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SAMMANFATTNING 

Syftet med min fallstudie har varit att utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv undersöka om 

interventionen kan hjälpa en elev i årskurs 2 med språkstörning att utveckla fonem-

grafemkopplingen. Genom att utgå från tidigare forskning om svårigheter för elever med 

språkstörning och teorier om läsinlärning utvecklades en intervention med strukturerad 

arbetsgång och långsamt tempo. Med ett salutogent perspektiv utgick interventionen från det 

som fungerar och från elevens kunskaper. Undervisningen var riktat mot zonen för den 

proximala utvecklingen, vilket innebar det eleven med viss stöttning och anpassning klarar av. 

Enligt det sociokulturella perspektivet sker kunskapsutveckling i samspel och med lärarens stöd 

som en ”byggnadsställning” kan eleven succesivt utvecklas. 

Genom observationer ville jag få förståelse för hur interventionen fungerade för specifik elev 

och genom dessa insikter få kunskap om hur interventionen kan utvecklas. Slutsatsen var att 

träning för att utveckla fonem-grafemkopplingen genom en kombination av ljudmetoden, 

munbilder och fonologisk medvetenhetsträning med hjälp av språklekar, praktiska övningar 

och multisensorisk stimulans är en intervention som fungerade för eleven i min fallstudie. 

Genom att observera hur interventionen utvecklades kan jag konstatera att det var svårt att 

förutse utifrån den kunskap som fanns hur mycket längre tid som hade behövts. Interventionen 

beräknades pågå i 10-12 veckor, förlängdes till 16 veckor, men hade behövt pågå under en 

längre tid för att få elevens fonem-grafemkopplingen automatiserad avseende hela alfabetet. I 

fallstudien klarade eleven fonem-grafemkopplingen på 24/24 bokstäver efter interventionens 

slut men alla bokstäverna var inte automatiserade till snabb åtkomst. Elev med språkstörning 

behöver en mycket långsam inlärningstakt för att nå säker fonem-grafemkoppling. Fallstudien 

visar hur man i en intervention kan arbeta med en elev med språkstörning som kan fungera för 

att utveckla fonem-grafemkopplingen.  
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1. INLEDNING  

I nästan varje klass finns elever med språkstörning men generellt saknas kunskap om 

språkstörning och dess påverkan på läs- och skrivutvecklingen (Kalnak, 2014). Under 

speciallärarutbildningen har vi inom ”språk-, skriv- och läsutveckling” ofta talat om att vi 

saknar undervisning om elever med språkstörning. Det är logopedernas inriktning men i min 

kommun har logopedinsatserna på skolan minskats kraftigt, så ett stort behov finns på skolorna. 

Flertalet elever med språkstörning går i vanliga klasser. Språkstörning är en ”osynlig” 

funktionsnedsättning och skolans personal behöver kunskaper för att upptäcka elevernas behov 

samt att anpassa undervisningen (Carlberg Eriksson, 2009).  

Valet av problemområde är specialpedagogiskt relevant och grundar sig på personlig erfarenhet 

i mitt arbete som speciallärare på en F-6-skola. Jag arbetar förebyggande med språklekar enligt 

Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) i förskoleklass samt med elever i år 1-2 som behöver 

fortsatt träning. Omfattande forskning visar att lekar och övningar i fonologisk medvetenhet 

kan förebygga läs- och skrivsvårigheter och underlätta läsinlärningen (Elbro, 2004). Under åren 

har jag sett hur språklekarna underlättar läsinlärningen för flertalet elever men det är någon elev 

i varje klass som arbetet inte räcker för. Flertalet studier visar att det på gruppnivå finns ett 

tydligt samband mellan tidig stimulans i form av språklekar i förskoleklass och läs- och 

skrivutveckling. De flesta elever har nytta av språklekarna men ett fåtal elever har svårt att ta 

till sig undervisningen: troligtvis beroende på ärftliga faktorer. Det finns ingen säker kunskap 

än varför det är så svårt för dessa elever att lära sig om fonemen (Høien & Lundberg, 2013).  

Det är dessa elever som ligger till grund för mitt examensarbete. En kort, intensiv träningsperiod 

är inte tillräcklig för elever med språkstörning och det rekommenderas att arbeta med ett område 

i taget (Föhrer, 2007). Jag har fokuserat på området koppling fonem-grafem som kommer tränas 

med hjälp av språklekar, munmetoden och ljudmetoden. Jag ser för egen del ett behov av 

kunskap för att bättre kunna hjälpa elever med språkstörning som har svårigheter vid 

läsinlärningen. Det finns en stor andel elever med språkstörning som klarar avkodningen men 

får svårigheter med läsförståelsen men jag avgränsar mitt område till elever med svårigheter 

vid läsinlärningen.  

Det som driver mig i mitt arbete är tanken: ”Om barn är oförmögna att lära sig bör vi anta att 

vi ännu inte hittat det rätta sättet att undervisa dem” (Björk & Liberg, 1999, s. 13).  
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Genom att utgå från tidigare forskning om svårigheter för elever med språkstörning och teorier 

om vad som kan underlätta läsinlärningen vill jag utveckla en intervention med strukturerad 

arbetsgång och långsamt tempo anpassad efter en elevs förutsättningar. Eleven i min 

undersökning är för mig en känd elev eftersom min undersökning beräknas pågå under 10-12 

veckor. Eleven är vald för att det är ett särskilt intressant fall och för att ge mig mer kunskaper 

om läsinlärningsmetoder för elever med språkstörning. En fallstudie kan göras på ett särskilt 

intressant fall och för att undersöka om ett pedagogiskt program fungerar. Detta för att ge 

kunskaper och förståelse som kan leda till pedagogisk utveckling i praktiken (Merriam, 1994). 

Syftet är att undersöka om en intervention byggd på tidigare forskning kan hjälpa en elev i 

årskurs 2 med språkstörning att utveckla förmågan att koppla fonem med rätt grafem. Genom 

observationer vill jag få en förståelse för hur interventionen fungerar för en specifik elev med 

språkstörning och genom dessa insikter få kunskap om hur interventionen kan utvecklas.  

 Kan en intervention byggd på tidigare forskning hjälpa en elev med språkstörning att 

utveckla förmågan att koppla fonem med rätt grafem? 

 Hur fungerar interventionen för en specifik elev med språkstörning och hur kan 

interventionen utvecklas utifrån denna erfarenhet? 

 

3. LITTERATURGENOMGÅNG 

När jag sökte artiklar om läsinlärningsmetod för elever med språkstörning i vanlig klass märkte 

jag att det är ett relativt outforskat område. Därför sökte jag på nära besläktade områden: 

Språkstörning, läsning och läsutveckling, teorier om vad som kan underlätta läsinlärningen och 

strukturerad arbetsgång samt åtgärder/insatser/intervention. 

 

3.1. Språkstörning 

3.1.1. Begreppet språkstörning  

Språkstörning är en okänd, ”osynlig” funktionsnedsättning (Carlberg Eriksson, 2009). En 

longitudinell undersökning i USA visar att i varje årskull har 5-8 % av eleverna någon form av 

språkstörning (Catts, Frey, Tomblin, & Zhang, 2002). Studier i Sverige visar liknande resultat 

(Nauclér & Magnusson, 2002). Funktionsnedsättningen varierar mycket och elever med 

språkstörning kan ha expressiva svårigheter (språkproduktion) och/eller impressiva svårigheter 

(språkförståelse). De kan ha svårigheter inom en eller flera språkliga områden: fonologi, 
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grammatik, semantik och pragmatik. Vanligast är svårigheter inom fonologin, språkljuden. 

Lättast upptäcks expressiva svårigheter inom fonologin, uttalssvårigheter. Impressiva 

svårigheter är förmågan att uppfatta språkljud och fonologisk medvetenhet. Grammatik handlar 

om språkets form och semantik om språkets innehåll (ords betydelse). Pragmatik handlar om 

användandet av språket i samspel med andra människor. Ju fler områden som drabbas desto 

allvarligare språkstörning (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

Språkförmågan hos elever med språkstörning är tydligt nedsatt jämfört med jämnåriga, med en 

långsam språkutveckling, svårigheter med nyordsinlärning, begränsat språkligt arbetsminne, 

begränsad användning av språket, svårt att göra sig förstådd samt en försämrad språkförståelse 

(SPSM, 2015). Svårigheterna förändras över tid och kan ibland upplevas som försvunna trots 

att de finns kvar. Kliniska markörer för språkstörning är nonsensord och förmåga att böja verb 

i preteritum (Hansson, 2003).  

 

3.1.2. Forskning kring intervention för elev med språkstörning 

Forskning om språkstörning är ett relativt nytt område och har mest handlat om vad 

språkstörning är, hur den kan diagnosiseras, olika teorier och förklaringsmodeller. Studier om 

intervention vid språkstörning är mycket begränsat (Nettelbladt, 2007). Vi vet att barn med 

språksvårigheter behöver följas i sin språkutveckling under lång tid (Miniscalco, 2007). 

Framtida forskning behöver inriktas på att hitta tidiga och mer korrekta metoder för 

identifiering av barn i riskzonen för språkstörning samt utforma åtgärder för tidigare insatser 

(Hansson, 2003).  

Det kan vara en utmaning att hitta rätt stöd för en elev med språkstörning eftersom 

funktionsnedsättningen ser olika ut för varje elev (SPSM, 2015). Även om elever har samma 

funktionsnedsättning har de inte samma behov. Därför måste det särskilda stödet anpassas efter 

varje enskild elevs behov (Skolverket, 2014). Det är viktigt att kartlägga elevens kunskaper för 

att kunna möta eleven på rätt nivå (Bjar, 2009; Eriksen Hagtvet, 2004). För elever med 

språkstörning räcker inte vanlig språkstimulans utan det behövs riktade interventioner som 

utgår från det individen kan med sikte mot nästa nivå i den proximala utvecklingszonen med 

en långsam inlärningstakt (Nettelbladt & Salameh, 2007).  
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3.2. Läsning och läsutveckling 

3.2.1. Läsning och läsutveckling 

Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Lgr 11 (2011) ”ska en elev 

i år tre kunna läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda olika lässtrategier. 

Sambandet mellan ljud och bokstav har ett centralt innehåll”. Hoover och Gough (1990) 

beskriver ”the simple view of reading”; formeln för läsning är: Läsning = Avkodning x 

Språkförståelse. Läsfärdigheten är beroende av att både avkodning och förståelse fungerar. Om 

en av färdigheterna saknas blir produkten lika med noll (Hoover & Gough, 1990). 

Avkodningsförmågan utvecklas i olika stadier enligt Høien och Lundberg (2013). I första 

stadiet känns logos och skyltar i omgivningen igen, till exempel Mc Donald’s känns igen av M 

i logon. Detta kallas pseudoläsning. Nästa stadie är det logografisk-visuella stadiet då vanliga 

ord känns igen som en ordbild. När eleven har förståelse för att talade ord kan delas upp i fonem 

som kan symboliseras av bokstavstecken, grafem, har eleven kommit till det alfabetisk-

fonologiska stadiet. För att komma till det ortografisk-morfemiska stadiet behöver avkodningen 

automatiseras. Nu behövs ingen ljudning utan ordet känns igen som ett ortografiskt mönster 

och finns lagrat i långtidsminnet. Eleven har lärt sig känna igen vanliga bokstavsföljder, ords 

böjningar, stavelser och ändelser och ser på så sätt automatiskt vad det står. Det är skillnad på 

logografisk läsning där ett ord känns igen som en bild och ortografisk läsning där ordet känns 

igen på dess uppbyggnad (Høien och Lundberg, 2013). 

 

3.2.2. Fonologisk medvetenhet; förutsättning för avkodning 

För att kunna lära sig läsa behöver en elev lära sig att flytta uppmärksamheten från innehållet 

av ett ord eller mening till formen. Fokus går från ett situationsbundet tal till abstrakta 

egenskaper hos språkets form. Det finns omfattande forskning som visar att fonologisk 

medvetenhet underlättar läsinlärningen (Elbro, 2004; Frost, Madsbjerg, Niedersøe, Olofsson & 

Møller Sørensen, 2005; Lundberg & Herrlin, 2003; Lundberg, 2007). Den fonologiska 

medvetenheten måste utvecklas hos eleverna före skolstart annars har inte eleverna den grund 

som behövs för att de ska kunna ta till sig den formella läs- och skrivinlärning (Frost, 2006; 

Myrberg, 2003). Läsinlärningen blir obegriplig och eleverna förstår inte vad läraren menar 

(Taube, 2007). Det räcker inte med att rimma och läsa ramsor. Eleverna behöver få leka med 

ord, dess beståndsdelar och hitta språkljud (Myrberg, 2003). Flera undersökningar visar att det 

är en fördel att lägga till lösa bokstäver till språklekarna (Elbro, 2004; Lundberg & Herrlin, 

2003; Lundberg, 2007). Myrberg (2003) skriver att fokus på fonologisk medvetenhet inte 



      

10 

 

innebär att avstå från bokstavskunskapen utan bokstäver kan vara en stödjande visuell symbol 

för ljudet (Cain, 2010). Elever som fått öva på bokstavens ljud kombinerat med bokstavens 

namn och utseende hade lättare för fonem-grafemkopplingen än kontrollgruppen (Cardoso-

Martins, Mesquita, & Ehri, 2011). 

Generellt används ordet fonologisk medvetenhet och jag väljer att använda begreppet i mitt 

examensarbete. Ingvar Lundberg (2007) använder sig av tre olika begrepp: Språklig 

medvetenhet är att kunna uppmärksamma språkets form och bortse från innehållet. Fonologisk 

medvetenhet är att vara medveten om hur ett ord låter. Fonemisk medvetenhet är 

uppmärksamhet på fonemen, språkets minsta betydelseskiljande bitar. Vilket innebär förmåga 

att kunna identifiera fonem i ord, höra vilka ord som börjar med samma fonem, kunna göra 

fonemanalys/segmentering och fonemsyntes. Elever behöver även behärska förmågan att göra 

segmentsubtraktion; vilket ord blir det om man tar bort m i ordet mål? samt segmentaddition; 

vilket ord blir det om man lägger till m i ordet ål? (Ehri, Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub-

Zadeh & Shanahan, 2001). Förutsättningen för att knäcka läskoden är att kunna göra en 

fonemanalys/segmentering; hur många ljud som hörs i ett ord och fonemsyntes, sätta samman 

ljud till ord (Lundberg & Herrlin, 2003). Att göra en fonemsyntes belastar arbetsminnet mer än 

att göra en fonemanalys (Tornéus, 2002).  

Bristande fonologisk medvetenhet gör att det blir svårare att upptäcka samband mellan grafem 

och fonem (Høien & Lundberg, 2013; Samuelsson, 2015). Grafem-fonemkopplingen behöver 

tränas och överinläras till automatisering (Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 2009). 

