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Sammanfattning: 

Vi har av tidigare erfarenheter fått uppfattningen av att språklig medvetenhet är en betydande faktor i läsutvecklingen. 

Vi har därför som syfte i denna litteraturstudie att undersöka de språkliga medvetenheterna grundligare. Målet med 

studien har varit att finna ytterligare faktorer och även arbetssätt som gynnar elevers läsutveckling. 

 

Litteraturstudien bygger på 17 vetenskapliga artiklar, med elever från förskola till årskurs tre, som vi valt ut med hjälp 

av sökord och noggrant granskat. Utefter artiklarnas resultat har de sorterats i olika kategorier. Kategorierna har sedan 

legat till grund för strukturen av vårt resultat som vi sammanfattat utifrån artiklarna. Resultatet visade att fonologisk 

samt fonemisk medvetenhet är de viktigaste faktorerna för att utveckla en god läsning. Resultatet beskriver likväl hur 

läraren kan arbeta för att utveckla dessa två förmågor, med exempelvis övningar som rim och sambandet mellan fonem 

och grafem. Studien beskriver även vikten av att läraren ger tydliga instruktioner vid undervisningstillfällena, både 

enskilt och i grupp, samt att läraren bör ge eleverna en rik bokstavsmiljö i klassrummet för att utveckla en god läsning. 

 

På grund av att studien lagt stor vikt på de språkliga medvetenheterna, återigen främst de fonologiska och fonemiska, 

har vi undersökt den svenska läroplanen för att diskutera vad som är synligt och inte synligt av de språkliga 

medvetenheterna i det centrala innehållet. En avslutande reflektion är att läroplanen inte visade tydliga kunskapskrav 

gällande de språkliga medvetenheterna, vilket kan ses oroväckande av oss som blivande lärare. 

 

 

Nyckelord: Fonologisk medvetenhet. Fonemisk medvetenhet. Läsutveckling. Läraren. Undervisning. 
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1. Inledning 

"Jag tänker mig läsförståelsen som ett stort världshav, som hela tiden påverkas av väderförhållanden, 

vem som färdas på havet och vem som är med på båten." 

(Westlund, 2009, s.9) 

 

Med citatet ovan av Westlund (2009) tolkar vi vikten av att lärare kan se alla elevers olika 

behov och förutsättningar, då alla lär på olika vis. Väderförhållandena kan ses som olika 

situationer i klassrummet vilka snabbt kan förändras. Inlärningen kan påverkas av samhälleliga 

förändringar men även av medresenärerna på båten. Westlund (2009) beskriver även att båten 

kan styras av läraren men att det krävs en besättning där alla måste samarbeta för att komma 

väl i hamn. Samarbetet kan liknas det Frost (2009) beskriver med vikten av en god gemenskap 

där eleverna stöttar och accepterar varandra med utrymme för felsteg. Navigeringen av båten, 

som Westlund (2009) liknar med lärarens vägledning, är enligt tidigare forskning av stor 

betydelse för elevernas läsutveckling. Denna litteraturstudie kommer att representera elevernas 

utveckling och vägen till en god läsning för att nå den läsförståelse Westlund (2009) talar om. 

Studien kan komma att ses som bryggan ut till Westlunds båt, den båt som sedan tar läsaren ut 

på äventyrets hav. 

 

I resultaten 2011 för studien PIRLS, Progress in International Reading Literacy, visade 

Sveriges elever ett gott resultat gällande läsförmågan i jämförelse med elever i de övriga 49 

deltagande länderna (Skolverket, 2016a). PIRLS är en internationell studie gällande 

läsförmågan hos elever i årskurs 4. Syftet med studien är att kunna jämföra och beskriva 

elevernas läsförmåga och deras förhållningssätt till läsning samt att undersöka eventuella 

skillnader i elevernas läsförmåga över olika länder (ibid.). Sverige låg år 2011 över dåvarande 

genomsnitt för de deltagande länderna, däremot har de svenska elevernas läsförmåga försämrats 

med bakgrund mot resultaten i undersökningarna från 2001 och 2006 (Skolverket, 2012). De 

försämrade resultaten beskriver Liberg (2008) med att skolorna idag klarar att ta vara på de läs- 

och skrivfärdigheter eleverna lärt sig innan skolan, men lärarna klarar däremot inte att 

vidareutveckla elevernas färdigheter lika väl. 

 

För att elever ska ges en god grund i läsutvecklingen beskriver Liberg (2008) att det krävs 

fonologisk medvetenhet. Liberg (2008) menar även att en kombination mellan alla språkliga 

medvetenheter gynnar den tidiga läs- och skrivutvecklingen. Hon nämner bland annat förmågor 
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som ett gott ordförråd (semantisk), möjlighet att återge satser (syntaktisk) samt att aktivt delta 

i samtal (pragmatisk), men även vikten av ett läsintresse (ibid.). Att eleverna har god tillgång 

till böcker och dessutom får många tillfällen till att läsa samt tillsammans diskutera det lästa, är 

också något Liberg (2008) nämner som en bidragande faktor i läsutvecklingen. 

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800, kap. 9, 2§) ska undervisningen i förskoleklassen ”stimulera 

elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning” vilket visar på vikten 

av förskoleklassen, som ännu inte är obligatorisk. I den reviderade versionen av läroplanen 

(Skolverket, 2016b) har förskoleklassen fått en ny del med ett mer specifikt syfte och centralt 

innehåll. Under syftet i denna del beskrivs det att ”i undervisningen ska eleverna erbjudas en 

variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som gynnar övergången från förskola till 

skola och fritidshem. Därigenom ska undervisningen i förskoleklassen bidra till kontinuitet och 

progression i elevernas utveckling och lärande samt förbereda eleverna för fortsatt utbildning” 

(Skolverket, 2016b, s.20). Läroplanens syfte tolkar vi som att eleverna ska ges förutsättningar 

att lägga en god grund i läs- och skrivutvecklingen, för att exempelvis klara senare 

kunskapskrav som tillkommer i obligatoriska skolan. 

 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning fått uppfattningen att språklig medveten, 

främst fonologisk medvetenhet, hos elever ligger till stor grund i deras läs- och skrivutveckling. 

Med tanke på resultatet av PIRLS samt läroplanens syfte, men även till grund av Libergs (2008) 

beskrivningar, vill vi därför undersöka möjligheterna till hur lärare kan lägga en god grund för 

läsutvecklingen. Studien kommer med tanke på våra egna erfarenheter att fokusera på 

fonologisk samt fonemisk medvetenhet. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka samt sammanställa tidigare forskning om 

språklig medvetenhet, med fokus på fonologisk och fonemisk medvetenhet. Målet med studien 

är att finna faktorer samt arbetssätt som främjar läsutvecklingen för elever från förskola till 

årskurs tre. 

 

 

Följande frågeställningar kommer att behandlas i studien:  

 

 Vilka faktorer är gynnsamma för att lägga en god grund i läsutvecklingen? 

 Hur kan de gynnsamma faktorerna stärkas? 
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3. Bakgrund 

Följande avsnitt kommer att behandla de centrala begrepp samt teoretiska utgångspunkter som 

denna litteraturstudie innefattas av. Först kommer vi att beskriva begreppet literacy tillsammans 

med läroplanen och dess betydelse för läsning för att sedan gå vidare till olika förutsättningar 

för läsning. Förutsättningarna är exempelvis Lundberg och Herrlins (2014) fem dimensioner 

för läsutveckling samt modellen The Simple View of Reading. Avslutningsvis kommer vi att 

beskriva språkliga medvetenheter med fokus på fonologisk och fonemisk medvetenhet. 

