematiken 

med att styrdokumenten inte definierar vikten av fonologisk medvetenhet. Det är nu 

underförstått men inte förtydligat i styrdokumenten att elever ska få sådan undervisning. 

Bristen på förtydligande kräver en medvetenhet hos läraren då tolkningsutrymmet är större.  
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Lärare förväntas även samverka med andra lärare för att elever ska uppnå utbildningsmålen 

(Skolverket, 2017b, s. 14), vilket kräver en gemensam terminologi (Alatalo, 2011). Genom 

kollegialt lärande och god kommunikation kan undervisning, bedömning och överlämning 

ske på ett sätt som gynnar elevers lärande. Vi hävdar därför att det föreligger i lärarens 

yrkesroll att vara uppdaterad vad gäller aktuell forskning. 

6.2.5 Didaktiska implikationer 

Till skillnad från resultatavsnittet om lärares kunskaper (5.1) har avsnitten om didaktiska 

implikationer (5.2 samt 5.3) gett en mer omfattande översikt av forskningen. Resultatet i 

5.2 och 5.3 är därmed mer direkt applicerbart på undervisningen. Här bör dock försiktighet 

iakttas då alla elevgrupper och undervisningssituationer är unika. Vidare har redovisat 

resultat genomförts i olika länder och med olika elevgrupper. Dock kan allmänna drag i 

resultatet urskiljas. Det finns även flertalet meta-analyser som har dragit liknande slutsatser 

av sammanställningar av studier. Dessa resultat kan därför i större utsträckning anses vara 

mer direkt applicerbara i praktiken.  

En slutsats vi kan dra av resultatet gällande didaktiska implikationer är att det inte är av 

störst betydelse vilket material som används för undervisningen i fonologisk medvetenhet. 

Olika studier har använt sig av skilda undervisningsprogram och uppnått god effekt 

gällande elevers utveckling av fonologisk medvetenhet samt läsinlärning. Exempel på 

etablerade träningsprogram som användes i ett par studier var Bornholmsmodellen och 

Fonomix. I andra studier användes specifika program eller övningar i fonologisk 

medvetenhet anpassade för enskilda forskningsstudier. Även dessa visade på en god effekt 

gällande fonologisk medvetenhet och avkodningsförmåga. Samtliga studier i resultatet har 

visat att elever som får träning i fonologisk medvetenhet har utvecklats mer gällande 

läsinlärning än de elever som inte fått det. Vi drar därför slutsatsen att den viktigaste 

faktorn inte är vilket undervisningsprogram som används. Däremot visar resultatet på 

vikten av en medveten och systematisk undervisning som syftar till fonologisk 

medvetenhet för en god avkodningsförmåga. Lärare bör vara väl förtrogna med det 

material de använder samt systematiskt följa det för att täcka alla fonologiska förmågor. 

Under våra VFU-perioder har vi varit på olika skolor som har använt sig av olika program 

för fonologisk medvetenhet. De program som användes systematiskt och som lärarna var 

väl förtrogna med var framgångsrika. Däremot är vår erfarenhet från VFU:n att mindre 

systematisk undervisning i fonologisk medvetenhet inte var lika effektiv. Vi kan därför 

koppla forskningsresultatet direkt till den egna erfarenheten.  

En didaktisk aspekt av resultatet som är viktig för utformningen av undervisning i 

fonologisk medvetenhet är att visuellt stöd (exempelvis visuell representation av munnens 

form) samt bokstäver i kombination gynnar flertalet elevers läsinlärning. Visuellt stöd kan 

gynna läsinlärningen då det ger elever konkret stöttning och minnesstöd. Visuellt stöd kan 

även ge en tydligare och naturligare ingång till kopplingen mellan den fonologiska 

medvetenheten och skriftspråket (Coyne m.fl., 2006, s. 164; Phillips m.fl., 2008, s. 11; 

Shanahan 2006, s. 10). Vi ser att denna forskning utgår ifrån ett phonics-perspektiv (jfr 