Förmågan att koppla grafem till fonem (avkodning) innebär att kunna avkoda en text. Inkodning 

är en motsvarande process när det gäller skrivning, att behärska kopplingen fonem-grafem 

(Fridolfsson, 2015; Tjernberg, 2013). Avkodning och inkodning gynnar varandras utveckling 

(Taube, 2011). Genom skrivandet kan eleven få kunskap om att det talade ordet kan delas upp 

i ljud, göra en fonemanalys/segmentering, och att fonemen kan kopplas till grafem (Fridolfsson, 

2015). Det kan vara lättare att uppfatta enskilda ljud genom att ljuda sig till det man vill skriva 

och att analysera ord i deras beståndsdelar (Hagtvet, 2009).  
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3.3. Svårigheter för elever med språkstörning 

3.3.1. Fonologiskt processande  

Inom forskningen råder konsensus om starkt samband mellan fonologisk medvenhet och läs- 

och skrivutveckling. Ett svenskt konsensusprojekt (Myrberg, 2003) har genomförts för att se 

hur överens forskningen är om förebyggande insatser för elever med dyslexi och läs- och 

skrivsvårigheter. Två forskare, Kerstin Nauclér och Eva Magnusson, har tagit avstånd från 

konsensusuttalandet eftersom de anser att elever med språkstörning, som lett till läs- och 

skrivsvårigheter, ignoreras. De skriver att avståndstagandet i första hand inte grundar sig på den 

terminologiska förvirringen och de förenklade sambanden, utan att det i konsensusprojektet 

(Myrberg, 2003) talas om språkliga problem utan förståelse för vad dessa kan bestå av, orsakas 

av eller leda till. Kerstin Nauclér och Eva Magnusson anser att forskarna i konsensusprojektet 

(Myrberg, 2003) talar om fonologiska problem, men menar inte problem på den fonologiska 

nivån i språket utan problem med s.k. fonologiskt processande, vilket omfattar sådana 

funktioner som fonologisk medvetenhet, fonologiskt minne och fonologisk mobilisering 

(Myrberg, 2003). Fonologiska problem är uttalssvårigheter och en elev kan vara medveten om 

språkljuden även om eleven inte kan uttala dem (Nauclér & Magnusson, 2003). Till fonologiskt 

processande hör fonologisk medvetenhet, snabb automatiserad benämning (RAN) och verbalt 

korttids- och arbetsminne (Cain, 2010; Landerl & Moll, 2011). En del forskare anser det 

lämpligare att se fonologisk medvetenhet mer som en övergripande faktor eftersom de olika 

funktionerna överlappar varandra (Anthony & Lonigan, 2004). 

 

3.3.2. Ord och ordmobilisering  

Elever med språkstörning har ofta svårt att lära sig nya ord. Enligt Nettelbladt (2007) kan det 

bero på att deras lexikala nätverk inte är fullt utvecklade, med svaga och få länkar mellan 

begrepp. För att kunna utveckla ordförrådet behövs kunskap om ordens begrepp, förvärvning 

av fonologiska mönster i orden som sägs samt förmåga att koppla begreppen med de 

fonologiska mönstren (Bishop, 1997; Nettelbladt, 2007). Vid språkstörning kan det ibland vara 

lättare att förstå ord jämfört med att producera ord. Elever med språkstörning har ofta 

svårigheter med ordmobilisering; att snabbt och exakt få fram rätt ord (Bishop, 1997; 

Nettelbladt, 2007) vilket kan grunda sig på ineffektiv lagring av information (Nettelbladt, 

Håkansson & Salameh, 2007). Ett svagt fonologiskt minne kan vara orsaken till svårigheten att 

organisera orden effektivt och därmed får eleverna svårt att hitta i sitt ” inre lexikon” (Bishop, 

1997; Föhrer, 2007). För att t.ex. klara att göra en fonemsubtraktion är det avgörande med en 
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korrekt representation av det talade ordet hos elevens lexikala nätverk (Cain, 2010). Inlärning 

av bokstavsljud blir lättare om man utgår från ett ord eleven känner till och hjälper eleven att 

utveckla en inre ”fonemisk minneskarta” i långtidsminnet (De Jong, 2007). Våra förkunskaper 

är som ”krokar” där vi hänger upp synonymer och associationer vilket elever med språkstörning 

har svårigheter med (Carlberg Eriksson, 2009). 

 

3.3.3. Minne 

Bishop (1997) skriver att forskningen visar att elever med språkstörning ofta har svårigheter att 

bearbeta och minnas hörd information. Den auditiva perceptionen är alltså viktig vid 

språkinlärningen och påverkar hur den fonologiska organiseringen sker (Bishop, 1997; 

Nettelbladt, 2007). Elever med språkstörning har ofta svårigheter med att skilja på korta och 

snabba ljud, bortse från andra ljud samt att minnas långa sekvenser av information. Hörd 

språklig information är arbetsamt att bearbeta vid nedsatt arbetsminne (Nettelbladt, 2007). Det 

visuella arbetsminnet verkar däremot inte vara försämrat (Ors, 2009).  

Gathercole och Baddeley (1990) anser att ett kärnproblem för elever med språkstörning är en 

nedsatt förmåga att lagra information i det fonologiska korttidsminnet. Anledningarna kan vara 

att arbetsminnet har lägre kapacitet eller lagrar bristfälligt, att informationen snabbt försvagas i 

minnet eller att de fonologiska representationerna inte är tydliga. Det fonologiska 

korttidsminnet spelar en central roll i elevernas språkutveckling (Gathercole & Baddeley, 

1990). Elever med språkstörning kan även ha en lägre förmåga att hålla språklig information i 

minnet samtidigt som man gör något annat (Nettelbladt, 2007; Sjöberg, 2007). Generellt för 

elever med språkstörning är ett långsamt verbalt processande, vilket påverkar deras förståelse 

av ord men även deras egen förmåga att uttrycka sig (Föhrer, 2007). 

 

3.3.4. Snabb automatisk benämning (RAN) 

Verbalt korttidsminne kräver snabb tillgång till fonologiska representationer lagrade i 

korttidsminnet för att kunna sägas eller skrivas. Förmågan till snabb automatiserad benämning 

av kända objekt, bokstäver och siffror kräver ”phonological acces” och går under namnet Rapid 

Automatized Naming (RAN) (Cain, 2010). Trots att flera studier har påvisat ett nära samband 

mellan snabb automatisk benämning och läsflyt visar inte dagens forskning att träning av snabb 

automatisk benämning ger effekt på läs- och skrivinlärningen (Landerl & Moll, 2011). Cain 

(2010) beskriver att testresultat för RAN inte hade ett signifikant samband med testresultat för 

Fonologisk medvetenhet. Den troliga anledningen till relationen avkodningsförmåga och 
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prestationer på RAN-uppgifter är att båda involverar fonologiskt processande (Cain, 2010). Det 

finns stöd för att RAN kan vara en viktig faktor vid läsinlärningen men däremot finns inte 

tillräcklig forskning för att veta vilken betydelse RAN har för läsförmågan (Wolff, 2014).  

 

3.3.5. Ojämn prestationsförmåga 

Elever med språkstörning presterar ofta mycket ojämnt. Det eleven kan ena dagen är bortglömt 

nästa dag. Ett bristande språkligt minne påverkar förmågan att lära in och minnas och 

korttidsminnet är extra känsligt för störningar (Nettelbladt, 2007). Dessa elever blir snabbt trötta 

eftersom de måste bearbeta information mycket mer jämfört med sina klasskamrater. Ibland 

kan det vara trötthet som gör att eleven inte orkar processa lika mycket information. Dessa 

elever är mycket beroende av sin sömn och reagerar starkt på förändringar (Carlberg Eriksson, 

2009). 

 

3.3.6. Språkstörningens påverkan på avkodningsförmågan 

Språkliga förmågor som har stor betydelse för en elevs läs- och skrivinlärning är fonologisk 

medvetenhet, korttidsminne, ordförråd, förmåga att mobilisera rätt ord ur långtidsminnet samt 

grammatisk förmåga (Miniscalco, 2009; Samuelsson, 2006). För en elev med språkstörning är 

förmågan att bearbeta det man hör ofta nedsatt vilket påverkar det språkliga arbetsminnet som 

leder till svårigheter att komma ihåg språkljud (Arnald, 2007). En förklaring till att elever med 

språkstörning ofta har svårigheter med verbalt minne kan vara att de har svårt att uppfatta ljud 

i ord och har svaga fonologiska representationer (Snowling, 2000). Svårigheter med att uppfatta 

språkljud gör att det blir svårt att koppla fonem - grafem. Svårast är ljud som ljudmässigt ligger 

nära varandra som f - v, k - g och p - b. Forskning visar att elever med språkstörning har 

svårigheter att uppfatta språkljud som är kortvariga; b, p, k, g. Det kan till exempel vara svårt 

att höra skillnad på orden bil och pil (Carlberg Eriksson, 2009). En annan svårighet elever med 

språkstörning kan ha är att de kan lära sig att koppla bokstavsljud med rätt bokstav men får 

svårigheter att ljuda ihop ljuden till ord (SPSM, 2015). 

Vid läsning samspelar långtidsminnet och arbetsminnet. Begränsat fonologiskt arbetsminne är 

ofta problematiskt för elever med språkstörning vid läsinlärning och det fonologiska 

arbetsminnet försämras snabbt när mycket information ska tas in (Nettelbladt, 2007). Elever 

med ortografisk läsning har minnesbilder direkt i långtidsminnet och ordavkodningen sker 

automatiskt i arbetsminnet. En elev utan automatiserad ordavkodningsteknik måste belasta 

arbetsminnet. Först behöver eleven minnas bokstäverna och sedan klara av att koppla grafem 
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med rätt fonem. Fonemen behöver hållas kvar i den fonologiska loopen i arbetsminnet tills hela 

ordet har ljudats samman (Pickering & Gathercole, 2004). Ord och bokstäver som är 

fonologiskt lika varandra är svårare att hålla kvar i den fonologiska loopen (Baddeley, 2003). 

Lässvårigheter kan förklaras med felaktig fonologisk bearbetning när fonemen sammanbinds 

till ord (Landerl & Moll, 2011). Arbetsminnet klarar bara en kortvarig lagring av information. 

Ju mer arbetsminneskapacitet som används till grafem-fonemkopplingar desto mindre kapacitet 

finns kvar till förståelsen (Høien & Lundberg, 2013). Minnet är viktigt för läsning men det är 

svårt att avgöra hur stor roll det verbala korttidsminnet spelar i förhållande till andra fonologiska 

processningar (Cain, 2010). 

 

3.3.7. Språkstörning och dyslexi 

Forskning pekar åt olika håll angående sambandet mellan språkstörning och dyslexi. Kalnak 

(2014) skriver att det finns ärftliga faktorer vid språkstörning och dyslexi. Det är stor risk att 

elever med språkstörning har dyslexi (Hansson, 2003; Kalnak, 2014). Dyslexi räknas som ett 

språkbiologiskt funktionshinder (Myrberg, 2007), det finns stark vetenskaplig grund för den 

fonologiska hypotesen som orsak till dyslexi och cirka 60 % av svårigheter med fonologisk 

medvetenhet kan förklaras av ärftlighet (Samuelsson, 2015). Nära relaterade grundproblem kan 

vara generella språksvårigheter, nedsatt korttidsminne, svårigheter med snabb benämning, 

fonologiska artikulationsproblem samt försenad språkutveckling (Høien och Lundberg, 2013).  

Det finns nära relaterade grundproblem till dyslexi och språkstörning men en elev med dyslexi 

är i regel verbal och har inte grammatiska/pragmatiska svårigheter. Även gällande bristande 

fonologisk medvetenhet har elever med språkstörning mer omfattande svårigheter än elever 

med dyslexi (Carlberg Eriksson, 2009). Vid språkstörning är det nästan aldrig bara bristande 

fonologisk medvetenhet, därför är inte dyslexidiagnos aktuellt anser Magnusson, Nauclér och 

Reuterskiöld (2008). I en studie jämfördes elever med språkstörning och elever med dyslexi 

fokuserat på stavning och bristande fonologisk medvetenhet. Båda grupperna hade svårigheter 

men elever med språkstörning hade större problem. Slutsatsen som dras är att elever med 

språkstörning har sämre fonologisk medvetenhet och sämre fonologiskt arbetsminne än en elev 

med dyslexi (Larkin & Snowling, 2008).  

Manis och Keating (2005) anser att språkstörning och dyslexi har flera likheter och 

språkstörning kan vara orsaken till dyslexi. Dyslexi och språkstörning borde inte ses som 

separata svårigheter enligt Manis och Keating utan mer som ett spektrum av svårigheter med 

språk och fonologisk bearbetning eftersom svårigheterna överlappar varandra (Manis & 
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Keating, 2005). Språkstörningen förändras över tid och om en elev har avkodningssvårigheter 

trots intensivlästräning, rör det sig troligen om dyslexi med diagnoser som överlappar varandra 

(SPSM, 2015). Förhoppningsvis leder fortsatt forskning till ett klargörande av det komplexa 

sambandet mellan sen språkutveckling och dyslexi (Föhrer, 2007).  

 

3.4. Åtgärder för elever med avkodningssvårigheter   

3.4.1. Tidiga insatser med träning i fonem-grafemkoppling 

Det finns väldokumenterad forskning om vikten av tidig insats i första och andra klass för de 

elever som inte kommit igång med sin läs- och skrivutveckling, att inte vänta och se (Elbro, 

2004; Frost, 2009). Myrberg (2001) anser att extra stöd till elever som inte kommit igång med 

sin läsning ska sättas in redan år 1, individanpassat och kvalitativt annorlunda än vanlig 

undervisning. Detta för att förhindra att eleven utvecklar felaktiga lässtrategier eller tappar tron 

på sin inlärningsförmåga (Elbro, 2004; Häggström i Bjar & Liberg, 2003; Høien & Lundberg, 

2013; Taube, 2007). Om inget görs ökar elevens svårigheter med åren i förhållande till 

klasskamrater och flera ämnen blir lidande. Enligt Torgesen (2005) är ”Matteus-effekten” väl 

dokumenterad vilket innebär att den som läser mycket blir bättre på att läsa medan den som 

kämpar med läsningen undviker att läsa och blir på så sätt sämre på att läsa. Multisensorisk, 

systematisk träning i fonem-grafemkopplingen har varit effektivt för elever med svårigheter 

med ordavkodningen. Att gå om en klass eller göra mer av samma saker som eleven misslyckats 

med hjälper inte (Torgesen, 2005). 

Internationella studier visar på vikten av att öva kopplingen fonem-grafem vid läs- och 

skrivsvårigheter (Wolf, 2009). ”Phonics” är ett strukturerat träningsprogram för fonem -

grafemkoppling som börjar med träning i fonologisk medvetenhet och sambandet mellan enkla 

fonem–grafem-kopplingar för att öka svårighetsgraden (Frost, 2006). SBU:s rapport om dyslexi 

bekräftar att strukturerad träning i koppling fonem-grafem förbättrar elevens fonologiska 

medvetenhet, avkodningsförmåga, läshastighet och stavning (SBU, 2014). Undersökningar 

visar på bäst resultat för program med kombinerad lästräning och fonologisk 

medvetenhetsträning i förhållande till program med enbart lästräning (Frost, 2006). 

Undervisning i fonologisk medvetenhet tillsammans med fonem-grafem-korrespondens ger 

större effekt än enbart undervisning i fonologisk medvetenhet (De Jong, 2007; Ehri, Nunes, 

Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh & Shanahan, 2001; Hatcher, Hulme, & Ellis, 1994).  
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3.4.2. Strukturerad intensivträning  

Daglig, intensiv träning under begränsad period är bättre för elever med lässvårigheter än 

traditionell specialundervisning (Myrberg, 2007). Ett individuellt strukturerat fonem-grafem-

träningsprogram med två pass varje dag i 8 veckor visade bestående förbättrat resultat 

(Torgesen, Wagner, Voeller & Rose, 2001). Wolff (2011) genomförde en intervention med 

elever i år 2, varje dag under tolv veckor med enskild träning. Efter perioden hade stavning, 

läshastighet, läsförståelse och fonologisk medvetenhet ökat signifikant. Korta, intensiva 

träningsperioder; ”en till en”-undervisning eller undervisning i små grupper, är mest effektivt 

(Ehri, Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh & Shanahan, 2001; Gustafson, 2009).  