 

3.1  Läroplanen och utformning av undervisning 

Enligt syftet i läroplanen för förskoleklassen (Skolverket, 2016b, s.20) ska undervisningen 

”stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande”. Eleverna ska även ges förutsättningar 

att utveckla förmågor som exempelvis ”kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och 

för skilda syften” (ibid., s.21). Förmågan går i sin tur att koppla till det centrala innehållet vilket 

beskriver att undervisningen ska behandla ”samtala om innehåll och budskap i olika typer av 

texter”, ”bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap” samt förmågan att rimma 

(ibid., s.22). Enligt det centrala innehållet i svenska för årskurs ett till tre ska undervisningen 

innehålla sambandet mellan fonem och grafem, alfabetet och bokstävernas ordningsföljd 

(ibid.). Med tanke på att undervisningen ska innehålla sambandet mellan fonem och grafem 

visar det att fonologisk och fonemisk medvetenhet ska behandlas i årskurserna ett till tre. I den 

reviderade läroplanen 2016 tillkom ett kunskapskrav i läsförståelse för årskurs ett där eleverna 

exempelvis ska kunna läsa meningar med hjälp av ljudningsstrategi och helordsläsning 

(Skolverket, 2016b), vilket talar för att fonologisk och fonemisk medvetenhet ligger till grund 

för läsutveckling. För att undervisa på ett strukturerat sätt kan läraren utgå från den didaktiska 

triangeln med de tre frågorna: vad? hur? och varför? (Lindström & Pennlert, 2012). 

 

För att uppnå syftet i läroplanen och dess förmågor kan begreppet emergent literacy vara 

lämpligt. Hagtvet (2004) nämner detta i samband med något som används gällande upptäckt 

och utforskning av skriftspråket i tidig förskoleålder. Hon menar att barn visar emergent literacy 

i ”här och nu”- situationer, exempelvis att de observerar brev, olika meddelanden och 

inköpslistor. Begreppet används även enligt Hagtvet (2004) i form av frågor kring bokstäver, 

tecken, ord och meningar. Emergent literacy har enligt Hagtvet (2004) löst upp skillnaden 

mellan tal och skrift som tidigare funnits, detta genom de miljöer som barn vistas i med olika 

tillgång till böcker, tidningar och bokstäver i deras vardag. Emergent literacy kan ses som 
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socialkonstruktivistiskt då det beskriver hur barn kan utforska och konstruera skriftspråket om 

deras miljö är anpassad (ibid.). Skriftspråket kan konstrueras genom ett socialt samspel, 

exempelvis bokstäver på skyltar som kan bli ortsnamn eller rubriker på tidningar innehållande 

ord som barn till viss del kan läsa och förstå. Barnen ska även enligt Säljö (2005) ha förmåga 

att dra slutsatser, associera, koppla det lästa innehållet till något de känner igen samt förstå det 

lästa och kunna granska det kritiskt. Förmågorna kan kopplas till läroplanens centrala innehåll 

ovan som benämner exempelvis samtal om olika typer av texter. 

 

3.2  Definitioner av läsning 

Läsning är en process som många forskare försökt beskriva där Persson (2016, s.97) framhåller 

att: ”alla tycks vara överens om att läsning är en process som innebär mer än det som direkt 

möter ögat”. Enligt Elbro (2004) handlar läsning främst om att nå en förståelse av en skriven 

text. Läsning är dock ett brett begrepp då tolkning av icke språkliga symboler, som exempelvis 

att läsa en karta eller läsa noter likaså är en typ av läsning (ibid.). 

 

Hoover och Gough (1990) beskriver en formel för läsning vilken lyder R = D x L. Formeln står 

för; reading = decoding x linguistic comprehension och kallas the Simple View of Reading. 

Formeln har på svenska blivit översatt till; läsning = avkodning x förståelse (Frank & Herrlin, 

2016; Elbro, 2004). Hoover och Gough (1990) vill med formeln beskriva vikten av 

avkodningens och förståelsens samspel för att nå läsning. De visar i formeln att de två 

huvudkomponenterna avkodning och förståelse krävs för att läsning ska bli möjligt. De menar 

således att om ena komponenten är noll så blir slutprodukten noll, vilket innebär en elev utan 

läsförmåga. 

 

Scarborough (u.å.) har gjort en modell som liknar Hoover och Goughs (1990) modell där hon 

beskriver läsutvecklingen med hjälp av ett rep. Läsutvecklingen är uppdelad i 

huvudkomponenterna språklig förståelse och ordavkodning för att sedan delas upp i trådar som 

exempelvis ordförråd och språkets struktur under förståelse samt fonologisk medvetenhet, 

alfabetiska principen och ordigenkänning under ordavkodning (ibid.). Allt efter som 

utvecklingen fortgår tvinnas trådarna ihop till två tunnare rep som efterhand även de tvinnas 

ihop, då till ett starkt rep som Scarborough (u.å.) beskriver som en läskunnig elev. 

 

Scarboroughs modell kan även jämföras med de fem dimensioner som Lundberg och Herrlin 
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(2014) använder för att beskriva elevers läsutveckling. De fem dimensionerna (som beskrivs 

mer grundligt i avsnitt 3.2.1); fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 

läsförståelse samt läsintresse har sina egna processer i utvecklingen men det krävs även ett 

samspel mellan dimensionerna för att utvecklingen ska gå framåt (ibid.). Med ett samspel menar 

författarna exempelvis att en god fonologisk medvetenhet underlättar ordavkodningen. En god 

ordavkodning har i sin tur god effekt på den fonologiska medvetenheten och flytet i läsningen, 

varav läsflytet har god effekt på läsförståelsen. Skulle eleven även få välja bok utefter eget 

intresse kan alla delar påverkas i läsningen på grund av elevens ökade läsintresse och då 

motivation för läsning (ibid.). 

 

Både Scarboroughs (u.å.) samt Lundberg och Herrlins (2014) beskrivningar för läsning nämner 

fonologisk medvetenhet som en tråd i utvecklingen, vilket kan bevisa att fonologisk 

medvetenhet är en bärande del i läsutvecklingen. 

 

3.2.1 Läsningens fem dimensioner 

Fonologisk medvetenhet är den första av de fem dimensionerna och är en medvetenhet om 

språkljudet. Den fonologiska medvetenheten kommer att beskrivas mer utförligt under avsnitt 

3.3 – språklig medvetenhet. 

 

Ordavkodning handlar enligt Frank och Herrlin (2016) om att känna igen ord genom de 

enskilda bokstäverna och dess ordningsföljd för att sedan koppla bokstavskombinationen till 

ordförrådet. Ordavkodningen hänger samman med automatiseringen vilken kan förstärkas av 

att man möter samma ord ett flertal gånger i olika sammanhang (ibid.). Orden kan även kännas 

igen genom att man tar hjälp av sammanhanget eller tidigare inlärda ordbilder (Lundberg & 

Herrlin, 2014). Likt repmodellen av Scarborough (u.å.) menar även Lundberg och Herrlin 

(2014) att ordavkodningen bygger på en utveckling av den fonologiska medvetenheten, vilket 

återigen kan visa att en god fonologisk medvetenhet är viktig för läsutvecklingen. 