Wengelin & Nilholm, 2013, s. 128). Dock visar studien av Ehri m.fl. (2001, s. 268) att 

elever i avkodningssvårigheter inte gynnas av att träna fonemisk medvetenhet i 
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kombination med grafem. Kopplingen fonem och grafem återfinns i det centrala innehållet 

för årskurs 1–3 där det står att undervisningen ska innehålla "sambandet mellan ljud och 

bokstav" (Skolverket, 2017b, s. 253). Denna koppling mellan fonem och grafem är 

avgörande för avkodning (Taube m.fl., 2015, s. 61) och därmed även för att läsa de texter 

som omnämns i syftestexten i svenskämnets kursplan (Skolverket, 2017b, s. 253). Då 

kopplingen mellan fonem och grafem gynnar elevers läsinlärning samt återfinns i 

kursplanen för svenska anser vi att lärare bör undervisa i fonologisk medvetenhet i 

kombination med grafem. Vi anser att detta bör ställas i relation till den forskning som 

visar att lärare inte bör beröra fler än två förmågor åt gången vad gäller fonologisk 

medvetenhet (Coyne m.fl., 2006, s. 164; Phillips m.fl., 2008, s. 59). Dessa två resultat tycks 

alltså inte stå i konflikt med varandra.  

Resultatet pekar tydligt på hur undervisning i fonologisk medvetenhet ger störst effekt när 

elever undervisas i mindre grupper. Gruppundervisningen gav bättre resultat i jämförelse 

med såväl en-till-en-undervisning som helklassundervisning (Coyne m.fl., 2006, s. 165; 

Ehri m.fl., 2001, s. 268; NRP, 2000, s. 37; Shanahan, 2006, s. 9). De anledningar som gavs 

för detta tar en sociokulturell ståndpunkt då det i gruppundervisning ansågs ge möjlighet 

till interaktion och social motivation. Gruppundervisning gav också möjligheten för lärare 

att ge relevant och direkt feedback till elever (Coyne m.fl., 2006, s. 165; Ehri m.fl., 2001, 

s. 268; Shanahan, 2006, s. 9). Till diskussionen om gruppstorlek hör även tidsåtgången. 

De föreslagna 15 minuterna undervisning i fonologisk medvetenhet om dagen (Lundberg, 

2007, s. 23; Shanahan, 2006, s. 8) blir mer omfattande vid undervisning i mindre grupper 

än helklasser. Värt att notera är att Lundberg (2007, s. 23) rekommendationer utgår från 

Bornholmsmodellen. Tidsåtgången och grupperingen ser vi ställer större krav på fler 

resurser, vilket antingen kräver fler lärare eller att lärare kan undervisa samma 

undervisningssekvens flera gånger i olika grupper. Tyvärr kan man alltså hamna i ett läge 

där lärare måste välja bort en undervisning som forskning rekommenderar på grund av 

brist på resurser och tid. Detta kräver att vi som lärare är väl förtrogna med vad forskningen 

visar och tar medvetna beslut därefter. Besluten får sedan ställas i relation till de resurser 

som finns till förfogande på ett så effektivt och gynnsamt sätt som möjligt.  

Vad gäller tidsaspekten visar resultatet tydligt på att träning i fonologisk och fonemisk 

medvetenhet bör ske i förskoleklass (Coyne m.fl., 2006, s. 166; Elbro, Klint & Petersen, 

2004, s. 667; Lundberg, 2007, s. 20; Phillips m.fl., 2008, s. 3; Suggate, 2016, s. 90), vilket 

vi anser ställer krav på kommunikationen mellan lärare i förskoleklass och årskurs 1. 

Lärare i årskurs 1 måste säkerhetsställa om eleverna fått undervisning i fonologisk 

medvetenhet i förskoleklass. Här återkommer även vikten av en gemensam terminologi 

lärare emellan (jfr Alatalo, 2011, s. 198).  