Ett förvånande resultat vid studier om lästräning, språklig medvetenhet och multimodalitet visar 

att en mindre intensiv metod gav lika bra resultat som en intensiv (Jönsson, Svensson & Tjus, 

2006). Förutsättningen är en metod direkt anpassad till elevens svårigheter och det kräver god 

kännedom om elevens styrkor och svårigheter. Att använda ett färdigt program utan hänsyn till 

elevens utvecklingsnivå, utan att analysera hur arbetet går kan ge uteblivet resultat (Heimann 

& Gustafson, 2009).  

 

3.4.3. Lärarens kunskaper 

För att tidigt kunna uppmärksamma elever som behöver extra stöd vid läsinlärningen krävs 

forskningsbaserade kunskaper om vad läsning är, hur utvecklingen sker samt kunskaper om 

skriftspråkets principer (Elbro, 2004; Frost, 2009). En studie visar att flertalet lärare är osäkra 

på skillnaden mellan fonologisk medvetenhet och fonem-grafemkorrespondens (phonics). Att 

träna på att läsa räcker inte som metod för elever som inte är fonologiskt medvetna eller inte 

har uppnått den alfabetisk-fonemiska fasen. De behöver undervisning och övning i fonem-

grafemkoppling och avkodning (Alatalo, 2011). Läraren behöver kunskaper om hur fonemen 

formas och låter i talapparaten. En del elever behöver få undervisning i hur bokstavsljuden 

bildas för att kunna uppfatta fonemen och för att koppla bokstäverna med rätt fonem (Høien & 

Lundberg, 2013). Det är viktigt att uppmärksamma eleverna på fonemens särskiljande 

egenskaper (Löwenbrand-Jansson, 2007). En skicklig lärare behärskar olika metoder och 

anpassar undervisningen efter elevens behov och förutsättningar (Myrberg & Lange, 2006). Det 

handlar om att hitta pedagogiska nycklar som kan hjälpa eleven vid svårigheter med 

läsinlärningen (Heimann & Gustafsson, 2009). 

 

 



      

17 

 

3.4.4. Tidsaspekter vid intervention för elev med språkstörning 

En elev med språkstörning utvecklas språkligt, men det går långsamt eller till och med mycket 

långsamt (Nettelbladt & Salameh, 2007). Forskning lyfter fram tidiga insatser för bäst effekt 

men för elever med språkstörning behöver träning ske under lång tid (Carlberg Eriksson, 2009). 

Intervention står för åtgärder som görs utöver den vanliga undervisningen; specifikt riktad 

språklig stimulans anpassad utifrån elevens språkliga utvecklingsnivå. Övningarna ska göras 

upprepade gånger tills de är befästa. Läraren ska vara tålmodig och ge positiv respons, inte 

uppmärksamma negativt resultat (Nettelbladt, Håkansson & Salameh 2007). Det är viktigt att 

inte lämna ett område för snabbt (Nettelbladt & Salameh, 2007).  

En brittisk studie visade att en kort, intensiv träningsperiod inte var tillräckligt för elever med 

språkstörning utan de är i behov av stödinsatser under många år. Att träna på flera saker 

samtidigt gynnar inte elever med språkstörning utan träningsprogram med ett område i taget 

rekommenderas (Föhrer, 2007). Eleven måste behärska ett område innan nästa påbörjas (Høien 

& Lundberg, 2013). Dessa elever behöver kvalitativt bättre träning under lång tid för att 

interventionen ska ge effekt (Catts; Fey; Zhang & Tomblin, 1999). Studier visar att åtgärder 

som ger resultat är tidig förstärkt satsning med kompetent personal, men framförallt att åtgärden 

håller på så länge eleven behöver (Ramey & Ramey, 2004).  

 

3.5. Metoder använda i min intervention 

Jag kommer använda mig av tre metoder för att träna kopplingen fonem-grafem: 

Bornholmsmodellen, munmetoden och ljudmetoden. Jag har valt att lägga beskrivningen av 

metoderna under litteraturdelen för att kunna förklara dem utifrån litteraturen. Nedan följer en 

kortfattad översikt om metoderna. 

 

3.5.1. Bornholmsmodellen 

Omfattande forskning visar att välstrukturerade språklekar enligt ”Bornholmsmodellen” gett 

goda resultat för att förebygga läs- och skrivsvårigheter. Undervisningen måste genomföras 

systematiskt, ett område åt gången, och gå långsamt fram så att eleven hinner befästa varje 

område. Det är viktigt att se elevens behov; vissa elever behöver större mängd träning under en 

längre tid (Lundberg, 2007).  Språklekarna ska vara lustfyllda och varierade där lärarens 

entusiasm sprids till eleven. Bornholmsmodellen utgår från helheten i språket till de abstrakta 

fonemen i ord. Eleven ska lyssna efter fonem i talade ord och så småningom även kunna 

identifiera vilket ljud det var samt uppfatta ord som börjar på samma ljud. Svårighetsgraden 
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ökar successivt och språklekarna avslutas med det abstrakta arbetet med fonemanalys och 

fonemsyntes. Fonemanalysen, att dela upp ord i fonem (segmentera) börjar med två- och tre-

ljudsord och eleven får lägga markörer för varje fonem de hör (Häggström, 2015). I arbetet med 

att göra en fonemsyntes (föra samman fonemen till ett ord) tränar eleven först i enkla talade ord 

(Høien & Lundberg, 2013). Undersökningar visar att bäst resultat sker om eleverna får laborera 

med bokstäver i samband med språklekarna.  

 

3.5.2. Munmetoden 

Elever med läs- och skrivsvårigheter är osäkra på bokstavens ljud. En multisensorisk metod kan 

underlätta kopplingen fonem-grafem genom användandet av flera associationsbanor. 

Kopplingen underlättas genom att grafemet förknippas med en munbild som visar hur munnen 

ser ut när fonemet sägs (Torgesen, Wagner, Voeller & Rose, 2001). Bokstäverna presenteras 

strukturerat, en bokstav i taget. Eleven ser munbilder på språkljudet, lyssnar, säger och tittar i 

spegeln hur munnen ser ut när eleven säger ljudet. När eleven lärt sig några ljud byggs ord ihop 

med hjälp av munbilderna och lösa bokstavskort (Löwenbrand - Jansson, 2004). FonoMix-

munmetoden (Löwenbrand - Jansson, 2007) bygger på att konkret och tydligt visa eleven att 

talade ord kan delas upp i delar, att fonemen representeras av bokstäver och lära sig forma 

språkljuden med hjälp av munbilder. WIP (Wolff, 2015) är en intervention med tre 

komponenter; koppla fonem-grafem, läsflyt och läsförståelse. I träningen av fonem-

grafemkopplingen ingår munbilder. Till läromedlet ABC-klubben ingår också tecknade 

munbilder men lärarhandledningen beskriver bara lite kort att eleverna ska titta i spegel för att 

jämföra sin egen mun med munbilden (Felth Sjölund, 2011). Användandet av munbilder är inte 

något nytt utan det har funnits länge som stöd vid läsinlärningen. FonoMix och WIP utgår från 

LIPS, ett Kanadensiskt program som utvecklades redan 1969 under namnet ADD som 

reviderades till Lindamood fonem Sequencing (LiPS) (Lindamood, 2015).  

En studie visade att elever som fick använda flera sinnen i inlärningsprocessen genom metoden 

(LiPS) utvecklades mer jämfört med kontrollgruppen bestående av ett program med enbart 

lästräning. LiPS hade statistiskt signifikant positiva effekter avseende fonologisk medvetenhet, 

avkodning, läsflyt, läsförståelse och stavning (Torgesen, Wagner, Voeller & Rose, 2001). 

Multisensorisk inlärning innebär att flera sinnen används för att använda olika inlärningsportar 

vilket gynnar elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessa elever har ofta svaga fonologiska och 

ortografiska identiteter i sitt minneslexikon (där våra kunskaper om ord lagras) och får 

svårigheter med att koppla samman fonem-grafem. Dessa associeringsbanor behöver 
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automatiseras och genom att använda artikulatoriska, semantiska och motoriska identiteter 

förutom de fonologiska och ortografiska kan associeringsbanor bildas i lexikonet med ett 

nätverk av associeringsbanor (Høien & Lundberg, 2013).  

 

3.5.3. Ljudmetoden 

Ljudmetoden fokuserar på avkodningsdelen och är en syntetisk läsinlärningsmetod där man går 

från delarna till helheten och den anses bättre för elever med låg språklig förmåga (Elbro, 2004). 

Målet med ljudmetoden är att knäcka den alfabetiska koden som grundar sig på en insikt att de 

talade orden går att dela upp i fonem. Dessa fonem (språkljud) representeras av grafem 

(bokstäver) som ska ljudas samman till ord (Lundberg & Herrlin, 2003). Många läromedel för 

nybörjarläsare är inte utformade utifrån hur läsutveckling sker, från det lätta till det svåra. 

Genom att inleda undervisningen med ”genomskinliga ord” (ljudenligt stavade ord utan 

konsonantförbindelse), får eleverna uppleva känslan av att lyckas eftersom orden läses precis 

som de stavas och ljuden låter som i alfabetet (Jönsson & Englund, 2010). Eleverna får på så 

sätt kunskap om ett ljud (fonem) i talet svarar mot ett skrivtecken (grafem).  

Ljudmetoden börjar med fonologiskt lätta ljud som enkelt binds samman. De långa vokalerna 

a och o ljudas samman med hålljuden, d.v.s. konsonanter som ljudmässigt kan hållas ut (s, l, r, 

m, v). När eleven ljudar samman ett ord är det viktigt att det inte blir något uppehåll mellan de 

olika ljuden. Efter hålljuden ljudas vokalerna samman med de explosiva konsonanterna (b, p, 

d, t, g, k) (Örtendal, 2008). Vissa ljud och bokstäver förväxlas lätt med varandra och gås igenom 

med långt tidsintervall för att underlätta inlärningen. Ljudmässigt lika bokstäver är u-y och 

utseendemässigt lika är p-b-g-q, a-å-ä och o-ö (Larsson, Nauclér & Rudberg, 1992).  

Läsinlärning och skrivinlärning sker parallellt och självständig skrivning ingår som en naturlig 

del vid ljudmetoden (Elbro, 2004). Experimenterande skrivning av ord eleven själv väljer 

hjälper eleven att förstå sambandet fonem-grafem. Det kan vara lättare för fonologiskt svaga 

elever att uppfatta enskilda ljud genom att ljuda sig till det de vill skriva. Artikulationen är en 

tydlig väg att analysera ord i fonem och kombinera dem med rätt grafem. En kombination med 

språklekar och experimenterande skrivning rekommenderas (Hagtvet, 2009). Skriv- och 

läsundervisning bör ske samtidigt för att stödja varandra. Insikten att ljud kan skrivas ned med 

bokstavstecken kan komma före läsförmågan och på så sätt underlätta avkodningsförmåga. Den 

tidiga skrivningen kan vara en väg till förståelse för ljudprincipen och på så sätt lär sig eleven 

läsa (Elbro, 2004, Høien & Lundberg, 2013). 
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4. METOD 

4.1. Teoretiska perspektiv  

Min studie har ett specialpedagogiskt perspektiv, genom vilka ”glasögon” jag tolkar det jag 

studerar (Fejes & Thornberg, 2009). Jag utgår från ett sociokulturellt perspektiv (Säljö, 2000) 

vilket var ett naturligt val eftersom interventionen bygger på ett nära samarbete mellan elev och 

lärare. Jag har ett salutogent perspektiv som utgår från elevens kunskaper (Bruce, 2003). 

 

4.1.1. Specialpedagogiskt perspektiv 

Inom det specialpedagogiska perspektivet finns det olika synsätt på specialpedagogik och 

elevers olikheter. Det kategoriska/kompensatoriska perspektivet fokuserar på elevens brister 

som behöver kompenseras och specialpedagogiken ska kompensera för elevens brister. Det 

kritiska/relationella perspektivet fokuserar på att hitta orsaker i undervisningsmiljön till elevens 

svårigheter. Det är skolmiljön och kontexten runt eleven som ska förändras och anpassas 

(Persson, 2013). Det finns ett tredje synsätt, dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007) som inte är 

en hybrid av de andra utan ett nyare sätt att se på specialpedagogiken. Skolan är full av 

motsättningar som inte går att lösa, t.ex. att alla elever ska nå samma mål vid en viss tidpunkt 

samtidigt som uppdraget är att anpassa undervisningen efter varje elevs förutsättningar och 

behov. Ett annat dilemma i skolan är att idealet i undervisningen är att alla elever får det stöd 

de behöver inom klassens ram. I realiteten kan det vara svårt att anpassa undervisningen helt 

efter varje elevs behov. Det finns då risk för att barn som är i behov av mer stöd än andra inte 

identifieras och får den hjälp de behöver (Nilholm, 2007). 

 

4.1.2. Sociokulturellt perspektiv 

Undervisningen bör enligt Vygotsky ligga inom den proximala zonen, och ske i sampel med 

andra för att eleven ska utvecklas (Eriksen Hagtvet, 2004; Säljö, 2000; Taube, 2011). Zonen 

för den proximala utvecklingen är där eleven befinner sig just nu och med viss stöttning och 

anpassning klarar av att utvecklas (Taube, 2011). Jag började med att kartlägga elevens 

kunskaper för att kunna möta eleven på rätt nivå. Undervisningen ska inte vara för svår men 

inte heller för lätt, utan precis det eleven klarar med hjälp (Björk & Liberg, 1999). Svårigheten 

i min fallstudie var att eleven presterade ojämnt så det var svårt att alltid hamna på rätt nivå.  

Säljö (2000) använder begreppet stöttor för att beskriva undervisningen precis inom den 

proximala zonen då eleven kan utvecklas med stöd från läraren vilket utgår från begreppet 

”scaffolding” som betyder ”byggnadsställning” (Wood; Bruner; & Ross, 1976). Stödet som 
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läraren ger sin elev ses som en ”byggnadsställning” vilken succesivt kan tas bort allteftersom 

eleven behärskar ett område på egen hand (Wood; Bruner; & Ross, 1976).  

 

4.1.3. Salutogent perspektiv  

Undervisningen har ett salutogent perspektiv genom att utgå från möjligheterna och det som 

fungerar, inte svårigheterna (Bruce, 2003). Interventionen bör utgå från det eleven kan riktat 

mot den proximala zonen. Då kan kunskapen befästas och ge självförtroende till eleven 

(Nettelbladt, Håkansson & Salameh 2007). Eleven måste få uppleva känslan av att lyckas: 

”Nothing succeeds like succes” (s. 265 Høien & Lundberg, 2013). Specialundervisning ger 

möjlighet till en personlig, förtroendefull, varm och ömsesidig relation mellan som främjar 

inlärningen (Høien & Lundberg, 2013). Karin Taube (2007) beskriver vikten av en positiv och 

trygg miljö för att utvecklas.  

 

4.2. Metoder för datainsamling  

Här kommer jag att redogöra för mina val av metodansats, de etiska överväganden som har 

varit viktiga i min undersökning, val av datainsamlingsmetod, hur resultaten kommer att 

redovisas samt hur analys och tolkning går till. Det blir en redogörelse för mitt urval och en 

utförlig beskrivning av min deltagare samt en bakgrundbeskrivning kring deltagaren. Jag 

kommer även att beskriva mitt tillvägagångsätt i arbetet med interventionen, hur jag valde 

kombination av metoder i interventionen samt arbetsgången i interventionen. 