 

Flyt i läsningen. Lundberg och Herrlin (2014) beskriver att det är av stor vikt att hålla isär 

automatiseringen och läsflytet, dock är automatiseringen (en god avkodning) grundläggande 

för utveckling av läsflytet (Alatalo, 2016). Genom att läsa med flyt innefattas en förståelse av 

texten, en korrekt satsmelodi vid högläsning samt att läshastigheten och minnet klarar av längre 

meningar (Lundberg och Herrlin, 2014). Alatalo (2016) nämner dock att en person med läsflyt 
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och automatiserad ordavkodningsförmåga inte alltid kan läsa snabbt och enkelt då även goda 

läsare kan möta okända ord, som då får avkodas med hjälp av exempelvis ljudning. Det kan 

därför tolkas som viktigt att eleven får kunskaper om sambandet mellan fonem och grafem 

enligt det centrala innehållet i läroplanen för att kunna avkoda med hjälp av ljudning. 

 

I dimensionen läsförståelse påtalar Lundberg och Herrlin (2014) vikten i mötet mellan läsaren 

och texten. Läsaren blir en medskapare vilken utifrån sina erfarenheter och förutsättningar 

skapar sin text och historia. Elbro (2004) beskriver förståelsen likt en språkförståelse som 

används både när eleven lyssnar på exempelvis högläsning men även vid enskild läsning. Finns 

inte förståelsen vid något av tillfällena blir summan enbart ett obegripligt språk. Lundberg och 

Herrlin (2014) nämner vikten av att pausa vid punkter, främst vid högläsning, samt att 

tillsammans sammanfatta det lästa för att utveckla läsförståelsen. Författarnas uttalande kan 

även kopplas till läroplanen för förskoleklass som beskriver i det centrala innehållet att eleverna 

ska ges möjlighet att ”samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter” (Skolverket, 

2016b, s.22). 

 

Läsintresset hos eleverna är något läraren behöver arbeta med för att bibehålla och utveckla 

deras motivation för läsning (Ivarsson, 2016). Enligt Gambrell (2011) finns det sju 

betydelsefulla faktorer i skapandet av motivation för läsning. Dessa faktorer behandlar bland 

annat valmöjligheter, självuppfattning och värdering av läsning samt hur mycket tid som läggs 

på läsning. Tid för läsning är även något Lundberg och Herrlin (2014) nämner där de hävdar 

att det krävs minst 5000 timmar läsning för att öka intresset, vilket betyder att arbetet med 

läsintresset måste ske både i skolan och i hemmet. Det krävs även tid för samtal om det man 

läst, till exempel under högläsning (Ivarsson, 2016). Lundberg och Herrlin (2014) påtalar också 

möjligheten av att få lära sig saker via att läsa olika texter, kunna uppleva en glädje i läsningen, 

finna avkoppling, spänning och underhållning. Dessa möjligheter kan även tolkas till centrala 

innehållet i läroplanen där eleverna ska ges undervisning i exempelvis olika texter och deras 

budskap och uppbyggnad (Skolverket, 2016b). 

 

3.3 Språklig medvetenhet 

Språklig medvetenhet betyder att exempelvis en elev är uppmärksammad på hur språket är 

uppbyggt av ord och meningar, men även hur det låter (Svensson, 2009). Hagtvet (2006) liknar 
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den språkliga medvetenheten som ”den alfabetiska principen” när det gäller tidig läs- och 

skrivutveckling. Ett språkligt medvetet barn kan medvetet och självständigt fundera över 

språket och dess uppbyggnad vilket i sin tur leder till den alfabetiska koden (Hagtvet, 2006; 

Herrlin & Frank, 2016; Svensson, 2009). Språklig medvetenhet får dock inte blandas ihop med 

språklig förmåga (Svensson, 2009). Ett barn kan ha stark språklig förmåga, det vill säga kan 

tala själv och förstår vad andra säger, utan att vara direkt medveten om språkets hela 

uppbyggnad (ibid.). Enligt Cox Eriksson (2016) är en tidig språkutveckling betydande i vidare 

utveckling och lägger därmed grunden för senare läsutveckling. Cox Erikssons (2016) uttalande 

kan därför kopplas till dels alla språkliga medvetenheter, men dels fonologisk medvetenhet som 

då visar en betydande roll. Även Herrlin och Frank (2016) nämner att eleven behöver 

färdigheter i alla språkliga medvetenheter för att utveckla en god läsutveckling. 

 

Det finns fem olika former av språklig medvetenhet, nämligen; morfologisk, syntaktisk, 

semantisk, pragmatisk samt fonologisk (Hagtvet, 2004). Inom begreppet fonologisk 

medvetenhet ingår även fonemisk medvetenhet (Liberg, 2003). 

 

Morfologisk medvetenhet innebär att eleven är medveten om språkets orddelar och deras 

förändring vid exempelvis prefix och suffix (Svensson, 2009). Den medvetna eleven förstår 

även i denna fas att inte alla ord stavas som de låter, utan de har förståelsen för varifrån ordet 

härstammar. En elev som stavar efter hur ord låter skulle till exempel kunna skriva ordet snabbt 

med p, alltså snappt, på grund av dess uttal. Är eleven däremot morfologiskt medveten så har 

hen förståelsen om att snabbt härstammar från ordet snabb och därför stavas med b (ibid.). 

 

Syntaktisk medvetenhet innebär att eleven är medveten om hur fraser och satser byggs upp, 

exempelvis ordföljd (Svensson, 2009). Barnet kan i detta stadium rätta sig själv i sina meningar, 

till exempel ”Nu slut mjölken, nej, jag menar nu är mjölken slut” (ibid, s.89). 

 

Semantisk medvetenhet handlar om ord och meningars innebörd i olika sammanhang 

(Svensson, 2009). Eleven behöver här förståelsen om att det inte alltid är "en till en"- relation i 

ordets betydelse (Hagtvet, 2004). Exempel kan vara ordet ren som kan ha två olika betydelser 

men stavas likadant, eller orden far och pappa som har samma betydelse men är olika ord. 

 

Pragmatisk medvetenhet är språkets oskrivna regler, det vill säga hur man uppför sig och 

uttrycker sig, beroende på situation, för att bli förstådd (Hagtvet, 2004). Till exempel vid 
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frukostbordet; barnet behöver smöret och säger möjligtvis ”Vill du skicka smöret?” för att 

barnet förstår att ”skicka smöret!” är opassande i sammanhanget. 

 

Fonologiskt medvetenhet beskriver Liberg (2003) och Westlund (2009) är en medvetenhet om 

språkets ljudmässiga uppbyggnad. Författarna menar även att stavelser och rim ingår under 

denna medvetenhet. Ett barn som till exempel klarar att rimma och även kan urskilja ord som 

inte rimmar är fonologiskt medveten (ibid.). 

 

Herrlin och Frank (2016) beskriver ett barns jollrande som ett första tecken på fonologiska 

försök. Barnet förstår att kommunikation sker via språkljuden, fonemen, och försöker därför 

själv kommunicera på samma vis. Goswami och Bryant (1991) beskriver den fonologiska 

medvetenheten i två olika dimensioner, en ytlig och en djup. Den ytliga dimensionen innefattar 

de stora delarna, så som stavelser och rim, och är den dimension som synliggörs först. Den 

djupa dimensionen, som kan jämföras med fonemisk medvetenhet, står för de små delarna, 

nämligen fonemen, och framträder oftast under den tidiga läsningen. 