6.2.6 Vidare forskningsbehov 

Efter genomförd litteratursökning har behovet av forskning med fokus på didaktiska 

aspekter samt lärares kunskaper för undervisning av elever i lässvårigheter stärkts. Melby-

Lervång, Haalas Lyster och Hulme (2012, s. 342) sammanfattar sin meta-studie med att 

det finns en god grund till att undervisa i fonemiska förmågor. De anser dock att forskning 

framöver bör fokusera på hur denna undervisning ska genomföras i praktiken för att vara 
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effektiv. Behovet av forskning om praktisk undervisning stämmer väl överens med den 

forskning vi funnit i vår litteratursökning. Litteratursökningen visar även i likhet med vad 

Taube m.fl. (2015, s. 115–116) hävdar att det finns begränsat med forskning genomförd i 

Sverige gällande läsundervisning. Mer specifikt forskning om hur lärare arbetar explicit 

och systematiserat med grafem och ljud. Då flertalet forskare betonat vikten av en 

systematisk undervisning anser vi att det finns ett behov av fler konkreta 

undervisningsstrategier för elever i lässvårigheter. 

Med reservation för att vår informationssökning kan ha brister i att ge en korrekt överblick 

av befintlig forskning vill vi ändå dra en slutsats kring vidare forskningsbehov. Det finns 

forskning om vilken effekt fonologisk medvetenhet har på läsinlärning. Däremot 

finns relativt lite forskning om den didaktiska aspekten av fonologisk medvetenhet och 

lärares kunskaper. Bristen på denna forskning kan bero på flertalet anledningar: Ett 

alternativ är att det redan anses vara konstaterat hur lärare bör arbeta didaktiskt med 

fonologisk medvetenhet genom de träningsprogram som finns tillgängliga. Vidare kan 

bristen på forskning bero på att den forskning som finns gällande didaktiska implikationer 

främst är riktad mot specialundervisning.  Om det stämmer skulle vi vilja se forskning som 

ger redskap till svensklärare för att kunna applicera denna forskning på den egna 

undervisningen. Vidare anser vi att det finns behov av att klargöra vad som ligger på 

lärarrollen respektive speciallärarrollen. Forskning kan även undersöka hur 

specialpedagogiken effektivt kan integreras i den ordinarie undervisningen för elever i 

lässvårigheter. Vi upplever en brist gällande forskning som explicit behandlar vad lärare 

behöver kunna för att genomföra en god undervisning i fonologisk medvetenhet som 

stöttar läsförmågan. I och med detta uppstår ett behov av att kartlägga vilka pedagogiska 

ämneskunskaper lärare har och vidare behöver.  

Mer avgränsade forskningsfrågor kan gälla vilka yttre faktorer som gynnar elevers 

fonologiska medvetenhet. Yttre faktorer kan exempelvis vara hur klassrumssituationen bör 

se ut, vilka andra aspekter som inverkar på läsförmågan eller hur elever motiveras till att 

arbeta med fonologisk medvetenhet. Fortsatt forskning kan också innefatta specifika 

didaktiska metoder för att elever ska få möjlighet att utveckla sin läsförmåga. Detta kan 

innebära undervisning med lek, utomhuspedagogik, högläsning, läshundar med mera. 
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Författare 

Titel 
Ev. tidskrift 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Syfte Design 
Urval 
Datainsamling 

Metod 
 
 

Teoretisk 

bakgrund 

Resultat Egna 

kommentarer 

Nyckelord Status 

Alatalo, Tarja 

 

Skicklig läs- och 

skrivundervisning i åk 

1–3: Om lärares 

möjligheter och 

hinder. 

 

Doktorsavhandling 

ISBN:978-91-7346-

709-4 

2011 

Sverige 

 

SwePub 

 

 

 

Syftet med 

undersökningen är 

att förstå och 

beskriva lärares 

möjligheter och 

svårigheter till 

skicklig läs- och 

skrivundervisning, 

vilket innebär 

förmåga att med 

precision identifiera 

var elever befinner 

sig i läs- och 

skrivutvecklingsproc

essen och att hjälpa 

elever att utveckla 

god läsförmåga. 

Studien består av två 

kompletterande delar. 

Den första är en 

kvantitativ 

undersökning nämligen 

en enkätundersökning 

med tillhörande 

kunskapstest. 

Den andra är kvalitativ 

och är en 

halvstrukturerad 

intervjustudie med 

öppna och slutna 

svarsmöjligheter. 