 

4.2.1. Val av metodansats 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka om en intervention med strukturerad arbetsgång 

med långsamt tempo kan hjälpa en elev i årskurs 2 med språkstörning att utveckla förmågan att 

koppla fonem med rätt grafem. Mitt syfte gör att jag väljer en kvalitativ ansats eftersom jag vill 

ha möjlighet att använda och relatera mina tolkningar både till min förförståelse och till tidigare 

forskning på området. För att få så rikt material som möjligt är mitt metodval en 

flermetodsstrategi med en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder (Bryman, 

2011). Forskningsfrågan och fenomenet jag vill undersöka avgör valet av metodansats. 

Samtidigt styr metodansatsen mitt perspektiv att se på fenomenet och hur jag formulerar min 

forskningsfråga. (Fejes & Thornberg, 2009).  
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4.2.2. Etnografi  

I likhet med en studie av Renee Ziolkowskas (2007) där fältforskning bedrevs i hennes eget 

klassrum utformade jag en fallstudie som är inspirerad av mikro-etnografi. Vid ett 

examensarbete finns inte tid att genomföra en fullskalig etnografisk studie, utan en mikro-

etnografi görs (Bryman, 2011). Genom att kombinera olika metoder utifrån forskning ville jag 

utveckla en intervention anpassad efter en elevs förutsättningar. Eftersom jag vill ta del av 

metoder som fungerar för en elev med språkstörning med svårigheter vid läsinlärningen och jag 

själv ville delta i arbetet med interventionen valde jag metodansatsen etnografi. Centralt inom 

etnografi - fältforskning, är att genom sin egen närvaro få så mycket information som möjligt 

för att kunna ge svar på frågorna som ställts (Fejes & Thornberg, 2009). Detta görs genom 

deltagande observationer, genom att samla in dokument och att skriva fältanteckningar (Fejes 

& Thornberg, 2009). Etnografi är en benämning på metoden men även på den skriftliga 

produkten av undersökningen (Bryman, 2011). Kännetecknande för den etnografiska ansatsen 

är att tolkning och analys sker under tiden som studien genomförs och på många olika plan 

samtidigt, från det vardagliga till det teoretiska kopplat till vardagen igen (Elvstrand, Högberg 

& Nordvall, 2015). Resultatet av studien redovisas tolkande i en akademisk text kopplat till 

litteratur (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015). 

Inom den etnografiska ansatsen valde jag att genomföra en fallstudie. Fallstudien är ofta en 

etnografiskt inriktad studie på ett program eller en person som görs detaljerat och är utvalt för 

att det är ett särskilt intressant fall (Bryman, 2011). Fallstudien görs för att ge läsaren 

djupgående insikter, förståelse och kunskaper för att kunna göra förbättringar i praktiken. Syftet 

kan vara att undersöka om ett pedagogiskt program fungerar och är då värderande i sin 

bedömning (Merriam, 1994). I fallstudier är det vanligt att använda sig av både kvalitativa och 

kvantitativa metoder för att få så rikt material som möjligt om fallet (Bryman, 2011).  

 

4.2.3. Urval 

Jag har valt en för mig känd elev eftersom jag själv ville delta i arbetet med interventionen och 

att undersökningen skulle pågå under 10-12 veckor. Eleven går i klass 2 och har nyligen fått 

diagnosen språkstörning. Eleven valdes för att det är ett särskilt intressant fall och jag behöver 

mer kunskap om läsinlärningsmetod för elev med språkstörning. Fallstudie görs på ett intressant 

fall för att ge kunskaper som kan leda till pedagogisk utveckling (Merriam, 1994). Jag avgränsar 

mitt område till enspråkig elev med språkstörning i vanlig klass. Det finns en stor andel elever 
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med språkstörning som klarar avkodningen men får svårigheter med läsförståelsen men jag 

avgränsar mitt område till en elev med svårigheter vid läsinlärningen.  

Eleven har språkliga svårigheter, svag fonologisk medvetenhet samt en mycket långsam läs- 

och skrivutveckling. Eleven har ett mycket begränsat ordförråd, svag ordförståelse och stora 

svårigheter med ordmobilisering. Eleven har ett bättre passivt ordförråd än aktivt vilket innebär 

att eleven förstår mer än hen kan uttrycka. Mest utmärkande är elevens svårigheter med 

språkligt minne. Elevens hörförståelse är relativt god men elevens förmåga att bearbeta och 

förstå verbal information påverkas av det nedsatta språkliga minnet. Eleven kräver många 

repetitioner vid inlärning och behöver stöd för att förstå och uttrycka sig (Logopedutredning, 

2015). Klasslärarna upplever eleven mycket ojämn och har i nästa stund "glömt" det hen nyligen 

kunde. Eleven trivs bäst att arbeta i liten grupp tillsammans med en lärare och behöver mycket 

upprepande övningar med praktiskt och konkret material och det tar lång tid innan ett område 

befästs.  

 

4.2.3.1. Deltagarens bakgrund och tidigare insatser 

Elevens svårigheter uppmärksammades i Förskoleklass vid kartläggning med hjälp av O.A.S; 

Observation Av Språk (Frylmark, 2008) som görs på alla elever under hösten. Elevens resultat 

(28/42 poäng) visade på stora språkliga svårigheter. Eleven hade svårigheter att skilja mellan 

språkljud; om bu – by låter lika, svagt ordminne, vissa svårigheter att göra sammansatta ord 

samt svårigheter med begrepp. Eleven kunde uppfatta rim samt avgöra vilket ord som är längst. 

Kartläggning av fonologisk medvetenhet gjordes i början av år 1 med hjälp av Fonolek 

(Hemmingsson, 1994) och visade på mycket låg fonologisk medvetenhet, eleven klarade inte 

något av de tre delmomenten. Eleven hade stora svårigheter att lyssna efter initialt ljud samt att 

avgöra vilka ord som börjar på samma ljud. Eleven hörde S först i orm och M först i ko. När 

jag frågade hur hen tänkte förklarade eleven att ormen väser sss och kon låter mmm som i mu. 

Eleven klarade inte att göra en fonemsyntes eller en fonemanalys. 

Eleven har haft särskilt stöd sedan år 1 enskilt eller i liten grupp 3 ggr/veckan för att utveckla 

sin fonologiska medvetenhet och bokstavsinlärningen skedde i liten grupp. I år 2 fick eleven 

fortsatt fonologisk medvetenhetsträning samt strukturerad läs-och skrivundervisning. En 

utveckling har skett avseende elevens fonologiska medvetenhet i enkla talade ord. I år 2 började 

eleven utveckla sin förmåga att koppla fonem-grafem samt skriva ljudenligt stavade ord. 

Bokstavskännedomen är inte konstant utan varierar från gång till gång.  
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4.2.4. Tillvägagångssätt 

När jag började mitt examensarbete med att söka i databaserna om tidigare forskning kom jag 

till insikt i att det inte fanns någon studie som beskrev en intervention specifikt riktad mot elever 

med språkstörning och att forskningen var liten kring detta område. För att utforma 

interventionen fick jag utgå från vilken typ av språkstörning eleven har samt teorier kring 

läsinlärning. Jag läste forskning om språkstörning, vilka svårigheter som finns för elever med 

språkstörning, teorier om läsinlärning och dyslexi, forskning om interventioner, olika faktorer 

som underlättar läsinlärningen samt jämförde olika metoder för läsinlärning. Utifrån elevens 

förutsättningar valde jag en kombination av fonologisk medvetenhetsträning, ljudmetoden och 

munbilder. Språklekarna utgick från Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) då modellen 

bygger på forskningsbaserade kunskaper. Att jag inte enbart valde denna metod berodde på att 

eleven arbetat med den tidigare och hade börjat utveckla sin fonologiska medvetenhet i enkla 

talade ord. Valet av bokstavskort grundar sig på flertalet undersökningar som visar på fördelar 

att använda lösa bokstäver till språklekarna (Elbro, 2004; Lundberg & Herrlin, 2003; Lundberg, 

2007). Valet av ljudmetoden grundar sig på att syntetisk ljudmetod anses bättre för elever med 

låg språklig förmåga (Elbro, 2004). Jag valde munmetoden som ett visuellt stöd för att 

tydliggöra (SPSM, 2015). När jag valt att jag skulle använda en syntetisk ljudmetod i min 

intervention jämförde jag läsläror utifrån teorin jag läst.  

Under interventionen observerade jag, skrev fältanteckningar och jag skrev även ner samtal jag 

hade med eleven under arbetets gång. Jag skrev kortfattade anteckningar vad som hände, 

observationer från lektionen samt anteckningar av vad eleven sa. Jag hade en sida med plats för 

reflektion; där jag reflekterade över vad som hänt, vad jag observerat, vad som fungerade 

bättre/sämre, frågor som uppstod samt ändringar eller saker att prova. Varje dag skrevs 

fullständiga fältanteckningar med preliminära tolkningar och analyser, första intryck och 

upplevelser. Fältanteckningar är en stor grund vid etnografi och det ska vara levande, tydliga 

beskrivande anteckningar (Bryman, 2011). Jag studerade även logopedutredningen noggrant 

samt tidigare kartläggningar och tester. Vid fältforskning samlas dokument in för att bättre 

kunna beskriva det som studeras (Fejes & Thornberg, 2009).  

 

4.2.5. Strukturerad arbetsgång i interventionen 

Interventionen beräknades pågå under 10-12 veckor men pågick under 16 veckor. Vi arbetade 

40 minuter tre gånger i veckan och vid två av dessa tillfällen i veckan arbetade jag enskilt med 

eleven. Det tredje tillfället var tillsammans med någon eller några andra elever. Jag hade 
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tillgång till eget rum med allt praktiskt material samlat och kunde arbeta ostört. Jag hade 

planerat kortare arbetspass med variation under varje lektion med mycket bilder, spel och annat 

konkret material. Arbetsgången i interventionen var strukturerad från det enkla till det svårare, 

med samma upplägg vecka från vecka för att eleven skulle känna igen sig (bilaga 3).  

Vi arbetade med fonologisk medvetenhetsträning kopplat till bokstavsarbetet genom att göra 

fonemaddition, fonemsubtraktion, ljudanalys och ljudsyntes med hjälp av de munbilder och 

bokstavskort eleven tränat på. Utöver det regelbundna arbetet fokuserade jag varje vecka extra 

på ett område i språklekarna som var repetition av tidigare undervisning eftersom vi tidigare 

hade arbetat med språklekar enligt Bornholmsmodellen. Jag hade tillverkat en hel del nytt 

praktiskt material till språklekarna, enligt Vygotskij syn på lekens betydelse i all inlärning. 

Läseboken var ny för eleven och hen hade inte arbetat med munbilder tidigare. 

Varje arbetspass startade med genomgång av aktuellt språkljud med hjälp av munbilder som 

användes under hela interventionen för visuellt stöd. Tillsammans jämfördes munbilden med 

hur vår egen mun såg ut när vi gjorde ljudet. Jag som lärare visade först och eleven gjorde efter. 

Eleven fick säga högt med långt utdraget första ljud, t.ex. ssssssssol, tittade i spegeln hur 

munnen såg ut, kände efter hur munnen var och lyssnade efter hur ljudet lät och jämförde med 

munbilden. Samtidigt som vi sa ljudet lade jag till bokstavskort till munbilden för att förstärka 

kopplingen fonem-grafem. Av kända bokstäver lade jag till en munbild och bildade ord med 

aktuella bokstavsljud. Vi läste i läseboken genom att lägga orden med munbilder och 

bokstavskort. Sedan läste vi ordet i boken genom att jämföra med det lagda ordet. Läseboken 

användes också för bilderna, vi pratade om vad orden betyder och letade efter bilder som 

började på eller innehöll ett visst fonem. 

 

4.2.6. Material 

För att kunna bedöma elevens förmåga att koppla fonem med rätt grafem tillverkade jag ett 

enkelt testmaterial. Vid fonem-grafemtestet hade eleven bokstäverna framför sig och skulle 

peka på rätt bokstav för ljudet jag sa. För att kunna se om det var skillnad på förmågan att 

koppla fonem-grafem jämfört med grafem-fonem tillverkades även ett grafem-fonemtest där 

eleven fick titta på en bokstav och säga bokstavens ljud. Elevens bokstavskännedom kartlades 

också genom att namnge bokstaven (bilaga 2). För att kunna kartlägga elevens fonologiska 

medvetenhet använde jag kartläggningsmaterialet Fonolek (Hemmingsson, 1994). Materialet 

består av tre delar som mäter elevens förmåga att kunna göra en fonemanalys (segmentera hur 

många ljud det är i ett ord), att lyssna efter initialt ljud och kunna avgöra vilka ord som börjar 
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på samma ljud samt förmågan att kunna göra en fonemsyntes (sätta samman ljud till ett ord). 

Summan för de tre delproven är 18 rätt och 13 rätt är gränsvärdet för godkänt resultat i augusti 

år 1 vilket jag hade som utgångsläge i resultatdelen (Hemmingsson, 1994). 

Material som användes i interventionen som bildkort och bokstavskort var från läromedlet 

ABC-klubben (Felth Sjölund, 2011). Munbilderna var från intensivläsningsprogrammet WIP 

(Wolff, 2015), läromedlet ABC-klubben (Felth Sjölund, 2011) och FonoMix (Löwenbrand - 

Jansson, 2007). Valet av läsebok, Bodils läslära (Jönsson & Englund, 2009), grundar sig på den 

strukturerade metoden som går från det lätta till det svåra, med tydlig layout på texten och 

tilltalande bilder. Trots att en bokstav presenterads i taget med ljudenligt stavade ord upplevs 

boken inte torftig utan bilderna som stödjer orden är tydliga i färg med humor. Praktiskt material 

som användes vid språklekarna (t.ex. spel) var egentillverkade. 

 

4.2.7. Bearbetning och analys av data 

Den etnografiska analysen sker under tiden som studien genomförs (Bryman, 2011) och 

tolkningsarbetet delas in i tre grader. Inte en stegvis tolkning från det ena till det andra utan 

tolkning och analys sker från det vardagliga till det teoretiska kopplat till vardagen igen 

(Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015). Tolkningar av första graden innebar att samla in 

mycket information vilket gjordes genom deltagande observationer, insamlande av dokument 

och vid varje tillfälle dokumenterades i en reflekterande dagbok. Tolkningar av andra graden 

innebar att jag varje dag skrev fullständiga fältanteckningar med preliminära tolkningar och 

analyser, första intryck och upplevelser av situationen.  

Jag analyserade under tiden som undersökningen genomfördes men vid interventionen slut 

bearbetades fältanteckningarna. Jag strukturerade fältanteckningarna efter olika delar: elevens 

utveckling, metodens utveckling, arbetet att utveckla fonem-grafemkopplingen och arbetet att 

utveckla fonologisk medvetenheten. Genom mina tolkningar försökte jag att se mönster vilket 

ledde till flera olika underrubriker. Vid tolkningsarbetet är det viktigt att försöka se bortom det 

välbekanta, att ha den etnologiska blicken (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015). I mitt fall 

var det viktigt att jag inte lät mig påverkas av relationen jag hade med eleven och de 

förväntningar jag hade på de valda pedagogiska metoderna, utan att objektivt tolka hur arbetet 

fungerade.  

Sedan sammanfördes fältanteckningarna med de kvantitativa resultaten och fler underrubriker 

uppstod när jag började tolka elevens resultat och fältanteckningarna kopplat till varandra och 
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till litteraturen. Jag fick flera olika infallsvinklar genom att analysera det material jag fått in 

som kan tolka elevens behov och vad som kan underlätta läsinlärningen men också faktorer 

som kan försvåra för eleven. Slutligen komprimerades fältanteckningarna och resultaten på 

testerna. Resultatet beskrivs omfattande och detaljerat och kunskaperna redovisas tolkande i 

kontext med forskarens egen erfarenhet och förståelse (Merriam, 1994). Tolkningar av tredje 

graden sker genom att koppla resultatet med teoretiska perspektiv samt litteratur. Resultatet av 

studien redovisas tolkande i en akademisk text. (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015).  