 

Fonemisk medvetenhet, som alltså är en del av det större begreppet fonologisk medvetenhet 

betyder att eleven är medveten om språkljuden (fonemen) i vårt talade språk och har förmågan 

att manipulera dessa (Liberg, 2003). Herrlin och Frank (2016) nämner exempelvis att en elev 

som är fonemiskt medveten har förmågan att identifiera ljud i ett ord och även dela upp dessa i 

sina fonem. En fonemiskt medveten elev ska alltså kunna förklara att ordet tåg består av tre 

fonem, nämligen /t/å/g/ (ibid.). Vidare beskriver författarna att fonemisk medvetenheten 

underlättar för eleverna i förståelsen för sambandet mellan grafem (bokstav) och fonem 

(språkljud) som tillsammans bildar de ord de ska läsa. 
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4. Metod 

I följande avsnitt kommer litteraturstudiens metod att redovisas. Vi beskriver här 

tillvägagångssätten över artikelsökningarna, vilka även redovisas i en tabell. Vi kommer även 

redogöra vad som utmärker en litteraturstudie samt etiska överväganden för denna. 

 

4.1 Litteraturstudie 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver en systematisk litteraturstudie som 

att författaren systematiskt söker information inom ett valt problemområde för att vidare 

granska litteraturen kritiskt och sedan sammanställa i eget dokument. Då denna studie är en 

litteraturstudie gick vi tillväga likt Eriksson Barajas et al.s (2013) beskrivning för att finna den 

forskning vi behöver. Vidare beskriver författarna att förutsättningarna för en litteraturstudie är 

tidigare genomförda studier, med god kvalité. Den tidigare forskningen ska bygga på 

vetenskaplig litteratur, som dessutom bör vara tidsaktuell (ibid.). Vår studie bygger därför 

mestadels på tidsaktuell vetenskaplig litteratur, men kommer också byggas på viss äldre 

litteratur då den fortfarande är aktuell och ofta nämns i den senare forskningen. 

 

En annan viktig egenskap för litteraturstudier är enligt Hartman (2003) författarens bidragande. 

Författaren har en egen frågeställning att besvara vilket kan ge olika iakttagelser och tolkningar 

från författare till författare (ibid.). Litteraturstudier kan alltså visa olika resultat, trots 

gemensamma källor, beroende på författarens frågeställning. 

 

Enligt Eriksson Barajas et al. (2013) finns det två olika metoder att utgå ifrån i en 

litteraturstudie, nämligen kvantitativ- eller kvalitativ ansats. Vissa studier kan dock vara en 

kombination av de två ansatserna och kallas då för mixad metod (ibid.). Denna studie har en 

kvalitativ ansats vilket författarna beskriver är en studie där forskningen inriktas på människans 

subjektiva upplevelse och syftar till att tolka och skapa förståelse för dessa (ibid.). Eriksson 

Barajas et al. (2013) beskriver att forskare i en kvalitativ studie kan göra datainsamling och 

analys samtidigt. Författarna menar då att forskare upptäcker mönster vilket gör att en 

frågeställning kan utvecklas. Kvantitativa studier däremot är objektiva och neutrala (ibid.). 

Eriksson Barajas et al. (2013) menar att författaren i en kvantitativ studie arbetar distanserat för 

att undvika möjliga feltolkningar som kan påverka resultatet. Vidare menar de att ”kvantitativa 
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studier strävar efter att ordna och klassificera, se samband, förutsäga och förklara” (ibid., s.51). 

Vi har i denna litteraturstudie använt oss av både kvalitativa och kvantitativa studier. 

 

4.2 Datainsamling och urval 

Bjurwill (2001) beskriver metoden för en studie i två delar, nämligen insamlingsmetod och 

analysmetod. Insamlingsmetoden är en metod för att samla in data medan analysmetoden är en 

metod för att bearbeta data. Vi har arbetat utefter båda metoder då vi först samlat in en mängd 

data för att sedan göra urval och analysera den. 

 

Inledningsvis i en litteraturstudie behöver författaren av studien avgränsa det tänkta 

problemområdet till sökord (Eriksson Barajas et al., 2013). Sökorden används sedan till att söka 

relevant data, vilket Hartman (2003) anser kan ge svårigheter. Svårigheterna är dock inte 

avsaknaden av data utan överflödet av det – något som tidigt märktes i våra sökningar då vi fick 

stora antal träffar på de första sökorden. 

 

Att söka efter litteratur kan ske både manuellt och med hjälp av databaser, där manuell sökning 

enligt Eriksson Barajas et al. (2013) innebär att exempelvis söka i referenslistor från tidigare 

forskning. Vi har till viss del sökt i referenslistor i vår litteraturstudie, då med syfte att hitta 

ursprungskällan. Manuell sökning användes även till bakgrunden då vi sökte relevant litteratur 

på Campus Norrköpings bibliotek. I våra sökningar av artiklar har vi annars främst använt oss 

av databasen ERIC, som är en databas för pedagogik och psykologi (ibid.). Sökningar har 

även förekommit i Unisearch som är en samlingsplats för de databaser som är tillgängliga via 

Linköpings universitet. För att öka chanserna till goda källor satte vi tidigt avgränsningen att 

artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, i sökspråk kallat ”Peer reviewed”. 

 

Vi började våra sökningar i databasen ERIC med sökordet phonological awareness. Med enbart 

det sökordet med bock för ”peer reviewed” fick vi 2119 träffar. Vi undersökte rubrikerna på de 

översta träffarna samt läste sammanfattningen (abstract) för de som lät relevanta, vilket gav sju 

stycken möjliga artiklar. För att sedan smalna av antalet träffar lade vi till sökordet early 

childhood education vilket minskade antalet träffar avsevärt och gav 488 träffar. Precis som vid 

första sökordet undersökte vi de översta rubrikerna samt deras sammanfattning (abstract), 

vilket gav fem stycken möjliga artiklar. Ytterligare ett sökord lades till, nämligen reading 

development vilket gav 211 träffar. Återigen undersökte vi de översta rubrikerna som gav fem 
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stycken möjliga artiklar. Vidare gjorde vi sökningar med sökorden phonological awareness, 

phonemic awareness samt reading development in early childhood education vilket endast gav 

28 träffar, varav vi hittade två stycken möjliga artiklar. Sökord som reading, phonemic 

knowledge, Ingvar Lundberg, alphabet knowledge, literacy, decoding, teaching samt strategies 

for success är även några vi använt oss av, i olika kombinationer med tidigare nämnda. 

 

Genom urvalet av artiklarna började vi med, som vi nämnde ovan, att läsa rubriker på de träffar 

vi fick av våra sökord. Gällande de artiklar som vi ansåg hade väsentliga rubriker, läste vi sedan 

sammanfattningen (abstract) för att undersöka ifall artikeln var användbar för oss eller ej. Då 

denna studie fokuserar främst på förskoleklass, men till viss del även upp till årskurs tre, valde 

vi bort artiklar där äldre elever undersökts. Vi har även valt bort vissa artiklar där eleverna var 

i tidiga förskoleåldern för att ge så korrekt svar som möjligt på våra frågeställningar. 

 

4.3 Utvalda artiklar 

Tabellen nedan representerar de valda artiklarna för litteraturstudien och är strukturerade i 

alfabetisk ordning efter författarnas efternamn. 