Intervjuerna 

genomfördes med 8 

lärare i årskurs 1 och 2. 

Studien tar  

avstamp i den 

sociokulturella 

traditionen som 

läroplanen vilar 

på. Exempel på 

detta är 

utgångspunkten i 

kollegialt lärande 

samt arbetssätt.  

 

Lärares kunskaper i språkstruktur är 

enligt studien oftast låga vilket direkt 

påverkar undervisningen på så sätt att 

lärarna inte har en klar idé över hur de 

systematiskt kan kartlägga samt 

undervisa. Exempelvis vet de att 

fonologisk medvetenhet är viktigt men 

de kan inte beskriva vad begreppet 

innebär. En effekt av detta är bland 

annat att lärare fokuserar på att få 

elever att knäcka avkodningen men att 

de sedan främst bara fokuserar på att 

eleverna ska läsa mycket. 

Resultatet pekar även på att lärare som 

identifierar elevers styrkor och 

svagheter hjälper alla elever, med eller 

utan svårigheter. 

Det är viktigt att lärare har goda 

kunskaper om läs- och 

skrivundervisning och hur den ska gå 

till. Lärare behöver fortbildning och att 

kollegiet hjälper till med 

kunskapsbyggandet. 

Lärarens kunskaper är avgörande. 

Tydliggör vikten av 

lärares kunskaper. 

Läs- och 

skrivinlärning, 

läs- och 

skrivsvårigheter, 
skicklig läs- och 

skrivundervisning 

Special-

undervisning.  

 

Inkluderad 

Coyne, Michael D; 

Zipoli, Richard P, 

Jr; Ruby, Maureen 

F.  
 

Beginning Reading 

Instruction for 

Syftet med artikeln 

är att utifrån "what, 

how and when" vill 

författarna ge en 

överblick över den 

forskning som finns 

och ge konkreta 

Ger didaktiska 

implikationer till 

forskning som 

behandlar läsinlärning. 

(Empirisk 

litteraturstudie) 

 

Artikeln har en 

sociokulturell 

utgångspunkt och 

betoning. 

Lärare bör utgå från läsinlärningens 

"big ideas" i undervisningen samt 

tydligt strukturera undervisningen med 

ett mål konkret mål. Återkoppling är 

viktigt. 

Betonar vikten av 

didaktiska aspekter av 

forskningen då det kan 

vara svårt att avgöra 

hur undervisningen ska 

organiseras så att den 

bygger på forskning. 

Big ideas Inkluderad 
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Students at Risk for 

Reading Disabilities: 

What, How, and 

When. 

 

Intervention in School 

and Clinic; 41(3),  

161–168. 

2006 

USA 

redskap till lärare i 

läsundervisningen. 

Tidskriften är peer-

reviewed. 

Ehri, Linnea C;  

Nunes, Simone R; 

Willows, Dale M; 

Schuster, B Valeska;  

Yaghoub-Zadeh, 

Zoreh; 

Shanahan, Timothy 

 

Phonemic awareness 

instruction helps 

children learn to read: 

Evidence from the 

National Reading 

Panel's meta-analysis 

 

Reading Research 

Quarterly;  

2001 

USA 

 

ERIC 

Syftet var att 

utvärdera om och hur 

instruktioner i 

fonemisk 

medvetenhet kan 

hjälpa elever att lära 

sig läsa. 

Studien är en 

kvantitativ meta-

analys. 

 

Vetenskaplig artikel, en 

del av National 

Reading Panels 

metaanalys. 

Sociokognitivt, då 

de väljer att 

undersöka hur 

individen lär sig i 

ett socialt 

sammanhang.  

 

 

Resultatet var bland annat att elever 

drar fördel av att undervisas i det de 

uppvisar svårigheter (ex. fonologisk 

medvetenhet).  

Yngre elever får mest ut av träning i 

fonemisk medvetenhet. 

Resultatet är bredare än redovisat här. 

 

Denna artikel bygger 

på en delundersökning 

av National Reading 

Panels metaanalys. 

Därav kan detta 

resultat inte ställas i 

motsats till National 

Reading Panels 

rapport. 