 

4.2.8. Etiska överväganden 

Etiska överväganden var särskilt viktiga eftersom fallstudien genomfördes på en känd elev. 

Som stöd använde jag Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2010). 

Informationskravet innebar att jag informerade om syftet med studien och att eleven hade rätt 

att avbryta. Samtyckeskravet gav deltagaren rätt att själva bestämma att medverka och jag tog 

även in samtycke från vårdnadshavare eftersom eleven var under 15 år. Informationen gavs 

muntligt till elev och föräldrar på grund av svårighetens karaktär, men jag bad även om ett 

påskrivet intyg (bilaga 1). Jag funderade över om elev och föräldrar befann sig i ett 

beroendeförhållande när de blev tillfrågade, om de hade möjlighet att svara nej. Jag övervägde 

det noga och påpekade tydligt att eleven skulle få särskilt stöd av mig oavsett om hen ville vara 

med i undersökningen eller inte. Konfidentialitetskravet innebar att jag har tystnadsplikt och att 

jag måste vara noga med att skriva på ett sådant sätt att det inte finns möjlighet att identifiera 

enskild elev. Jag hanterade nyttjandekravet genom att bara använda uppgifterna till mitt 

examensarbete (Vetenskapsrådet, 2010).  

En svårighet jag övervägde var om jag fick en negativ slutsats i min undersökning, att eleven 

inte utvecklade förmågan att koppla fonem med rätt grafem. Hur eleven skulle påverkas av 

undersökningen eftersom slutsatsen var nära förknippat med elevens resultat. Detta löstes 

genom tydlig information om att syftet var att undersöka hur metoden fungerar, om slutsatsen 

skulle bli negativ var det metoden som inte fungerat. Jag har en bra relation med elev och 

föräldrar vilket är mycket positivt men jag var extra vaksam så det inte påverkade min 

objektivitet. Jag såg en svårighet att kunna vara objektiv över mitt eget arbete vid tolkandet av 

resultatet. Detta löstes genom att använda relationen som ett redskap vid inlärningen och som 

ett driv att hitta lösningar. Vid tolkningsarbetet försökte jag använda den etnologiska blicken 

för att vara objektiv och få nya infallsvinklar (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015).  
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4.3. Metoddiskussion 

Här kommer jag att diskutera metoderna och materialet som använts i studien. Jag har valt att 

dela på metoddiskussion utifrån metoder jag använt för att bedriva studien och metoder jag 

använt i interventionen. Utvecklingen av interventionen och kombination av metoder jag 

använde kommer att diskuteras som svar på en av frågeställningarna under diskussion. 

 

4.3.1. Fallstudie 

Min undersökning var en fallstudie av en för mig känd elev med syfte att undersöka om en 

intervention med strukturerad arbetsgång med långsamt tempo kan hjälpa en elev i årskurs 2 

med språkstörning att utveckla förmågan att koppla fonem med rätt grafem. Jag kan inte göra 

några generaliseringar utifrån mitt resultat utan det blir en fallbeskrivning av hur just 

interventionen fungerade för en elev. Fallstudier görs detaljerat på ett särskilt intressant fall 

(Bryman, 2011). Det har varit oerhört intressant och lärorikt för mig att i det dagliga 

specialpedagogiska arbetet få följa en elev under så lång tid. Undersökningen har varit nära 

kopplat till praktiken och resultatet hjälper mig att få kunskaper som jag kommer kunna 

använda i mitt arbete som speciallärare. Fallstudien används ofta för att undersöka om ett 

pedagogiskt program fungerar (Merriam, 1994).  

 

4.3.2.  Bearbetning och analys 

Att dokumentera i en reflekterande dagbok har bidragit för mig att se elevens utveckling samt 

en förståelse för att det sker en utveckling även om det tar tid. Arbetssättet att reflektera över 

vad som fungerar och vad som inte fungerar borde ligga till grund för allt specialpedagogiskt 

arbete, vilket jag tar med mig i mitt arbete som speciallärare. Jag har uppskattat mycket att allt 

knutits till praktiken i analysarbetet enligt den etnografiska metodansatsen. Tolkning och analys 

sker under arbetets gång, från det vardagliga till det teoretiska kopplat till vardagen igen 

(Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015). Analysarbetet med tolkningar av första, andra och 

tredje graden gav mig flera nya infallsvinklar som gjorde att jag stannade upp för att leta vidare 

i litteraturen för en bättre förståelse för elevens svårigheter och större kunskap om hur arbetet 

kan utvecklas vidare.  

Detta vill jag ta med mig i det dagliga arbetet, att ta mig tid att stanna upp och genom tidigare 

forskning få bättre förståelse och större kunskap för att utvecklas vidare. Genom att analysera 

vad som fungerar eller inte fungerar gör att eleven förses med rätt material så att arbetet hela 

tiden bygger på vad eleven kan (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015). Med ett salutogent 
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perspektiv i mitt arbete som speciallärare är utgångspunkten det som fungerar och det eleven 

redan kan riktat mot zonen för den proximala utvecklingen enligt ett sociokulturellt perspektiv. 

Det eleven klarar av med lärarens stöd som en ”byggnadsställning” kommer eleven så 

småningom klara av på egen hand (Eriksen Hagtvet, 2004; Säljö, 2000; Wood; Bruner; & Ross, 

1976). 

 

4.3.3. Ändring av testmaterial 

När jag prövade fonem-grafem kartläggningen märkte jag att testmaterialet behövde justeras. 

Jag hade samma ordning på bokstäverna både på versaler och gemener och eleven kom ihåg 

ordningen i något fall. Eleven fick även markera vilka bokstäver som valts och kunde utnyttja 

uteslutningsmetoden i slutet då bara några bokstäver fanns kvar att välja mellan. Jag justerade 

testmaterialet och ändrade ordningen på versaler och gemener och gjorde ett inplastat kort med 

bokstäverna på och eleven fick bara peka på den bokstav eleven valde till ljudet jag sa. Jag blev 

positivt överraskad av att eleven fick så många rätt vid fonem-grafem kartläggningen, men vi 

har trots allt arbetat med detta tidigare också.  

Jag valde att även göra ett testmaterial för grafem-fonemkartläggning, där eleven fick titta på 

en bokstav och säga bokstavens ljud, för att kunna kartlägga och se om det var skillnad på 

förmågan att koppla fonem-grafem och grafem-fonem. För att kartläggningsmaterialen skulle 

överensstämma ändrade jag testet för bokstavskännedom och tog bort CXZQ så det bara var 24 

bokstäver. Vid analys under arbetets gång valde jag att dela upp resultatet för kartläggningen 

av bokstavskännedom, kopplingen fonem-grafem och grafem-fonem som en del och resultat på 

test av fonologisk medvetenhet som en egen del. Jag valde att bara kartlägga den fonologiska 

medvetenheten vid två tillfällen till skillnad från de andra testen som gjordes vid tre tillfällen. 

 

4.3.4. Validitet 

Fallstudien skiljer sig från övrig forskningsdesign genom att den enbart är intresserad av att 

belysa svar för just det undersökta fallet och inte är ett urval som innebär att slutsatsen går att 

generalisera till andra situationer. Fallstudieforskningens externa validitet innebär att jag inte 

kan göra några generaliseringar utifrån mitt resultat (Bryman, 2011) utan mitt resultat blir en 

fallbeskrivning av hur det kan vara för ett visst fall. Tillförlitligheten på testen är att resultatet 

visade elevens förmåga just den dagen. 
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5. RESULTAT  

Resultatet av fallstudien kommer att redovisas tolkande i en akademisk text enligt den 

etnografiska metodansatsen (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015). I fallstudier är det vanligt 

att använda sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder för att få så rikt material som 

möjligt (Bryman, 2011). Mestadels består resultatdelen av kvalitativ data i löpande text som till 

viss del beskriver elevens utveckling genom kvalitativ data baserat på observationer och 

fältanteckningar men även som kvantitativ data genom resultat av testerna. Resultatet som 

beskriver utvecklandet av interventionen redovisas till viss del under denna rubrik och består 

av kvalitativ data i löpande text.  Jag väljer att beskriva resultatet över hur interventionen 

fungerade tillsammans med analysen och beskriver det under rubriken diskussion för ett bättre 

sammanhang i läsningen. Kännetecknande för den etnografiska ansatsen är att tolkning och 

analys vävs samman (Elvstrand, Högberg & Nordvall, 2015). 

 

5.1. Resultat test bokstavskännedom, fonem-grafem och grafem-fonem 

Eleven kartades före, under och efter interventionen och resultat presenteras i samma tabell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1. Bokstavskännedom 

Elevens resultat på bokstavskännedom innebär att eleven kan namnge 14 versaler vid 

testtillfälle 1 och 19 vid testtillfälle 2. Vid testtillfälle 3 klarar eleven 22/24 bokstäver.  

 

Figur 1. Testresultatens förändring vid testtillfälle 1, 2 och 3. Max antal rätt är 24 för 

testerna bokstavskännedom, grafem-fonem och fonem-grafem.  
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5.1.2. Test fonem-grafemkopplingen 

Vid testtillfälle 1 kan eleven koppla 22/24 versaler rätt på fonem-grafemtestet och vid andra 

testtillfället 21/24 rätt. Eleven fick sämre resultat på fonem-grafemtestet vid tillfälle 2 jämfört 

med testtillfälle 1 efter ett avbrott i interventionen på grund av sjukdom och lov från 16/3 till 

5/4. Arbetet återupptogs genom att vi repeterade alla bokstäverna vi arbetat med före 

uppehållet. Eleven klarade av att namnge OSALEMIRV snabbt samt att koppla med rätt fonem.  

Det var en stor utveckling i snabbhet och eleven har automatiserat dessa bokstäver/ljud så 

eleven har snabb åtkomst till dessa. Vid testtillfälle 3 efter interventionens slut klarade eleven 

att koppla 24/24 versaler på fonem-grafemtestet.  

 

5.1.3. Test grafem-fonemkopplingen 

Vid alla testtillfällen klarar eleven att koppla 18/24 versaler rätt på grafem-fonemtestet. Det är 

samma resultat vid varje tillfälle men olika bokstäver eleven har fel på.  

 

5.2. Arbetet att utveckla fonem-grafemkopplingen 

5.2.1. Elevens utveckling under interventionen 

Vid första arbetstillfället introducerade jag munbilderna för eleven och eleven fick se de olika 

alternativen av munbilder: ABC-klubben (Felth Sjölund, 2011), (FonoMix (Löwenbrand - 

Jansson, 2007) och WIP (Wolff, 2015). Eleven föredrog WIP:s munbilder eftersom alla 

bilderna är fotograferade munnar. Eleven hade lätt för att läsa munnarna och såg vilket ljud 

munnen föreställde. Eleven hade inga svårigheter att uttala ljuden. Munmetoden passade eleven 

mycket bra och eleven upplevde att det var lätt. När eleven ska para ihop munnarna med rätt 

bokstav klarar eleven på egen hand OASLEM.  

När jag introducerade läseboken Bodils läslära (Jönsson & Englund, 2009) sa eleven: ”jag kan 

inte läsa”. De första orden i boken lägger jag med hjälp av munbilder och bokstavskort. Eleven 

klarade med hjälp av munnarna läsa ihop trebokstavsord bestående av de enklaste ljuden 

OASLEM. Jag lade bokstavskorten under munnarna och eleven försökte att ljuda ihop dem 

också. Sedan visade jag orden i boken och jämförde med munnarna och bokstavskorten. När 

eleven upptäckte att det var samma ord sa eleven: ”boken är nog för lätt för mig.” 

Efter några veckors arbete när det var dags att presentera bokstäverna I R började det bli svårare. 

Eleven kunde namnge bokstäverna och dess ljud men när eleven skulle para ihop mun med rätt 

bokstav var det svårt med munbilderna för R eftersom munnen såg nästan likadan ut som 
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munbilden för L. Vi tittade noga i spegeln och försökte se skillnad på hur munnarna såg ut när 

vi sa de olika ljuden för R och L. Eleven tycker det är lättare att ljuda ihop ord när jag med hjälp 

av munbilderna och bokstavskort lägger nya ord genom att göra en fonemaddition eller 

subtraktion och eleven ska gissa vad det står.  

 

5.2.2. Befästning av fonem-grafemkopplingar under utdragen tid 

När vi kom till bokstaven Å i interventionen upplevde eleven att den var svår att komma ihåg 

och känna igen men vi gick vidare enligt planeringen. När det blev dags för bokstaven Ä 

upplevde eleven det lika svårt att känna igen den. Eleven visste inte vilken som var Å och vilken 

som var Ä och vi arbetade med dessa två bokstäver och ljud under hela veckan men det var 

fortfarande mycket svårt. Vi pratade om skillnader mellan Å och Ä i utseendet och hur de låter 

och letade ord som började på bokstäverna. Jag uppmuntrade och peppade, dessa bokstäver är 

svåra och sa att vi får fortsätta öva och vi gör det tillsammans.  

Jag funderade över hur jag skulle gå vidare i interventionen med en känsla av tidspress av 

planeringen. Jag valde att avbryta min planering och ägna längre tid åt Å och Ä. Jag var 

frustrerad när inte arbetet gick framåt utan eleven var tvungen att rabbla ZÅÄÖ varje gång för 

att veta vilken bokstav det var. Vi arbetade praktiskt med bokstäverna genom att använda olika 

sinnen under tre veckors tid. Vid varje tillfälle visade jag bokstavskortet och vi sa ljudet för 

bokstaven. Jag visade hur munnen ser ut med hjälp av spegel och munbilder och vi lyssnade 

efter skillnader hur ljudet lät. Vi pratade om bokstavernas form och eleven fick måla en ål som 

Å:ets ring och två äpplen som prickarna i Ä. Eleven fick komma på ord som började på Å och 

Ä och jag visade bilder på saker som börjar på bokstäverna och eleven fick para ihop bild med 

rätt bokstav. Vi var utomhus och eleven fick hoppa på lappar med bokstäverna med olika 

instruktioner; hoppa till bokstaven… vad heter bokstaven du står på? Eleven måste fortfarande 

rabbla ZÅÄÖ för att veta vilken bokstav hen skulle hoppa till. Eleven fick se bokstavsfilmer 

om Å och Ä, hen spelade pedagogiska spel på dator och IPAD om bokstäverna och vi sjöng 

och lyssnade på bokstavsvisor. Efter tre veckors fokus på Å Ä kommer eleven ihåg dem och 

kan namnge bokstäverna och vet hur de låter. När vi repeterade bokstäverna vi arbetat med, 

vilket vi gjorde varje vecka, minns eleven fortfarande Å och Ä.  

 

5.2.3. Ojämn prestationsförmåga 

Eleven är väldigt ojämn och det märktes tydligt genom osäkerhet på bokstäver och dess ljud 

som varierade från gång till gång. Eleven säger själv att hen kan E och N ibland och glömmer 
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dem ibland trots att det är bokstäver som finns i elevens namn. Eleven är ofta osäker på F, K, 

T och V, hur bokstäverna ser ut och hur de låter. Vi tittade på lilla t och f men eleven tyckte 

inte det var svårt att se skillnad så inga visuella svårigheter. Vi pratade om elevens namn och 

eleven fick skriva det flera gånger vilket hen kan och vi pratade om hur ljuden i namnet låter.  