Författare År Land Databas Sökord Metod 
 

Al Otaiba, S. 

Connor, C. 

Lan, H. 

Kosanovich, M. 

Schatschneider, C. 

Dyrlund, A. 

Miller, M. 

Wright, T. 

 

 

2008 

 

USA 

 

ERIC 

 

”Decoding” 

”Teaching” 

 

Observationer 

Berninger, V. 

Abbott, R. 

Nagy, W. 

Carlisle, J. 

 

2010 USA ERIC ”Phonological awareness” Språkliga tester 

Blachman, B.A. 

Ball, E.W. 

Black, R.S. 

Tangel, D.M. 

 

1994 USA ERIC ”Phoneme awareness” 

”Reading” 

Fonologiska 

instruktioner under 

en period på elva 

veckor 

Carroll, J. 

Snowling, M. 

Humle, C. 

 

2003 USA Manuell  Upprepade tester 

under tolv månaders 

period 

Demont, E. 

Gombert, J.E. 

 

1996 Frankrike Manuell  Återkommande 

tester år ett, sluttest 

år fyra 
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Ehri, L. 

Nunes, S. 

Willows, D. 

Valeska Schuster, B. 

Yaghoub-Zadeh, Z. 

Shanahan, T. 

 

2001 USA Manuell  Fonemiska uppgifter 

med ett avslutande 

test 

Lundberg, I. 

Frost, J. 

Petersen, O-P. 

 

1988 Danmark Unisearch ”Phonological awareness” 

”Ingvar Lundberg” 

För- och eftertest 

med 

träningsprogram 

Lundberg, I. 

Larsman, P. 

Strid, A. 

 

2012 Sverige ERIC ”Phonological awareness” 

”Reading development” 

 

För- och eftertest 

med 

träningsprogram 

Lundberg, I. 

Olofsson, Å. 

Wall, S. 

1980 Sverige ERIC ”Reading development” 

”Phonemic awareness” 

”Early childhood 

education” 

 

Språkliga uppgifter 

med eftertest 

McLachlan, C. 

Arrow, A. 

 

2014 New 

Zealand 

ERIC ”Phonological awareness” 

”Alphabet knowledge” 

 

För- och eftertest 

med 

träningsprogram 

 

Mihai, A. 

Friesen, A. 

Butera, G. 

Horn, E. 

Lieber, J. 

Palmer, S. 

 

2015 USA ERIC ”Reading development” 

”Phonological awareness” 

”Teaching” 

Observationer 

Phillips, B. 

Clancy-Menchetti, J. 

Lonigan, C 

 

2008 USA ERIC ”Reading development in 

early childhood” 

”Phonological awareness” 

”Strategies for success” 

 

Litteraturstudie - 

(se 6.2 – 

metoddiskussion för 

kommentar) 

 

Piasta, S 

 

2016 USA Unisearch ”Literacy” Observationer. 

Litteraturstudie 

 

Poskiparta, E. 

Niemi, P. 

Vauras, M. 

 

1999 Finland Manuell  Språkprogram med 

för- och eftertest 

Sandberg, G. 

Hellblom-Thibblin, T 

Garpelin, A 

 

2015 Sverige Manuell 

 
 Intervjuer 

Skibbe, L. 

Gerde, H. 

Wright, T. 

Samples-Steele, C 

 

2016 USA ERIC ”Phonological awareness” 

”Early childhood” 

Litteraturstudie 

Wolter, J.A. 

Wood, A. 

D’Zatko, K 

 

2009 USA Manuell  Morfologiska och 

språkliga tester 
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4.4 Analys av insamlat material 

För att analysera det insamlade materialet utgick vi från Eriksson Barajas et al. (2013) vilka 

menar att ett vetenskapligt analysarbete innefattar utformning av en uppdelning av det 

insamlade materialet. Efter att en analys utförts ska en syntes göras vilket betyder en 

sammanföring av de olika delarna till en helhet (ibid.), något vi gjort i vår resultatdel. När det 

framtagna materialet bearbetats på ett systematiskt sätt kan de urskiljas med huvudkategorier 

utefter mest funna data inom ett visst område (ibid.). De valda artiklarna analyserades var för 

sig, anteckningar gjordes gällande syfte, resultat och slutsats för att möjliggöra en 

kategorisering. Efter analyseringen av artiklar kategoriserade vi dessa i kategorierna: faktorer 

av betydelse och undervisningen. Efter kategoriseringen kunde resultatets struktur utformas. 

Under resultatets arbetsgång lästes artiklarna ännu en gång för att försäkra oss att vi tolkat 

författarna rätt. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Etiska överväganden i en litteraturstudie innebär enligt Eriksson Barajas et al. (2013) att studien 

ska grunda sig på korrekta fakta från det insamlade materialet. Forsman (2007) förklarar de 

etiska övervägandena till att en handling, i detta fall en litteraturstudie, inte får visa förvrängda 

eller vilseledande resultat. Eriksson Barajas et al. (2013) framhåller likt Forsman (2007) att alla 

resultat som används i en litteraturstudie måste presenteras, oavsett om de stöder respektive inte 

stöder författarens hypotes i frågeställningen. Med det menas att vi som författare för denna 

litteraturstudie inte får välja bort eller förvränga fakta i syfte att överensstämma med våra 

frågeställningar. Det är alltså etiskt inkorrekt att endast presentera artiklar efter egna åsikter 

(Eriksson Barajas et al., 2013). 

 

Vi har i denna litteraturstudie beaktat de etiska övervägandena genom att enbart söka svar 

utefter våra frågeställningar, oavsett om resultatet varit önskvärt eller ej. Majoriteten av de 

undersökta artiklarna är skrivna på engelska och på grund av att engelska inte är vårt modersmål 

ökar riskerna för feltolkningar i översättningen. Ett flertal feltolkningar skulle kunna ge ett 

felaktigt resultat, vilket då blir oetiskt. För att undvika dessa feltolkningar har granskning och 

tolkning av samtliga artiklar skett i diskussion med oss båda. 
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5. Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultatet av denna litteraturstudie. Vi har delat upp resultatet 

utefter våra frågeställningar genom att först beskriva gynnsamma faktorer för att sedan beskriva 

lärarens roll och undervisningsformer. Vi har i vår studie funnit att språkliga medvetenheter, 

främst fonologisk och fonemisk, ligger till god grund för läsutvecklingen. Lärarens kunskaper 

och hens sätt att undervisa i en bra klassrumsmiljö har även visat sig vara viktiga faktorer i 

elevernas läsutveckling. Vi har i resultatet valt att benämna alla barn som elever, oavsett om de 

gått i förskolan, förskoleklass eller grundskolan. 

 

5.1  Faktorer av betydelse 

5.1.1 Fonologisk medvetenhet 

Forskare som Demont och Gombert (1996), Carroll, Snowling och Humle (2003), Lundberg, 

Larsman och Strid (2012), Poskiparta, Niemi och Vauras (1999) samt Lundberg, Frost och 

Petersen (1988) beskriver att fonologisk medvetenhet är den förmåga som är den viktigast 

faktorn i den tidiga läsutvecklingen. 