Literacy; 

Reading; 
Teaching;  

Phonetics; 
Statistical analysis 
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Elbro, Carsten; 

Klint Petersen,   

Dorthe 

 

Long-Term Effects of 

Phoneme Awareness 

and Letter Sound 

Training: An 

Intervention Study 
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det finns en positiv 

effekt på 

läsinlärningen med 

att träna barn i 

riskgrupp för dyslexi 
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medvetenhet. 

Studien är kvantitativ 

och longitudinell, 

testen har upprepats tre 

gånger under en period 

av sju år. 

 

Testgruppen bestod av 

136 elever, eleverna 
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Sociokulturell/ 
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Det finns en långsiktig positiv effekt 

på läsinlärningen när elever i riskgrupp 

för dyslexi får träning i fonemisk 

medvetenhet. 

Träningsprogrammet 

som användes i studien 

var speciellt utvecklat 

för denna studie och 

byggde delvis på 

Lundbergs 

Bornholmsmodellen 

och Lindamoods LiPS-

program. 

 

phoneme 

awareness 
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Kindergarten- 

students;  

letter sound 
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at risk children; 

dyslexic parents, 
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Inkluderad 
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https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/subject/Phonetics/$N?accountid=11754
https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexinglinkhandler/sng/subject/Statistical+analysis/$N?accountid=11754
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With Children at Risk 

for Dyslexia 

 

Journal of 

Educational 

Psychology 96(4),  

660-670. 

2004 

Danmark 

Programmet tränade 

endast  

fonemisk 

medvetenhet, alltså 

var annan träning i 

fonologisk 

medvetenhet 

utesluten. 

experimentgrupp och 

jämförelsegrupp. 

 

Peer-reviewed 

Fälth, Linda,  

Gustafson, Stefan, 

Svensson, Idor 

 

Phonological 

Awareness Training 

with Articulation 

Promotes Early 

Reading Development 

 

Education, 137(3), 

261-276 

2017 

Sverige 

 

ERIC 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekten av 

fonologisk träning 

med artikulation på 

fonologisk 

medvetenhet och 

läsförmåga hos 

elever i 

förskoleklass. 

Longitudinell 

interventionsstudie. 

Elever genomgick 

träning enligt 

Fonomixprogrammet 

och jämfördes med en 

experimentgrupp. 

Sociokognitiv/ 

Sociokulturell 

Programmet hade positiva effekter på 

både fonologisk medvetenhet och 

läsinlärning. Eleverna i programmet 

utvecklades mer än de som inte deltog 

i programmet i alla avseenden. 

Deltagarna i studien 

var få (39 barn) vilket 

påverkar studiens 

applicerbarhet. Dock 

överensstämmer 

resultatet med liknande 

studier. 

 

Artikeln hittades via 

ERIC med sökordet 

fonolo* som 

avgränsades till 

vetenskapliga 

publikationer från år 

2017. 

Phonological 

training, 

preschool class, 

Articulation, 

Reading 

development,  
intervention 

Inkluderad 

Gustafson, Stefan,  

Ferreira, Janna, 

Rönnberg, Jerker 

 

Phonological or 

Orthographic Training 

for Children with 

Phonological or 

Orthographic 

Decoding Deficits 

 

Dyslexia, 13(3), 
211–229 

DOI: 

10.1002/dys.3392007 

Sverige 

Syftet var att ge 

elever med läs- och 

skrivsvårigheter (åk 

2-3) undervisning i 

antingen ortografisk 

eller fonologisk 

träning och se vad 

som gav bäst effekt. 

Kvantitativ 

longitudinell 

interventionsstudie. 

 

2x2x2 Split-plot 

design. 

Sociokognitivt Resultatet visar att både fonologisk 

och ortografisk träning bidrar mer till 

elevernas läsförmågor än den ordinarie 

specialundervisningen gjorde. Dock 

inte en markant skillnad (s. 223).  

Generellt gav fonologisk träning ett 

bättre resultat än ortografisk träning. 

 

 

Studien gäller elever i 

årskurs 2–3. 