Eleven tycker mycket om att skriva och bad ofta att få skriva ord på datorn. Eleven fick en bild 

på ljudenligt stavade ord (sol) och försökte ljuda sig fram till hur ordet stavas. Eleven har svårt 

att lyssna efter ljuden på egen hand när hen väljer lite svårare ord. Eleven hoppar ofta över 

vokaler i orden och har svårt med konsonantförbindelser; skriver SAG istället för SKA (eleven 

har själv valt ordet). Eleven är ofta osäker på hur bokstäverna ser ut när hen ska skriva och har 

även svårt att höra skillnad på vissa ljud som G-K, G-T. Eleven är ojämn från gång till gång 

under hela interventionen men oftast var det lättare att höra vilka ljud det skulle vara i orden 

(inkoda) än att ljuda ihop orden (avkoda).  

 

5.3. Resultat test fonologisk medvetenhet 

Elevens resultat på de sammanlagda tre delarna på Fonolek vid första testtillfälle var 13/18 rätt. 

Detta resultat är gränsvärdet för godkänt resultat i augusti år 1. Vid andra testtillfället var 

elevens sammanlagda resultat 16/18 rätt.  

Tabell 1. Antal rätt Fonolek (Hemmingsson, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Totalt antal rätt vid testtillfälle 1 och 2. 
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Vid testtillfälle 1 orkade eleven bara att göra de två första delarna och fick göra tredje delen 

dagen efter. Vid testtillfälle 2 efter interventionens slut hade eleven mer ork och det gick lättare. 

Vid båda tillfällena säger jag orden tydligt och upprepade flera gånger. Eleven hör oftast inte 

när hen själv säger orden. 

Tabell 2. Antal rätt de olika områdena i Fonolek (Hemmingsson, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Tabellsammanställning över de olika områdenas resultat. 

 Ljudanalys: Initialt ljud: Ljudsyntes: 

Test 1: 3/6 rätt. 4/6 rätt. 6/6 rätt. 

Test 2: 5/6 rätt. 5/6 rätt. 6/6 rätt. 

 

5.3.1. Ljudanalys/segmentering 

Första delmomentet var ljudanalys/segmentering och eleven hade 3/6 rätt vid testtillfälle 1 och 

5/6 rätt vid testtillfälle 2. Eleven valde att skriva orden vid båda tillfällena. Jag berättade för 

eleven att det räckte att dra streck för hur många ljud eleven hörde. Vid första tillfället var det 

svårt att höra hur många ljud det var vid ord med konsonantförbindelse (GAS = glas) och 

vokaler (LEKR = leker). Druvor var för svårt och blev DURO. Detta resultat kände jag igen vid 

Figur 3. Testresultat för respektive område: Ljudanalys, Initialt ljud, Ljudsyntes vid 

testtillfälle 1 och 2. 
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praktiskt arbete också då eleven ska markera antal ljud med plockisar, så resultatet var inte 

missvisande för att eleven valde att skriva. Vid andra tillfället var det svårt vid 

konsonantförbindelse (LAS - glas). Eleven klarade druvor denna gång men jag fick säga ordet 

flera gånger eftersom eleven glömde vilka ljud hen hört i början av ordet när det var ett längre 

ord. Eleven hade inte klarat ordet druvor om inte jag delat upp ordet i delar för att eleven skulle 

minnas. Så ett lite missvisande resultat men trots det klarade eleven konsonantförbindelsen DR 

i druvor till skillnad från glas. 

 

5.3.2. Initialt ljud 

Andra delmomentet var initialt ljud och eleven hade 4/6 rätt vid testtillfälle 1 och 5/6 rätt vid 

testtillfälle 2. Eleven klarade av att höra initialt ljud i alla ord man skulle jämföra med och efter 

varje ord fanns det fyra ord att välja emellan där eleven skulle välja vilket av orden som började 

på samma ljud som det första ordet. Vid första tillfället tyckte eleven att det var mycket svårt 

och jag fick säga orden tydligt flera gånger för varje ord. Eleven funderade länge och tyckte 

oftast att tre av de fyra orden började på samma ljud. Jag upprepade orden igen med betoning 

på första ljudet i varje ord. Eleven valde bort ett ord och så lyssnade vi igen på de två orden 

som var kvar och sen gjordes ett val. När eleven valde direkt blev det fel, t.ex. att gran och kran 

började på samma ljud. 

Eleven tycker själv att det var lite lättare vid andra tillfället och behövde inte fundera lika länge 

men jag fick säga tydligt varje ord. Eleven stannade upp vid ordet igelkott och tyckte inte att 

någon av de andra orden började på samma bokstav. Det var orden kotte, spöke, ekorre och 

indian att välja på och spöke valde eleven snabbt bort. Sedan var det svårt: börjar kotte på T? 

O? till slut kommer eleven fram till K. Sedan lyssnade eleven på ekorre och kom fram till att 

det började på Ä och Indian började på E. Elevens kom fram till att ingen av dem börjar på I 

och hoppade över uppgiften.  

 

5.3.3. Ljudsyntes 

Tredje delmomentet var ljudsyntes och eleven hade 6/6 rätt vid testtillfälle 1 och 6/6 rätt vid 

testtillfälle 2. Vid första tillfället klarade eleven att göra en syntes men jag fick säga orden flera 

gånger eftersom eleven glömde bort de första ljuden som sagts. Eleven hade fyra bilder att välja 

på och uppgiften gick ut på att jag sa ett ord sakta ljud för ljud och eleven skulle gissa vilket 

ord jag sa. Eleven klarade alla orden men med många upprepningar. Vid andra tillfället när jag 
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berättade att nu ska du gissa vilket ord jag tänker på säger eleven: ”inte den svåra” men kände 

själv att det gick lättare denna gång och behövde inte lika många upprepningar. 

 

5.4. Arbetet att utveckla den fonologiska medvetenheten 

5.4.1. Elevens utveckling under interventionen 

Vid vårt arbete med språklekar för att träna den fonologiska medvetenheten arbetade eleven 

tillsammans med några andra elever. Eleverna spelade ljudbingo tillsammans med mig som 

ledare. Varje elev fick en bingobricka med bilder och uppgiften var att lyssna efter vilket ljud 

ordet på bilden började på. Orden var valda med hänsyn till vilka ljud som är lätta att uppfatta 

utifrån Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007). Ledaren drog en bokstav ur högen med 

bokstavskort och sa bokstavens ljud. Om en elev hade någon bild på sin bingobricka som 

började på det ljudet lade eleven en markör på sin bricka. Vid en rad och full bricka ropade 

eleven Bingo. Eleven hade svårt att höra vilket ljud ordet började på när eleven på egen hand 

skulle lyssna efter första ljudet och det var ljud och lite stress från andra elever. Jag såg att 

eleven såg osäker ut och upplevde ett misslyckande så jag gjorde om samma bingo veckan efter 

men med bara en annan elev. Vi lyssnade tillsammans efter första ljudet i orden på bingobrickan 

så eleven fick stöd i att höra hur ordet låter. Det gick bra med ljudbingot när det bara var två 

elever med stöd och hjälp av mig som vuxen.  

Längre fram i interventionen spelade eleven spel som gick ut på att lyssna efter vilket ljud som 

hörs först i ordet. Spelen består av bilder som börjar på bokstäver som lätt förväxlas; 

bokstäverna I och E, K och G och B, D, P. När man hamnade på en bild efter att ha slagit sin 

tärning skulle man lyssna efter första ljudet och se om man hade den bokstaven. Eleven kunde 

enkelt höra skillnad på ljuden I och E när jag sa ordet högt, ibland även på egen hand. Vid det 

andra spelet med bokstäverna B, D, P klarade eleven lätt att höra skillnaden mellan ljuden, ofta 

även på egen hand. Vid spelet med K och G klarade eleven av att höra flera ord med 

konsonantförbindelse som glass, groda. Eleven hade svårt för knä – tyckte det lät som G.  

 

5.4.2. Ojämn prestationsförmåga 

Vi spelade ett spel som gick ut på att lyssna efter hur många ljud det hörs i ordet. Jag hade gjort 

det med svårare ord för eleven hade tyckt att de tidigare spelen börjat bli för enkla. Det var för 

svårt för eleven som inte klarade av att lyssna efter hur många ljud som hördes i ordet, även ord 

som eleven klarat tidigare. Eleven klarade inte av konsonantförbindelse denna gång och tappade 
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vokaler, både i början av ord och inne i ord; ÄLG började på L. Eleven tyckte det var svårt att 

lyssna efter ljud i ordet ORM vilket hen har klarat flera gånger tidigare.  

När vi spelade ljudbingo, att lyssna efter första ljudet, bad eleven om att få vara lärare. Eleven 

drog en lapp med bokstav på och skulle säga bokstavens ljud. Eleven genomförde det med 

stöttning av mig och tyckte det var roligt. Eleven var osäker på vissa bokstävers ljud; säger P 

istället för B. Var osäker på K, T och V. Veckan efter spelade vi samma bingo och eleven ville 

vara lärare igen. Eleven klarade av att säga rätt ljud vid bokstäverna P, B och D denna dag och 

även K, T och V. Denna gång kunde eleven inte komma ihåg hur F och N lät. Eleven tittade 

självmant efter om någon av spelarna hade ord som börjar på bokstaven på deras bingobrickor. 

Förutom att koppla grafem med rätt fonem kunde eleven även leta efter första ljudet i orden på 

kamraternas brickor. 

 

6. DISKUSSION 

Diskussionsdelen har jag strukturerat upp efter mina två frågeställningar. Först diskuterar jag 

elevens utveckling under interventionen som framkommit i resultatet. Därefter beskriver jag 

interventionens utveckling där jag diskuterar hur arbetet fungerade, hur kombinationen av de 

olika metoderna i interventionen fungerade samt diskuterar hur interventionen utvecklades 

under arbetets gång.  

 

6.1. Teoretiska perspektiv 

6.1.1. Specialpedagogiskt perspektiv 

Min fallstudie har ett specialpedagogiskt perspektiv, genom vilka ”glasögon” jag tolkar det jag 

studerar (Fejes & Thornberg, 2009). Det finns olika synsätt att se på specialpedagogik och 

elevers olikheter. Det kategoriska/kompensatoriska perspektivet fokuserar på elevens brister 

som behöver kompenseras och det kritiska/relationella perspektivet fokuserar på orsaker i 

undervisningsmiljön som behöver förändras och anpassas (Persson, 2013). Det kritiska 

perspektivet kritiserar det kategoriska perspektivet för att fokusera på elevens brister och att 

åtgärderna enbart är på individnivå. Utifrån det sättet att se hör mitt synsätt till det kritiska 

perspektivet eftersom jag inte ser eleven som bärare av sitt problem utan att orsakerna även ska 

sökas på grupp- och organisationsnivå för att kunna anpassa undervisningen efter elevens behov 

(Persson, 2013). Å andra sidan ser jag att det kan vara svårt att anpassa undervisningen helt 

efter varje elevs behov i klassrummet och risken är att elever i behov av särskilt stöd inte 

uppmärksammas och får den hjälp de behöver (Nilholm, 2007). Forskningen pekar på fördelar 
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för det kategoriska perspektivet genom att rekommendera korta, intensiva träningsperioder; ”en 

till en”-undervisning eller undervisning i små grupper (Ehri, Nunes, Willows, Schuster, 

Yaghoub-Zadeh & Shanahan, 2001; Gustafson, 2009; Myrberg, 2001; Torgesen, 2005). Min 

fallstudie blir därigenom ett exempel på det som benämns dilemmaperspektivet (Nilholm, 

2007). Skolan består av flera dilemman, speciellt runt en elev med språkstörning. Alla elever, 

oavsett förutsättningar, ska nå målen vid samma tidpunkt samtidigt som undervisningen ska 

anpassas efter varje elevs behov. I min studie har stort fokus varit på elevens svårigheter, vilket 

inte speglar mitt synsätt utan mer är en följd av undersökningens syfte att se hur en elev 

utvecklas under interventionen. Enligt Nilholm (2007) bör fokus vara både på eleven och på 

anpassning av undervisningen med utgångspunkt vad som är bäst för varje elev vilket jag helt 

instämmer med.  

6.1.2. Salutogent perspektiv och sociokulturellt perspektiv 

Genom att ha ett salutogent perspektiv i min fallstudie var utgångspunkten det som fungerar för 

eleven, att försöka se möjligheterna inte svårigheterna (Bruce, 2003). Interventionen utgick från 

elevens kunskaper riktat mot zonen för den proximala utvecklingen, vilket innebar det eleven 

med viss stöttning och anpassning klarade (Taube, 2011). Enligt Vygotskys syn på lärande i det 

sociokulturella perspektivet sker kunskapsutveckling i samspel med andra i en social process. 

Det eleven klarar av tillsammans med läraren idag kommer eleven att klara av på egen hand 

imorgon (Eriksen Hagtvet, 2004; Säljö, 2000). Med hjälp av lärarens stöd som en 

”byggnadsställning” kan eleven utvecklas inom den proximala zonen vilken succesivt tas bort 

allteftersom eleven behärskar ett område på egen hand (Wood; Bruner; & Ross, 1976). En 

svårighet var att eleven presterade ojämnt men i början av interventionen behövde eleven 

generellt mycket stöttning. Succesivt kunde stöttningen från mig som lärare minskas, att 

”byggnadsställningen” plockades ner. Karin Taube (2007) beskriver vikten av en positiv och 

trygg miljö för att utvecklas och mitt arbete med eleven byggde på en personlig, förtroendefull, 

varm och ömsesidig relation vilket främjar inlärningen (Høien & Lundberg, 2013).  

 

6.2. Elevens utveckling under interventionen 

Genom att titta på kvantitativ data kan jag konstatera att en intervention med strukturerad 

arbetsgång och långsamt tempo kan hjälpa en elev i årskurs 2 med språkstörning att utveckla 

förmågan att koppla fonem med rätt grafem. Resultatet på fonem-grafemtesten visade på en 

viss utveckling från 22/24 till 24/24 rätt. Eleven hade ett bra resultat från början men var mycket 

ojämn i dagsformen och hade inte samma fel vid testtillfällena. Eleven har haft särskilt stöd 
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innan interventionen och fått undervisning med hjälp av språklekar för att utveckla sin 

fonologiska medvetenhet samt fonem-grafemkopplingen eftersom de förmågorna behövs för 

att lära sig läsa (Høien & Lundberg, 2013). Min studie är inget experiment där eleven inte fått 

någon undervisning tidigare utan interventionen bygger på tidigare undervisning. Om jag ser 

till elevens utveckling på Fonolek som mäter den fonologiska utvecklingen har eleven 

utvecklats från 13/18 till 16/18 rätt. Det första testtillfället skedde i februari skolår 2 och elevens 

resultat var gränsvärdet för godkänt resultat i augusti skolår 1. Jag som arbetat med eleven sedan 

början av år 1 ser dock resultatet i ett annat perspektiv eftersom eleven inte klarade någon del 

av Fonolek i skolår 1. För elever med språkstörning behöver träningen ske under lång tid 

(Carlberg Eriksson, 2009).  

När jag under analysarbetet vid mina tolkningar av andra graden analyserade elevens resultat 

på de olika testerna i förhållande till kunskaperna eleven visade i det praktiska arbetet fick jag 

flera nya infallsvinklar som gjorde att mitt arbete stannade upp och jag fick leta vidare i 

litteraturen. Genom att ta till mig tidigare forskning inom dessa områden fick jag en bättre 

förståelse för elevens svårigheter och större kunskap om hur arbetet kan utvecklas vidare.  