 

Carroll et al. (2003) undersökte i sin forskning elevers utveckling med hjälp av fonologiska 

övningar. De använde sig bland annat av stavelseövningar där eleverna skulle lyssna efter den 

första stavelsen, respektive den sista. Exempel på dessa kunde vara ”vilket ord av button och 

sandwich börjar likadant som butter?” (ibid., s.913). De gick sedan vidare på att öva rim för att 

efter det gå ner på fonemnivå och då öva på att lägga till och ta bort fonem. Även artikulation, 

ordkunskap och bokstavskunskap testades (ibid.). Resultatet av studien visade att fonologiska 

färdigheter ligger till god grund för läsutvecklingen, men även att fonemiska färdigheter är en 

viktig del. Författarna ansåg även att artikulation är viktigt i läsutvecklingen, vilket även kan 

vara till hjälp för svaga läsare. Ifall eleven artikulerar fonemen fel kan det hämma deras 

utveckling då de i detta fall läser fel bokstav. 

 

Lundberg et al. (2012; 1988) beskriver i sin forskning att den fonologiska medvetenheten är 

den förmåga som, med hjälp av intensiv träning, är starkast utvecklingsbar av de språkliga 

medvetenheterna. Likt Carroll et al. (2003) visar även Lundberg et al. (2012) att den intensiva 

träningen av fonologiska förmågor gav stora resultat för elever med risker för svårigheter i 

läsningen. Jämfört med elever utan svårigheter visade eleverna med svårigheter ett bättre 
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resultat i utvecklingen av den fonologiska medvetenheten (ibid.). Enligt Carroll et al. (2003) 

har tidigare forskning visat att elever med lässvårigheter även har problem med att bli 

fonologiskt medvetna. Med tanke på resultatet från Lundberg et al.s (2012) forskning kan en 

god grund i fonologisk medvetenhet därför stärka alla elever, speciellt de elever som riskerar 

lässvårigheter. 

 

Lundberg et al. (2012) visade även ett intressant genusresultat då de undersökta flickorna på 

förtestet i början av förskoleklassen visade en högre fonologisk förmåga än de undersökta 

pojkarna i samma klass. Alla utsattes sedan för samma träningsprogram under perioden 

september till maj för att sedan få genomföra ett eftertest i slutet på andra terminen i 

förskoleklassen. De båda grupperna visade båda ett förbättrat resultat jämfört med förtestet, 

men återigen visade flickorna ett högre resultat än pojkarna, vilket tyder på en starkare 

utveckling från flickorna. 

 

Som tidigare nämnts bevisade Poskiparta et al. (1999) att fonologisk medvetenhet ligger till 

grund för en god läsutveckling. Dock beskriver författarna även att det inte enbart är den 

fonologiska medvetenheten som styr läsutvecklingen utan en kombination av exempelvis 

bokstavskännedom och ett bra arbetsminne (ibid.). Eleverna behöver alltså förutom den 

fonologiska medvetenheten även ha bokstavskännedom och ett gott arbetsminne för att utveckla 

en god läsning. Även Piasta (2016) nämner i sin studie vikten av att en god bokstavskännedom 

kan underlätta utvecklingen av den fonologiska medvetenheten. 

 

5.1.2 Fonemisk medvetenhet 

Det har även visats i denna litteraturstudie att det finns forskare som istället för fonologisk 

medvetenhet menar att den fonemiska medvetenheten är den viktigaste förmågan och därmed 

faktorn. Ehri, Nunes, Willow, Schuster, Yaghoub-Zadeh och Shanahan (2001) undersökte 

möjliga skillnader på elevers utveckling när de undervisades i uppgifter för fonemisk 

medvetenhet jämfört med phonics (ljudningsstrategi). Eleverna delades upp i en testgrupp och 

en kontrollgrupp där de sedan fick olika övningar. Vissa av övningarna för fonemisk 

medvetenhet kan även klassificeras som phonicsövningar vilket gör de svåra att skilja på. I Ehri 

et al.s (2001) forskning var dock övningarna uppdelade på så vis att testgruppen endast fick 
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undervisning om grafem och fonem medans kontrollgruppen inkluderades andra aktiviteter, 

som till exempel att läsa texter. 

 

Blachman, Ball, Black och Tangel (1994) nämner även de vikten av den fonemiska 

medvetenheten inför elevers läsutveckling. I studien jämfördes elevers läsning med hjälp av två 

grupper; en testgrupp och en kontrollgrupp, där båda grupperna visade samma resultat i 

förtestet. Testgruppen fick sedan genomgå ett fonemutvecklingsprogram på elva veckor, med 

övningar som exempelvis bokstavsnamn, bokstavsljud samt fonemuppdelning (ibid.). Efter 

avslutat program testades grupperna igen varav testgruppen visade avsevärt bättre resultat än 

kontrollgruppen. Testgruppen kunde exempelvis läsa fler fonetiskt regelbundna ord och visade 

en högre nivå på stavning än kontrollgruppen (ibid.). 

 

Även forskare som Lundberg, Olofsson och Wall (1980) har visat i sin forskning att fonemisk 

medvetenhet är den viktigaste förmågan i läsutvecklingen. Lundberg et al. (1980) beskriver att 

en elev med förmågan att manipulera fonem, det vill säga är fonemiskt medveten, visar det 

starkaste resultaten i läsutvecklingen. Deras forskning påbörjades i flera förskoleklasser där 

ingen av eleverna visade tidigare kunskaper i läsning. Eleverna utförde sedan tester i årskurs ett 

och vidare i årskurs två för att utvecklingen skulle undersökas, en utveckling som visade goda 

resultat vad gäller utvecklingen av fonemisk medvetenhet. Med tanke på forskningens resultat 

anser Lundberg et al. (1980) att förskolan borde fokusera på stimulering av fonemisk 

medvetenhet för att eleverna ska ges den bästa grunden i läsutveckling när de når förskoleklass 

och grundskolan. 

 

5.1.3 Övriga medvetenheter som visat betydelse 

Syntaktisk medvetenhet 

Till största del har artiklarna i vår studie visat att fonologisk respektive fonemisk medvetenhet 

har störst betydelse för en god grund i läsutvecklingen, men viss forskning har även visat att 

syntaktisk samt morfologisk medvetenhet är viktiga. Demont och Gombert (1996) förespråkar 

den fonologiska medvetenheten samtidigt som deras forskning visat att syntaktisk medvetenhet 

kan vara viktig för läsutvecklingen. Det visades i deras forskning att svaga läsare i åldern åtta 

till nio år visade samma resultat i syntaktiska övningar som goda läsare i åldern sex till sju år. 

I övningar gällande omkodning visade fonemisk medvetenhet största resultat, men även 
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syntaktisk medvetenhet visade resultat, dock lägre än den fonemiska (ibid.). Resultatet kan 

därför betyda att om eleverna tidigt får kunskap och förståelse om hur fraser och satser byggs 

upp kan det gynna avkodningen och därmed läsutvecklingen (ibid.). Resultatet visade även en 

koppling mellan skriftspråket och läsförståelsen som var starkast i början av elevernas 

läsutveckling men avstannade i slutet på årskurs två då kunskaper om meningsbyggnad blev 

starkare. Att meningsbyggnaden blev starkare visade återigen att syntaktisk medvetenhet är 

viktig för läsutvecklingen (ibid.). Författarna antyder därför att om en elev har dålig 

läsförståelse kan det bero på en sämre syntaktisk medvetenhet. 