Intervention,  

Phonological 

training,  

Orthographic 

training,  

Reading 

disability, 

Word decoding 

Inkluderad 

https://search-proquest-com.proxy.library.ju.se/indexingvolumeissuelinkhandler/60941/Journal+of+Educational+Psychology/02004Y12Y01$23Dec+2004$3b++Vol.+96+$284$29/96/4?accountid=11754
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Hulme, Charles, 

Snowling, Margaret, 

J. 

 

Learning to read: 

What we know and 

what we need to 

understand better. 

 

Child Development 

Perspectives, 7(1),  

1-5. 

DOI: 

10.1111/cdep.12005 

2013 

England  

Syftet är att 

undersöka/se över 

den kunskap som 

finns om den 

kognitiva process 

som behövs för tidigt 

läsinlärning. 

Empirisk 

litteraturstudie. 

Kognitivism, 

utgångspunkten i 

artikeln är de 

kognitiva 

processer som 

krävs för lärande. 

 

Det finns tre kognitiva processer som 

är viktiga för läsinlärning: fonemisk 

medvetenhet, bokstavsigenkänning 

och "RAN". Författarna betonar att 

detta ger tydliga grunder för det 

praktiska arbetet med tidig 

läsinlärning. 

Nu är den dock använd 

eftersom det står att det 

är viktigt att som lärare 

hitta vad det är som är 

svårighet i 

avkodningen för en 

proximal undervisning. 

 

Analys av tidigare 

gjorda studier, hittad 

via SKOLFORSK-

projektet. 

Reading,  

Decoding,  

Dyslexia,  

Intervention,  

Causes 

 

Inkluderad 

 

Johnston. Rhona S, 

Watson, Joyce E. 

 

Accelerating the 

development of 

reading, spelling and 

phonemic awareness 

skills in initial readers  

 

Reading & writing,  

17(4), 327–357, 

DOI: 

10.1023/B:READ.000

0032666.66359.62 

2004 

England 

 

Kedjesökning via 

LegiLexi 

Syftet med studien 

var att jämföra 

effekten av 

undervisning i 

synthetic phonics 

och analytic phonics 

på läsinlärning, 

stavning och 

fonologisk 

medvetenhet. 

Kvantitativ 

interventionsstudie 

Sociokognitiv Resultatet visade att de elever som fått 

synthetic phonics- undervisning visade 

bäst förmåga att läsa och stava. (De 

andra hade fått undervisning som 

antingen var analytic phonics eller 

endast i fonologisk medvetenhet 

separat från grafem.) 

 Analytic phonics, 

Dyslexia,  

Learning to read,  

Phonemic 

awareness,  

Synthetic phonics  

Inkluderad 

Lundberg, Ingvar 

 

Bornholmsmodellen. 

 

2007 

Syftet är att 

presentera 

Bornholmsmodellen 

som ett verktyg för 

träning i fonologisk 

Grundstudien är gjord 

på Jutland med elever i 

förskoleklass uppdelat 

i experimentgrupp 

samt kontrollgrupp.  

Sociokulturellt  

perspektiv 

Bornholmsmodellen ger effekt vid en 

systematisk träning i rätt ordningsföljd 

utefter givna instruktioner 

  Inkluderad 
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Stockholm:  

Natur & kultur.   
medvetenhet samt 

programmet i sig.  

Melby-Lervång, 

Monica,  

Haalas Lyster, 

Solveig-Alma,  

Hulme, Charles 

 

Phonological Skills 

and Their Role in 

Learning to Read: A 

Meta-Analytic 

Review 

 

Psychological 

Bulletin, 138(2)  
322-352. 

DOI: 

10.1037/a0026744 

2012 

England/Norge 

Syftet med meta-

analysen var att visa 

på sambandet mellan 

de tre mest studerade 

aspekterna av barns 

fonologiska 

förmågor nämligen, 

fonemisk 

medvetenhet, 

medvetenhet om rim 

och verbalt 

korttidsminne. Samt 

barns förmåga att 

läsa ord. 

 

Kvantitativ systematisk  

metaanalys. 