 

6.2.1. Fonem – grafemtestet i förhållande till kunskaperna 

Jag upplevde att elevens resultat på fonem-grafemtestet i förhållande till kunskaperna eleven 

visade i det praktiska arbetet skilde sig åt en hel del. Vid fonem-grafemtestet hade eleven 22/24 

redan vid interventionens början men var inte lika säker på fonem-grafemkopplingen vid 

skrivandet på datorn eller vid praktiskt arbete. Jag reflekterade över vad det var som gjorde att 

det var lättare vid testtillfällena. En trolig förklaring är att det var lättare när eleven bara behövde 

lyssna på ljudet för att sedan koppla fonemet med rätt grafem med bokstäverna framför sig 

eftersom elever med språkstörning har svårt att hålla språklig information i minnet samtidigt 

som de gör något annat (Nettelbladt, 2007; Sjöberg, 2007). Vid datorskrivandet fanns 

bokstäverna på tangentbordet ungefär på samma sätt som vid testet fast det blev flera steg vilket 

kan försvåra för elev med språkstörning som har svårigheter med arbetsminnet och ett svagt 

fonologiskt minne (Bishop, 1997). Först behövde eleven höra vilka ljud det är i ordet eleven 

ville skriva för att sedan kunna koppla det till rätt bokstav.  

 

6.2.2. Skillnaden i resultat mellan de olika testerna 

Vid bokstavskännedomen skulle eleven kunna namnge bokstaven. Vid fonem-grafemtestet 

hade eleverna bokstäverna framför sig och skulle peka på rätt bokstav för ljudet jag sa. Vid 
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grafem-fonemkartläggningen hade eleven bokstäverna framför sig och skulle säga bokstavens 

ljud. Störst utveckling var elevens resultat på bokstavskännedom, från 14/24 till 22/24 rätt. 

Skillnaden i resultatet bokstavskännedom jämfört med grafem-fonemkopplingen tolkar jag som 

att det är svårare för eleven att säga bokstavens ljud än att säga bokstavens namn. Det blir fler 

steg eftersom eleven först behöver minnas bokstäverna (grafemen) och sedan koppla dem till 

rätt ljud (fonem) (Pickering & Gathercole, 2004). I mitt tolkningsarbete letade jag vidare i 

litteraturen för att kunna förklara skillnaderna i elevens resultat på fonem-grafemtestet jämfört 

med grafem-fonemtestet. Om en elev har svårigheter med ordmobilisering kan det vara lättare 

att koppla det talade ljudet eleven hör och peka på rätt bokstav än att minnas själv och säga 

bokstavens ljud. Vid språkstörning kan det ibland vara lättare att förstå ord jämfört med att 

producera ord (Bishop, 1997; Nettelbladt, 2007).  

Elevens resultat förbättrades inte på grafem-fonemkartläggning till skillnad från övriga tester. 

Eleven har haft och har fortfarande stora svårigheter med fonologisk medvetenhet. Kan det vara 

förklaringen till skillnaden i utvecklingen eftersom bristande fonologisk medvetenhet gör att 

det blir svårare att upptäcka samband mellan grafem och fonem (Høien & Lundberg, 2013; 

Samuelsson, 2015)? Förmågan att kunna göra en fonemsyntes (sätta samman ljud) gynnar 

grafem-fonemkopplingen men belastar arbetsminnet mer än vid en fonemanalys (Tornéus, 

2002). Förmågan att koppla grafem till rätt fonem innebär avkodning; att läsa. Inkodning är 

motsvarande process som gäller skrivning, att behärska fonem-grafemkopplingen (Fridolfsson, 

2015; Tjernberg, 2013). Eleven hade lättare för att skriva än läsa och ser sig som en skrivare 

redan vid början av interventionen då eleven vid testtillfället med Fonolek väljer att skriva trots 

att det räckte med att dra streck. Det tidiga skrivandet kan vara en väg till förståelse för 

ljudprincipen och underlätta avkodningsförmågan (Elbro, 2004; Lundberg (2008). Eleven ser 

sig mer som en läsare i slutet av interventionen. I början sa eleven att hen inte kan läsa medan 

i slutet av interventionen väljer eleven själv att vara lärare och läser enkla ord för kamraterna 

när de spelar bingo. 

 

6.2.3. Sambandet språkstörning och dyslexi  

Förutsättningen för att lära sig läsa är kunskaper om grafem-fonemkopplingen och att förmågan 

har tränats till automatisering (Eriksson Gustavsson & Samuelsson, 2009; Høien & Lundberg, 

2013). Eleven har svårighet att få förmågan automatiserad på grund av problem med fonologiskt 

processande. Vilket innebär svag fonologisk medvetenhet, svårigheter med snabb 

automatiserad benämning (RAN) och svagt verbalt korttids- och arbetsminne (Cain, 2010; 
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Landerl & Moll, 2011). Forskningen är inte ense om sambandet språkstörning och dyslexi. 

Spännvidden finns mellan forskare som talar om en stor risk att elever med språkstörning har 

dyslexi (Hansson, 2003; Kalnak, 2014) till forskare som anser att en dyslexidiagnos inte är 

aktuell (Magnusson, Nauclér och Reuterskiöld, 2008). Enighet råder som jag ser det i 

uppfattningen att både elever med språkstörning och elever med dyslexi har fonologiska 

svårigheter men flera forskare anser att elever med språkstörning har större bristande fonologisk 

medvetenhet och svårigheter med fonologiskt arbetsminne än en elev med dyslexi (Carlberg 

Eriksson, 2009; Larkin & Snowling, 2008).  

Jag tolkar litteraturen och elevens svårigheter att eleven kan ha dyslexi, men med språkstörning 

som grundproblem; diagnoserna överlappar varandra (SPSM, 2015). Eleven är dubbelt 

begränsad genom sina svårigheter med språkligt minne (korttidsminne och arbetsminne) samt 

att avkodningen inte är automatiserad vilket kräver all minneskapacitet. Begränsat fonologiskt 

arbetsminne är ofta problematiskt för elever med språkstörning vid läsinlärning och det 

fonologiska arbetsminnet försämras snabbt vid mycket information att ta in (Nettelbladt, 2007). 

En elev utan automatiserad ordavkodningsteknik måste belasta arbetsminnet för att kunna 

koppla grafem med rätt fonem (Høien & Lundberg, 2013). Vi behöver minnas bokstäverna 

(grafemen) och klara av att koppla dem till rätt ljud (fonem). Fonemen behöver hållas kvar i 

den fonologiska loopen i arbetsminnet tills hela ordet har ljudats samman (Pickering & 

Gathercole, 2004). Minnet är viktigt för läsning men det är svårt att avgöra hur stor roll det 

verbala korttidsminnet spelar i förhållande till andra fonologiska processningar (Cain, 2010).  

 

6.2.4. Arbetet att utveckla den fonologiska medvetenheten 

Vid arbetet med språklekar var eleven tillsammans med andra elever enligt det sociokulturella 

perspektivet där lärandet ses som en social process i samspel med andra (Eriksen Hagtvet, 2004; 

Säljö, 2000; Taube, 2011). Vid första tillfället var det fem elever som spelade ljudbingo med 

mig som ledare. Eleven hade svårt att höra vilket ljud ordet började på när eleven på egen hand 

skulle lyssna efter första ljudet och det var ljud och lite stress från andra elever. Elever med 

språkstörning har ofta svårigheter med att bortse från andra ljud (Nettelbladt, 2007). Vid 

analysen märkte jag att det varit för stor elevgrupp så jag gjorde om samma bingo veckan efter 

tillsammans med bara en annan elev. Jag sa orden högt och tillsammans lyssnade vi efter första 

ljudet i orden på bingobrickan så eleven fick stöd i att höra hur ordet låter. Jag som pedagog 

fick vara elevens stöttor.  
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I slutet av interventionen spelade vi samma bingo, första ljudet, tillsammans med fyra elever 

och eleven ville vara lärare. En stor utveckling märktes genom att eleven självmant såg efter 

om någon av spelarna hade ord som började på bokstaven. Så förutom att klara av att koppla 

fonem med rätt grafem kunde eleven även leta efter första ljudet i ord på kamraternas brickor. 

I arbetet med språklekarna märktes det tydligt under interventionens gång att eleven blev mer 

och mer självständig. Undervisningen började inom den proximala zonen där eleven med stöd 

från mig som lärare klarade av att lyssna efter första ljudet i ett ord. Stödet var som en 

”byggnadsställning” vilken succesivt kunde tas bort allteftersom eleven behärskade området 

(Wood; Bruner; & Ross, 1976). Till slut klarade eleven på egen hand, utan stöttningen att få 

höra orden högt, att lyssna efter initialt ljud i ord. 

 

6.2.5. Ojämn prestationsförmåga 

Eleven är väldigt ojämn och det märktes tydligt genom osäkerhet på bokstäver och deras ljud 

som varierade från gång till gång. Eleven säger själv att hen kan E och N ibland och glömmer 

dem ibland trots att det är bokstäver som finns i elevens namn. Eleven var ofta osäker på F, K, 

T och V, hur bokstäverna ser ut och hur de låter. Vi tittade på lilla t och f men eleven tyckte 

inte det var svårt att se skillnad-visuellt inga svårigheter. Vi pratade om elevens namn och 

eleven fick skriva det flera gånger; vilket hen kan och vi pratade om hur namnet låter, ljud för 

ljud. Jag försökte hitta ”krokar” som hjälper eleven att hänga upp kunskapen på. Inlärningen av 

bokstavsljud underlättas om man utgår från ett känt ord genom att associera fonemet till hur det 

låter i ordet byggs en inre fonemisk minneskarta upp i långtidsminnet (De Jong, 2007). Våra 

förkunskaper är som ”krokar” där vi hänger upp synonymer och associationer vilket elever med 

språkstörning har svårigheter med (Carlberg Eriksson, 2009). Jag försökte uppmärksamma om 

jag kunde hitta mönster när det fungerade bra men fann inget mönster och läraren sa samma 

sak. Elevens mamma berättade att eleven är mycket ojämn hemma också, kan något ena dagen 

som hen inte kan nästa dag. 

När vi spelade ljudbingo tillsammans med två elever i år 1 valde eleven att vara lärare. Eleven 

drog en lapp med bokstav på och skulle säga bokstavens ljud och behöver kunna koppla fonem-

grafem för att klara uppgiften. Eleven var osäker på vissa bokstävers ljud: säger P istället för B 

och var osäker på T, K, V. Svårigheter med att uppfatta språkljud gör att det blir svårt att koppla 

fonem - grafem. Svårast är ljud som ljudmässigt ligger nära varandra som f - v, k - g och p - b. 

Forskning visar att elever med språkstörning har svårigheter att uppfatta språkljud som är 

kortvariga; b, p, k, g. Det kan till exempel vara svårt att höra skillnad på orden bil och pil 
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(Carlberg Eriksson, 2009). Veckan efter spelade vi samma bingo och eleven ville vara lärare 

igen. Elevens ojämna prestationsförmåga märktes genom att eleven klarade av att säga rätt ljud 

vid bokstäverna P, B och D och kom även ihåg T, K och V. Däremot kom eleven inte ihåg hur 

F och N låter. 

 

6.3. Interventionens utveckling 

6.3.1. Ändring av metoden 

Interventionen kombinerar ljudmetoden, munbilder och fonologisk medvetenhetsträning. Från 

början hade jag planerat att använda mig av ordbilder också eftersom de var med i läseboken. 

Jag märkte snabbt att det blev en metod för mycket när jag analyserade hur arbetet gick eftersom 

det tog lång tid för eleven att känna igen ordbilderna så då gynnade det inte elevens inlärning. 

Individanpassning innebär att eleven arbetar med övningar som behövs efter att läraren har 

analyserat hur arbetet går (Heimann & Gustafsson, 2009). Däremot hade jag inte planerat in 

regelbunden skrivning men eleven ville gärna skriva så jag lade till det i planeringen eftersom 

självständig skrivning ingår som en naturlig del vid ljudmetoden (Elbro, 2004). Eleven fick 

skriva enkla ord på datorn med ljudsyntes, men även små enkla berättelser vid något tillfälle. 

Experimenterande skrivning av ord eleven själv väljer hjälper eleven att förstå sambandet 

fonem-grafem. Det kan vara lättare för fonologiskt svaga elever att uppfatta enskilda ljud 

genom att ljuda sig till det man vill skriva. Artikulationen är en tydlig väg att analysera ord i 

deras beståndsdelar, fonemen, och i ett funktionellt samband upptäcka att ett ljud kan 

representeras av bokstäver. Høien & Lundberg (2013) anser att skrivundervisning och 

läsundervisning bör ske samtidigt för att stödja varandra.  

 

6.3.2. Ändring av tidsplanen 

Jag trodde att jag hade planerat ett långsamt tempo när jag jämförde med andra läsinterventioner 

men jag hade behövt längre tid trots att eleven kunde koppla flera av ljuden till bokstäverna i 

början av arbetet. Tanken var att vara klar v. 21 men jag behövde ändra i tidsplanen och fick 

förlänga interventionen till veckorna som var kvar fram till sommarlovet. Jag hade behövt ännu 

längre tid eftersom vi arbetade med vokalerna Å Ä under en längre tid. Eleven var ganska säker 

på B D P, vilket jag hade trott skulle vara svårt. En elev med språkstörning behöver en mycket 

långsam inlärningstakt för att nå en säker koppling mellan fonem och grafem. Dessa elever 

behöver träning under lång tid för att det ska ge effekt (Catts; Fey; Zhang & Tomblin, 1999). 
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6.3.3. Kombinationen av metoderna  

Min frågeställning var hur interventionen hjälper en elev med språkstörning att utveckla 

förmågan att koppla fonem med rätt grafem eftersom flera internationella studier visar på vikten 

av att öva kopplingen fonem-grafem vid läs- och skrivsvårigheter (Wolf, 2009). Eftersom 

forskningen kring elever med språkstörning är ett relativt nytt område och studier om 

intervention vid språkstörning är mycket begränsat (Nettelbladt, 2007) hade jag ingen 

intervention att utgå från. Därför valde jag att utgå från forskning om elever med dyslexi där en 

kombination av lästräning och fonologisk medvetenhetsträning rekommenderades (Frost, 2006; 

SBU, 2014). Språklig medvetenhet och automatiserad fonem-grafemkorrespondens är de 

viktigaste faktorerna för god läsutveckling. Elever behöver skicklig och systematisk 

undervisning i fonem-grafemkorrespondens och avkodningsträning (Alatalo, 2011). 

Fonologisk medvetenhetsträning är en av delarna i min intervention eftersom forskningen är 

enig om att lekar och övningar i fonologisk medvetenhet underlättar fonem-grafemkopplingen 

och ligger till grund för läsinlärningen (Elbro, 2004; Frost, Madsbjerg, Niedersøe, Olofsson & 

Møller Sørensen, 2005; Lundberg & Herrlin, 2003; Lundberg, 2007). Jag hade lösa bokstäver 

eftersom de kan vara stödjande som en symbol för ljudet (Cain, 2010). Vid läsinlärningen ska 

en strukturerad läsmetod användas med visuellt stöd för att tydliggöra (SPSM, 2015). Jag valde 

ljudmetoden med fokus på att talade ord går att dela upp i fonem som representeras av grafem 

(Lundberg & Herrlin, 2003) och munmetoden som visuellt stöd genom att grafemet förknippas 

med en munbild som visar hur munnen ser ut när fonemet sägs.  