 

Då resultaten visade att både fonologisk och syntaktisk medvetenhet är viktiga för 

läsutvecklingen anser Demont och Gombert (1996) att en undervisning som är kombinerad med 

både fonologiska och syntaktiska övningar borde vara den bästa för läsutvecklingen. Dock 

menar de att det inte finns tidigare forskning som bevisar att detta skulle vara det bästa. 

 

Morfologisk medvetenhet 

Wolter, Wood och D’Zatko (2009) refererar till äldre forskning som visat att morfologisk 

medvetenhet är en förmåga som använts främst i lite senare årskurser för att den inte ansetts ha 

en betydande roll i läs- och skrivutvecklingen. Wolter et al. (2009) ville dock undersöka ifall 

förstaårselever kan dra nytta av morfologiska kunskaper i läsutvecklingen. Eleverna 

undersöktes med hjälp av ett antal morfologiska uppgifter, som till exempel att komplettera 

meningar där ett redan utvalt ord behövde böjas alternativt fyllas på med korrekt prefix eller 

suffix (ibid.). 

 

Resultaten på forskningen visade att eleverna i årskurs ett var kapabla att lära sig morfologiskt 

relaterade ord samt passa in dessa i ett innehåll. De visade även en viss nivå av explicit 

morfologisk medvetenhet, då de exempelvis visade en förståelse för avledningsmorfem, så som 

prefix och suffix (ibid.). Eleverna visade dock bättre resultat gällande att böja ord med hjälp av 

ändelser jämfört med att använda exempelvis prefix och suffix som kan förändra ordets 

betydelse, så som lycka, lycklig och olycklig. Eleverna visade alltså sämre resultat i förståelsen 

av ordens ursprung. Resultatet på övningarna visade att eleverna först lärde sig att böja ord, 

men påbörjade även en viss förståelse för ords ursprung och hur de kan förändras med prefix 

och suffix, innan ordböjningen var helt bemästrad. Resultaten visade att eleverna byggde en 
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morfologisk medvetenhet i både ordböjning med ändelser samt ords förändring på grund av 

prefix och suffix redan i tidig ålder, vilket tidigare setts som icke greppbart för elever i tidiga 

åldrar (ibid.). Wolter et al. (2009) anser med tanke på forskningens resultat att morfologisk 

förmåga möjligtvis ska läggas till i exempelvis kartläggningar och läroplaner, speciellt i USA, 

då förmågan visat sig vara viktig för läs- och skrivutvecklingen. 

 

Berninger, Abbott, Nagy och Carlisle (2010) finner också i sin forskning att morfologisk 

medvetenhet är av betydelse för läsutvecklingen, dock i kombination med fonologisk. De 

nämner även vikten av ordkunskap i utvecklingen, den semantiska medvetenheten, vilket kan 

gynna delar av den morfologiska medvetenheten (ibid.). Eleverna i studien visade tillväxt på 

både fonologiska och morfologiska delar under de tre första årskurserna. Författarna lägger 

därför tyngd i att undervisningen bör vara kombinerad med olika språkliga medvetenheter 

istället för enbart fonologiskt som andra författare förespråkar. 

 

5.2  Undervisningen 

5.2.1 Förutsättningar 

Läraren 

Gällande lärarens kunskaper har Skibbe, Gerde, Wright och Samples-Steele (2016) i sin studie 

gjort en översikt av tidigare curriculum, vilket kan översättas till läroplan, undervisningsplan 

eller kursplan. Med tanke på den generella innebörden av curriculum kan inte en jämförelse 

utföras med den svenska läroplanen då de anses ha olika syften. Syftet med Skibbe et al.s (2016) 

studie var att påvisa sitt antagande för vikten av att läraren använder sig av tydliga instruktioner 

för att underlätta elevers inlärning av fonologisk medvetenhet och phonics. Syftets bakgrund 

kom av att forskarna sett skillnader i curriculums gällande antalet mål och 

undervisningsstrategier. I resultatet kunde de se ett dagligt behov av att läraren använde sig av 

tydliga instruktioner i språkundervisningen. Resultatet sågs meningsfullt och utvecklande för 

samtliga elever i aktuella skolor, framförallt gällande fonologisk medvetenhet (Al Otaiba, 

Connor, Lane, Kosanovich, Schatschneider, Dyrlund, Miller & Wright, 2008; Skibbe et al., 

2016; McLachlan & Arrow, 2014; Mihai, Friesen, Butera, Horn, Lieber & Palmer, 2015). 

 

Vad det gäller begreppet emergent literacy har Piasta (2016) undersökt via sin litteraturstudie 

vilka metoder som kan vara till fördel för att stödja utvecklingen av emergent literacy. Hennes 
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resultat visade att faktorer som en innehållsspecifik curriculum, bra övningar och en kunnig 

lärare är det som behövs för att ge eleverna en god grund för sin utveckling. Angående kunniga 

lärare gällande literacy, såg forskarna McLachlan och Arrow (2014) ett ökat behov av lärarens 

kunskapsbehov av literacy och föreslog professionella utbildningsprogram, där fokus låg på 

coaching och återkoppling. 

 

Forskarna Al Otaiba et al. (2008) önskade se över vilken mängd, vilket innehåll och vilket 

genomförande som krävs för tidiga bedömningar i fonologisk medvetenhet gällande 

bokstavsnamn och avkodning. Forskarna hade under ett antal år utfört observationer gällande 

undervisning av fonologisk medvetenhet, ordförråd och instruktioner för förståelse av det lästa. 

Resultatet visade två tydliga faktorer gällande lärarens undervisning, nämligen: explicit, det vill 

säga tydligt, och individualiserat genomförande samt betydelsefulla interaktioner kring en eller 

olika texter. Alltså behöver lärare för så god undervisning som möjligt utföra ett tydligt och 

individualiserat arbete gällande fonologisk medvetenhet, bokstavsnamn och avkodning. 

 

Enligt Mihai et al. (2015) bör läraren lägga en stor vikt på daglig undervisning i fonologisk 

medvetenhet, något som framkommit i deras observationsstudie med utgångspunkt i 

sagoboksläsning. Exempel som forskarna gav var bland annat att uppmärksamma antal ord i 

olika meningar, läsa rimmande böcker, utföra ordlekar med att lägga till eller ta bort fonem och 

identifiera begynnelsebokstav. Resultatet av Mihai et al.s (2015) studie visade vikten av 

lärarens förmåga att utnyttja utvecklingen av den fonologiska medvetenheten i dagliga 

aktiviteter. 

 

Lärmiljö 

Vad det gäller lärmiljön för både elever och lärare visade Skibbe et al. (2016) ett resultat i sin 

studie att ett flertal lärare inte använde sig av curriculum. Lärarna i studien ansåg att det 

saknades kunskap om hur de kunde använda sig av literacy, något de var i behov av. Ett behov 

av kunskap såg även McLachlan och Arrow (2014) i sin studie, dock relaterat till kunskap kring 

läskunnighet, en kunskap vilken önskades av lärare för att kunna skapa en god läsmiljö i 

klassrummet. 