Sociokognitiv Den enskilt viktigaste av de tre 

aspekterna för läsning var fonemisk 

medvetenhet. De andra två hade 

medelstor inverkan men endast i 

kombination med varandra och/eller 

fonemisk medvetenhet. 

Forskarna såg behov 

av en metastudie som 

tog upp sambandet 

eftersom de ville lyfta 

upp hur det finns olika 

aspekter av 

fonologiska ’skills’ 

som påverkade 

läsinlärningen. 

 

Hittad genom  

kedjesökning. 

Phonological 

awareness, 

Reading, 

Decoding, 

Rime awareness,  

Short-term 

memory 

Inkluderad 

National Reading 

Panel (NRP) 

 

Teaching Children To 

Read: An Evidence-

Based Assessment of 

the Scientific 

Research Literature 

on Reading and Its 

Implications for 

Reading Instruction 

 

2000 

England 

 

ERIC 

Syftet är att utifrån 

en stor mängd studier 

sammanställa 

kunskap och 

undersöka effekten 

av flertalet förmågor 

som var kopplade till 

elevers läsinlärning. 

National Reading 

Panel ville bland 

andra besvara frågor 

som: förbättras 

läsningen om 

eleverna får 

undervisning i 

fonemisk 

medvetenhet?  

Rapport på uppdrag av 

“Director of the 

National Institute of 

Child Health and 

Human Development" 

(NICHD) i samråd med 

Secretary of Education  

 

 

Meta-analys av flertalet 

studier 

 

Kvantitativ metod 

Sociokognitivt, då 

NRP väljer att 

undersöka hur 

individen lär sig i 

ett socialt 

sammanhang.  

Träning i fonologisk medvetenhet gör 

skillnad för bland annat läsinlärningen. 

Att manipulera fonem med hjälp av 

grafem ger effekt.  

 

Att koncentrera på en eller två 

fonemiska förmågor ger mer effekt än 

att träna på flertalet förmågor 

samtidigt.  

 

Angående grupperingen av eleverna så 

kunde fonemisk medvetenhet 

undervisas framgångsrikt i en-till-en-

undervisning, mindre grupper och 

helklass. Däremot visade resultaten på 

att mindre grupper var mest effektivt.  

Hela rapporten är 

väldigt omfattande och 

tar upp flera delar som 

påverkar elevers 

läsinlärning. Vi har 

främst koncentrerat oss 

på avsnittet som tar 

upp fonemisk 

medvetenhet.  

Educational 

Technology, 

Elementary 

Education, 

Instructional 

Effectiveness, 

Literature 

Reviews, 

Phonemic 

Awareness, 

Phonics, Reading 

Comprehension, 

Reading Fluency, 

Reading 

Instruction, 

Reading Research, 

Research Needs, 

Teacher Education 

 

Inkluderad 
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Phillips, Beth M, 

Clancy-Menchetti, 

Jeanine &  
Lonigan, 

Christopher J.  

 

Successful 

Phonological 

Awareness Instruction 

with Preschool 

Children: Lessons 

from the Classroom 

 

Topics in Early 

Childhood Special 

Education,  
Vol. 28, Iss. 1, p 3–

17. 

2008 

USA 

 
ERIC 

Syftet med denna 

artikel är att 

sammanställa viktiga 

aspekter som lärare 

(främst dock i 

förskolan) behöver 

för att kunna 

undervisa barn i 

fonologisk 

medvetenhet. Detta 

med utgångspunkten 

att lärarna saknar 

mycket kunskap 

inom området.  

Urvalet är flertalet 

studier och andra 

artiklar som skrivits 

från mitten av 1990-

talet och framåt. 

Utifrån detta skriver 

författarna också fram 

ny kunskap.  

 

Sociokulturellt 

(de skriver bland 

annat om 

emergent literacy)  

 

Resultatet visar att fonologisk 

medvetenhet är viktigt och att lärarna 

behöver kunskap i hur de ska 

undervisa i detta. Författarna visar 

också på hur bedömning kan användas 

i sammanhanget.  