 

6.3.4. Svårigheter i valet av metoder 

En reflektion jag ställde mig under mitt analysarbete var om jag fokuserade för mycket på att 

utveckla elevens förmåga att ljuda samman och om det hade varit bättre att jag inte använt 

ljudmetoden? Å ena sidan visar undersökningar på bäst resultat för en intervention med en 

kombination av undervisning av fonologisk medvetenhet, bokstäver och bokstavsljud (fonem-

grafem-korrespondensen) (De Jong, 2007; Ehri, Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh & 

Shanahan, 2001; Hatcher, Hulme, & Ellis, 1994). Å andra sidan beskrivs arbetet med ”Phonics” 

att arbetet börjar med träning i fonologisk medvetenhet och på en grundläggande nivå 

sambandet mellan enkla fonem–grafemkopplingar, där svårighetsgraden ökas succesivt (SBU, 

2014). Min reflektion var om jag hade gått för fort fram. Samtidigt skrivs det i samma stycke 

att undervisning i fonologisk medvetenhet bör ske parallellt med läsinlärning på ett strukturerat 

sätt (SBU, 2014). 
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Jag valde att använda Fonolek (Hemmingsson, 1994) för att kartlägga elevens fonologiska 

medvetenhet eftersom vi använder det testmaterialet på alla elever i början av år 1 i vår 

kommun. Under analysarbetet vid mina tolkningar av andra graden upptäckte jag att nivån på 

Fonolek krockade med ljudmetodens upplägg. När jag sökte vidare i litteraturen fann jag belägg 

för att nivån blev för hög genom mitt val att använda Fonolek. Fridolfsson (2015) beskriver att 

i den strukturerade träningen i grafem-fonemkopplingen ska svårighetsnivån på orden aldrig 

vara högre än elevens fonologiska nivå. Nu i efterhand kan jag konstatera att jag skulle valt att 

kartlägga den fonologiska medvetenheten på ett annat sätt. Detta är en av skolans motsägelser 

enligt dilemmaperspektivet (Nilholm, 2007). Vår kommun har satt som gränsvärde för vår 

bedömning att alla elever behöver klara Fonolek i augusti år 1 för att kunna ta till sig 

läsinlärningen. Samtidigt ska varje elev utvecklas i sin egen takt och undervisningen ska 

anpassas efter varje elevs förutsättningar och behov. 

 

6.3.5. Reflektion munmetoden 

Munnarna var bra och till stor hjälp i början med de enkla och tydliga ljuden/munnarna. Eleven 

klarade med OASLEM att läsa ihop ord med hjälp av munbilderna sedan blev det svårare. När 

vi arbetade med vokalerna I-E-Ä upptäckte vi en svårighet eftersom det var samma munbild för 

alla tre vokalerna och både eleven och jag upplevde att munnarna inte var till hjälp. När vi 

kände efter med våra egna munnar och tittade i spegeln när vi sa ljuden tydligt märkte vi att 

munnen ändrades lite mellan varje vokal. Jag gick tillbaka och kontrollerade de olika 

metodernas munbilder och såg att munbilderna från Fonomix (Löwenbrand - Jansson, 2007) 

och W.I.P (Wolff, 2015) hade samma mun för dessa tre vokaler. Däremot visade munbilderna 

från ABC-klubben (Felth Sjölund, 2011) skillnad på hur munnen såg ut med tre olika 

munbilder. Därför valde vi att använda ABC-klubbens munbilder för I-E-Ä i stället som visade 

skillnad på hur munnen såg ut, nackdelen var att det var tecknade munnar. 

Längre fram i arbetet var inte munnarna samma stöd längre eftersom det var svårt att se skillnad 

på munnarna som t.ex. JTVFH. Eleven hade dock inte blivit självständig läsare utan behövde 

samma stöd som i början av interventionen.  

 

6.3.6. Reflektion ljudmetoden 

Jag upplevde att ljudmetoden och arbetet med Bodils läslära (Jönsson & Englund, 2009) 

fungerade bra genom upplägget med den mycket långsamt stegrande svårighetsgraden med bara 

ljudenligt stavade ord. Eleven tycker att det var svårt att ljuda under hela arbetet och behövde 
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det strukturerade upplägget som läseboken hade med ljudenligt stavade ord utan 

konsonantförbindelse med tydliga bilder till. Eftersom orden låter som de skrivs med 

fonologiskt lätta ljud som är enklare att binda samman underlättas fonem-grafemkopplingen 

(Jönsson & Englund, 2010). Jag skulle inte välja läseboken till alla elever i en klass på grund 

av den långsamma stegringen men för en elev i behov av en strukturerad läsinlärningsmetod 

för att utveckla förmågan att koppla fonem med rätt grafem hade den rätt nivå.  

 

6.3.7. Befästning av fonem-grafemkopplingar under utdragen tid 

En strukturerad arbetsgång med långsamt tempo kan hjälpa en elev i årskurs 2 med 

språkstörning att utveckla förmågan att koppla fonem med rätt grafem. Men det behövs en 

mycket långsam inlärningstakt, stegvis, med många repetitioner. En elev med språkstörning 

utvecklas språkligt, men det går långsamt eller till och med mycket långsamt. Det är viktigt att 

inte lämna ett nytt område för snabbt (Nettelbladt & Salameh, 2007). Jag valde att ägna tid åt 

alla bokstäverna/ljuden, även dem eleven kunde från början eftersom jag hade ett salutogent 

perspektiv i mitt arbete vilket såväl omfattar som utgår från det som eleven kan (Bruce, 2003) 

riktat mot den proximala zonen (Nettelbladt, Håkansson & Salameh 2007).  

Fördelen var att eleven hann befästa dessa bokstäver/ljud till en automatiserad nivå så eleven 

fick snabb åtkomst till OSALEMIRV. Det har blivit en stor utveckling i snabbhet. Även om 

eleven tidigare kunde koppla fonem-grafem med dessa bokstäver tog det tid innan svaret kom. 

RAN, förmågan till snabb automatiserad benämning kräver ”phonological acces” vilket innebär 

snabb åtkomst till fonologiska representationer lagrade i korttidsminnet (Cain, 2010). Eleven 

har stora svårigheter med ordmobilisering och förmågan att snabbt kunna mobilisera rätt ord ur 

långtidsminnet har en stor betydelse för en elevs läs- och skrivinlärning (Miniscalco, 2009; 

Samuelsson, 2006).  

Nackdelen var att jag fick för kort tid för repetition av de nya bokstäverna/ljuden trots att jag 

förlängde tiden för interventionen. Trots att jag hade gjort ett långsamt upplägg i förhållande 

till andra intensivläsningsprogram och eleven redan kunde flera av bokstäverna/ljuden, hade 

fått träning i fonologisk medvetenhet och även träning i att koppla fonem – grafem (men inte 

lika strukturerat) hade jag behövt göra en intervention som pågick under längre tid, med kortare 

delmoment och tid för många repetitioner. En kort, intensiv träningsperiod är inte tillräckligt 

för elever med språkstörning utan de är i behov av stödinsatser under många år (Föhrer, 2007). 
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6.4. Fortsatt forskning 

Det skulle vara intressant att fortsätta min intervention efter testtillfälle 2 en gång till. Eleven 

hann befästa och klarade fonem-grafemkopplingen på en automatiserad nivå för bokstäverna 

OSALEMIRV. För att klara avkodningen behöver eleven först minnas bokstäverna (grafemen) 

för att sedan klara av att koppla dem till rätt ljud (fonem). Sedan måste fonemen hållas kvar i 

den fonologiska loopen i arbetsminnet tills ordet har ljudats samman (Pickering & Gathercole, 

2004). Jag skulle gärna fortsätta interventionen under en längre tid för att se om eleven kan få 

fonem-grafemkopplingen automatiserad avseende resten av alfabetet. I min studie klarade 

eleven fonem-grafemkopplingen på 24/24 bokstäver efter interventionens slut men bara 18/24 

av grafem-fonemkopplingen. Det vore intressant att se om förmågan utvecklas och grafem-

fonemkopplingen kan bli automatiserad till snabb åtkomst. Eleven har svårigheter att få denna 

förmåga automatiserad på grund av sina svårigheter med fonologiskt processande; problem med 

fonologisk medvetenhet, snabb automatiserad benämning (RAN) och verbalt korttids- och 

arbetsminne (Cain, 2010; Landerl & Moll, 2011). 

En annan insikt under analysarbetet var att det vore intressant att utveckla en intervention med 

en kombination av språklekar enligt Bornholmsmodellen och experimenterande skrivning 

eftersom det kan vara lättare att uppfatta enskilda ljud genom att ljuda sig till det man vill skriva. 

På så sätt utvecklas fonem-grafemkopplingen och en kombination med språklekar och 

experimenterande skrivning rekommenderas (Hagtvet, 2009). 

 

7. SLUTSATSER 

Jag kan genom min fallstudie konstatera att en intervention byggd på tidigare forskning med 

strukturerad arbetsgång och långsamt tempo kan hjälpa en elev i årskurs 2 med språkstörning 

att utveckla förmåga att koppla fonem med rätt grafem. Träning för att utveckla fonologisk 

medvetenhet i kombination med fonem-grafemkoppling med hjälp av språklekar, praktiska 

övningar och multisensorisk stimulans fungerade för den specifika eleven i min fallstudie. 

Interventionen utvecklades genom erfarenheter från observationerna. Metoden att dokumentera 

i en reflekterande dagbok bidrog till att se elevens utveckling även om den var långsam. I 

analysarbetet märktes snabbt att arbetet med ordbilder inte gynnade elevens inlärning så den 

metoden övergavs. Däremot togs regelbunden skrivning med i interventionen, vilket fungerade 

väl eftersom experimenterande skrivning ingår som en naturlig del vid ljudmetoden.  
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Genom att observera hur interventionen utvecklades kan jag konstatera att det var svårt att 

förutse utifrån den kunskap som fanns hur mycket längre tid som hade behövts. En elev med 

språkstörning behöver ännu långsammare arbetsgång än jag hade räknat med, trots att eleven 

hade fått strukturerad undervisning tidigare. En elev med språkstörning utvecklas språkligt, 

men det går långsamt eller till och med mycket långsamt (Nettelbladt & Salameh, 2007). 

Interventionen beräknades pågå i 10-12 veckor men jag fick förlänga den till 16 veckor, fram 

till sommarlovet. Interventionen hade behövt pågå under en längre tid för att få elevens fonem-

grafemkopplingen automatiserad avseende hela alfabetet. I min studie klarade eleven fonem-

grafemkopplingen på 24/24 bokstäver efter interventionens slut men alla bokstäverna var inte 

automatiserade till snabb åtkomst. Elevens svårigheter att få denna förmåga automatiserad är 

en följd av svårigheter med fonologiskt processande. En elev med språkstörning behöver en 

mycket långsam inlärningstakt för att nå en säker koppling mellan fonem och grafem. Dessa 

elever behöver träning under lång tid för att det ska ge effekt (Catts; Fey; Zhang & Tomblin, 

1999). 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Jag, Kerstin Lann studerar Speciallärarprogrammet vid Linköpings universitet. Under 

vårterminen 2016 ska jag göra mitt examensarbete. Jag vill undersöka hur ett arbete med 

strukturerad arbetsgång och långsamt tempo fungerar. Vad som fungerar bättre och vad som 

fungerar sämre. Jag vill undersöka om arbetet kan hjälpa en elev med språkstörning att 

utveckla förmågan att koppla ljud med rätt bokstav.  

Jag och eleven kommer att arbeta tre gånger per vecka fram till sommarlovet. För att kunna 

se om eleven utvecklas kommer jag att kartlägga före, i mitten och efter arbetet. Jag kommer 

att skriva i examensarbetet om hur arbetet har gått, hur arbetet har fungerat och om eleven har 

utvecklats. Jag kommer inte att skriva namnet på eleven eller på skolan.  

Ni som vårdnadshavare har rätt att bestämma om ert barn får vara med i min undersökning. 

Eleven (ert barn) har rätt att avbryta arbetet närhelst under arbetets gång.  

 

Min handledare på Linköpings universitet är stefan.gustafson@liu.se 

Om Ni undrar något får Ni gärna höra av er: kerstin.lann@jonkoping.se 

 

Med vänliga hälsningar 

Kerstin Lann 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

       Ja, mitt barn får deltaga 

  Nej, mitt barn får inte deltaga  

 

Elevens namn: ______________________________________________________________   

Målsman: __________________________________________________________________ 

  

mailto:stefan.gustafson@liu.se
mailto:kerstin.lann@jonkoping.se
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M E P Å D L 

I N F J K U 

S R O B Ö Y 

A T V H G Ä 

Test: koppla fonem – grafem. Lärarens protokoll. 

 
 Testar elevens förmåga att koppla fonem-grafem (ljud med rätt bokstav).  

 Testar 24 bokstäver, versaler. 

  

 Läraren säger bokstavens ljud. 

 Eleven pekar på rätt bokstav på sin bokstavslista. 

 Markera på protokollet:  O för rätt svar  

   X för fel svar (skriv felsvaret för analys). 

  

Säg bokstavens ljud: M E P Å D L I N F J K U S R O B Ö Y A T V H G Ä 

  

  

Namn: _______________________________________________________________ 

  

Datum: _____________   

  

Fonem- grafem (versaler). Antal rätt: _________________ 
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S M A N P F 

H I Ö V R E 

Ä Å T J O G 

D B Y L K U 

Test: bokstavskännedom & koppla grafem-fonem.  

Lärarens protokoll. 

 
 Testar elevens förmåga att kunna namnge bokstäver. 

 Testar elevens förmåga att koppla grafem-fonem (bokstav med rätt ljud).  

 Testar 24 bokstäver, versaler. 

  

 Använd bokstavslistan: eleven säger bokstavens  namn och bokstavens ljud. 
 Markera på protokollet (använd två olika färger):  O för rätt svar  

     X för fel svar (skriv felsvaret för analys). 

  

Namn: _______________________________________________________________ 

  

Datum: _____________   

  

Bokstavskännedom (versaler). Antal rätt: _________________ 

Grafem-fonem (versaler). Antal rätt: _________________ 
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S M A N 

P F H I 

Ö V R E 

Ä Å T J 

O G D B 

Y L K U 

Elevens bokstavslista 
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Grovplanering: strukturerat arbete koppla fonem – grafem (efter ändring) 

v. Bokstäver  Språklek Läsa  

1 

Test 

O S A L  Initialt ljud (Första ljudet i ett ord). Bodils läslära s. 2 – 11. 

2 E M  Identifiera samma ljud i olika ord. Bodils läslära s. 12 – 19. 

3 I R Identifiera samma ljud i olika ord.  I - E Bodils läslära s. 20 – 27. 

4 V  Var hör du ljudet i ordet? Först – inuti – slutet Bodils läslära s. 28 – 35, 69. 

5 Å N Var hör du ljudet i ordet? Först – inuti – slutet Bodils läslära s. 36 – 43. 

6 Repetition  Fonemaddition/subtraktion Bodils läslära s. 2 – 43. 

7 

Test 

F Ä Fonemaddition/subtraktion Bodils läslära s. 44 – 51. 

8 - 10 Repetition Å Ä   

11 J H  Hur många ljud? (göra analys). Bodils läslära s. 52 – 59. 

12 U K Hur många ljud? (göra analys). Bodils läslära s. 60 – 71. 

13 B Y Sätta samman ljud till ord (göra syntes). Bodils läslära s. 72 – 83. 

14 T G Sätta samman ljud till ord (göra syntes). Bodils läslära s. 84 – 95. 

15 Ö P 

Identifiera samma ljud i olika ord.  F - V - K - G 

Vokaler. Bodils läslära s. 96 – 107. 

16 

D  

Test Identifiera samma ljud i olika ord. B - D - P Bodils läslära s. 112 – 117. 
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