 Early education 

programs, 
Emergent literacy,  
Evidence-based 

practices, 
phonological 

awareness, 
Readiness, 

School(s), 
Intervention 

strategies 

Inkluderad 

Shanahan, Timothy 

 

The national reading 

panel report: Practical 

advice for teachers 

 

2006 

USA 

 

Utifrån flertalet 

studerade 

undersökningar vill 

de visa på vikten av 

fonologisk 

medvetenhet för 

läsinlärningen. 

Detta är en delrapport 

som utgår ifrån NRP:s 

omfattande meta-

analys. Denna rapport 

fokuserar på vad 

läraren kan göra för 

elevernas läsinlärning. 

Ett avsnitt handlar 

uteslutande om elevers 

fonologiska 

medvetenhet.  

Sociokognitivt,  
väljer att 

undersöka hur 

individen lär sig i 

ett socialt 

sammanhang.  

 

 

Elever gynnas av undervisning i 

fonemisk medvetenhet för att 

underlätta deras läsinlärning. Träning i 

fonemisk medvetenhet förbereder dem 

för att lära sig kopplingen mellan 

grafem och ljud. När eleven kan 

segmentera utan större svårigheter har 

eleven uppnått en fonologisk 

medvetenhet.  

På sidan 40 finns 

sammanställt vilka 

förmågor som behövs 

för fonologisk 

medvetenhet, samt kort 

exempel på hur detta 

övas/testas.  

Som ett 

"uppslagsverk" över 

dessa förmågor.  

Teaching  
Methods, 
Reading 

Instruction, 
Phonemes, 
Development, 
Decoding 

(Reading), 
Young Children 

Inkluderad 

 

Sodoro, Janette, 

Allinder, Rose M., 

Rankin-Erickson, 

Joan L. 

 

Assessment of 

Phonological 

Här står det mycket 

dels om vad 

fonologisk 

medvetenhet är och 

dels om redskap man 

kan använda. Tar 

även upp relation 

fonologisk 

Vetenskaplig tidskrift 

Peer-reviewed 

Sociokulturellt Det finns strategier för att använda 

träning i fonologisk medvetenhet och 

läsinlärning har samband med 

fonologisk medvetenhet. 

Visar på flera olika 

steg av fonologisk 

medvetenhet 

 

Här finns också olika 

bedömningsmaterial 

phonological 

awareness,  
assessment,  
early reading 

Inkluderad 
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Awareness: Review 

of Methods and Tools  

 

Educational 

Psychology Review, 1 

January 2002, 

Vol.14(3), pp.223–

260  

USA 

 
Kedjesökning 

(SKOLFORSK) 

medvetenhet-

läsförmåga. 

 

Suggate, Sebastian 

P.  
 

A Meta-Analysis of 

the Long-Term 

Effects of Phonemic 

Awareness, Phonics, 

Fluency, and Reading 

Comprehension 

Interventions  

 

Journal of Learning 

Disabilities 

Volume: 49 issue: 1, 

page(s): 77-96 

2014 

Tyskland 

Syftet är att försöka 

sammanställa 

långtidseffekterna av 

läsinsatser. Detta 

görs genom en 

analys av effekterna 

av insatser, prov och 

metodiska variabler.  

Man vill speciellt 

titta på 

långtidseffekterna av 

undervisning i 

fonologisk och 

fonemisk 

medvetenhet samt 

läsförståelse  

Metastudie Sociokognitivt, 

tittar på elevernas 

bakgrund samt 

hur både 

bakgrund och 

undervisning 

påverkade 

elevernas resultat 

i ett längre 

perspektiv.  

 

Resultatet visar att övning i läsning 

gynnar alla elever. De menar också att 

fonemisk träning är mest effektiv i 

förskolan och åk 1 och läsförståelse i åk 

3. Vidare menar de att 1:1 undervisning 

inte behöver vara bättre än små grupper 

utan att små grupper kan ge samma 

resultat.  

SKOLFORSK 

hänvisar till denna 

källa, vilket har gjort 

att vi sökt upp denna 

för analys samt hitta 

förstahandskällan på 

vad artikeln ifrån  
SKOLFORSK tar upp.  

 

 

Reading 

intervention,long-
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comprehension, 
 
decoding, 
 
phonics,  
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awareness,  
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Inkluderad 

 