 



  

23 
 

Phillips, Clancy-Menchetti och Lonigan (2008) beskriver i sin studie att en rik bokstavsmiljö, 

tillgång till platser att skriva och läsa på samt ett klassrumsbibliotek är positivt bidragande 

faktorer för elevers läs- och skrivinlärning. Läraren kan därför bidra genom att sätta upp 

bokstäverna i alfabetet på en klassrumsvägg till fördel för elevernas utveckling. Eleverna ges 

då möjlighet att integrera sina kunskaper genom att se och känna igen bokstäverna genom det 

uppsatta alfabetet. Phillips et al. (2008) menar även att läraren vid frågor från eleverna 

exempelvis skulle kunna peka mot aktuell bokstav om alfabetet finns uppsatt på väggen, för att 

förklara och beskriva exempelvis dess form. Lärarna skulle även kunna dra nytta av elevernas 

namnskyltar och alster för att skapa en bokstavsrik miljö (ibid.). Författarna påpekar alltså 

vikten av en rik bokstavsmiljö för undervisning via bokstavsrelaterade aktiviteter. 

 

5.2.2 Arbetssätt 

Piasta (2016) och Mihai et al. (2015) förespråkar i sina studier hur lärare i förskolan kan 

undervisa genom skönlitterär läsning med vikt på att stötta utvecklingen av unga elevers 

fonologiska medvetenhet. Sandberg, Hellbom-Thibblin och Garpelin (2015) påpekar vikten av 

bokvalet vilket kan gynna elevernas intresse och därav deras läsutveckling. När Mihai et al. 

(2015) undervisade med hjälp av skönlitteratur kunde de arbeta utefter olika fonologiska 

övningar. De kunde exempelvis arbeta med olika ljud genom att fråga eleverna om de kunde 

ljuden kring olika objekt i sagoboken, exempelvis hur låter ett flygplan/airplane? (ibid.). De 

arbetade med medvetenheten kring olika ord och antalet bokstäver, exempelvis 

”Flygplan/airplane, vilka ord består det av?” och ”Hur många bokstäver har det? A i r p l a i 

n”. Även rimord lyftes, exempelvis sky och high samt möjligheten att byta ut 

begynnelsebokstaven i rimord, till exempel mail och jail. Avslutningsvis uppmärksammades 

uppdelningen av fonem, exempelvis via ordet dad d/a/d (ibid.). 

 

Sandberg et al. (2015) menar att undervisning i bokstavskännedom bör ske via att en bokstav i 

taget lärs ut per vecka. Lärs en bokstav ut i taget ges eleverna möjlighet att tydligt bearbeta dess 

ljud och utseende för att bilda och utöka ett förråd av bokstäver. Studien visade även att 

bokstavsinlärningen kan och bör ske av att lärare använder sig av begreppet att skriva sig till 

läsning. Ett exempel på att skriva sig till läsning kan vara att låta eleverna arbeta parvis och 

skriva på dator för att ge en förståelse av bokstävernas form (ibid.). 
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Sandberg et al. (2015), Phillips et al. (2008) och Ehri et al. (2001) presenterar i sina resultat att 

undervisningen bör fokusera på maximalt en eller två förmågor åt gången, förmågor som 

fonologisk medvetenhet. Undervisningen utifrån förmågor sker därmed stegvis, dock kan 

förmågorna överlappa varandra. Ehri et al. (2001) menar även att undervisningen bör ske med 

konkret material som tydliggör för eleverna och kan underlätta inlärningen. Phillips et al. (2008) 

föreslår exempelvis bilder vid arbetet kring sammansatta ord. Eleverna får då förståelse för att 

två ord tillsammans kan bilda ett nytt, helt annat ord, men även förståelse för vilka bokstäver 

det nya ordet innehåller och hur de låter (ibid.). 

 

I studier som Phillips et al. (2008) och Ehri et al. (2001) framgick även vikten av att arbeta i 

smågrupper för elevers utveckling. Att ge foneminstruktioner i mindre grupper sågs mer lärorikt 

i jämförelse med helklassundervisning (ibid.). Skibbe et al. (2016) understryker dock att läraren 

måste använda sig av tydliga instruktioner för att underlätta elevernas inlärning, något som är 

viktigt oavsett om eleverna arbetar i smågrupper eller i helklass. 

 

Bornholmsmodellen 

Förskoleklassen i Sverige ligger inte under obligatorisk skolgång men Sandberg et al. (2015) 

påtalar vikten av den då elevers språkliga medvetenheter har god utveckling i sexårsåldern. De 

menar därför att elever som medverkar i förskoleklassen får en god kunskapsgrund med sig till 

årskurs ett. Intervjuade lärare i förskoleklass nämner likväl att deras mål med klassen är att 

lägga en god grund för att eleverna ska vara förberedda i årskurs ett, där fokuset direkt kan 

läggas på läs- och skrivundervisningen (ibid.). Resultatet av Sandberg et al.s (2015) studie pekar 

på vikten av språklekar och att dessa ska fortsätta i årskurs ett då det bevisats utveckla elevers 

läsutveckling. Lärarna i studien nämner även att den så kallade Bornholmsmodellen spelar en 

stor roll i deras undervisning i förskoleklass, då den visat sig ligga till grund för fonologisk 

medvetenhet och i vidare läs- och skrivutveckling (ibid.). 

 

Bornholmsmodellen är ett program och arbetssätt som är utvecklat efter en studie av Lundberg, 

Frost och Petersen (1988). Studien undersökte effekten av ett omfattande program med syfte 

att stimulera fonologisk medvetenhet för elever i förskoleklass. Programmet genomfördes 

under en period på åtta månader, där alla veckor var planerade i förväg med dagliga övningar i 

språklig medvetenhet (ibid.). Lärarna kunde alltså enkelt följa de förplanerade instruktionerna. 

De första övningarna följde utvecklingen genom hela programmet och upprepades emellanåt 



  

25 
 

tillsammans med de nya övningarna. Den första perioden innefattade lyssningsövningar där 

eleverna fick lyssna efter verbala respektive icke-verbala ljud för att sedan i nästa period övergå 

till rimlekar (ibid.). Under dessa lekar fick eleverna testa på exempelvis att skapa rim men även 

lyssna på barnsånger. 

 

I tredje delen introducerades ord och meningar där syftet främst var att eleverna skulle lära sig 

dela upp meningar till enskilda ord för att sedan gå vidare till stavelser. Under 

stavelseövningarna fick eleverna exempelvis klappa med händerna utefter de stavelser som 

fanns i deras namn, men även dansa och marschera efter stavelser för föremål i deras närhet 

(ibid.). En bit in i tredje månaden introducerades fonem för eleverna, men främst ord med 

vokaler som begynnelsebokstav då de är lättare att hålla ut på i uttalet. Tidvis fick eleverna även 

undersöka konsonanter som begynnelsebokstav för att lära sig dessa fonem. Inte förrän i femte 

månaden introducerades svårare ord i fonemträningen där eleverna istället skulle identifiera 

fonem inuti ord. Avslutningsvis, i sjunde månaden, övergick övningarna till prosodiska lekar, 

vilket exempelvis innefattar läran om betoning. 

 

5.2.3 Övningar 

Via studier av Phillips et al. (2008), Piasta (2016) och Sandberg et al. (2015) sågs att elever 

behöver kunskaper om stavelser och fonem för att lyckas knäcka koden. Samtliga studier 

utfördes med syftet att se över instruktioner för en lyckad fonologisk medvetenhet hos elever. 

Att knäcka läskoden är enligt Phillips et al. (2008) möjligt genom att exempelvis ge eleverna 

en förståelse av att två bokstäver kan ha samma ljud, som exempelvis g och j. 

 

Piasta (2016) såg i sitt resultat att avkodningsövningar och träning av texters betydelser kan 

stärkas via undervisning utifrån att läraren använder sig av sagoböcker. Enligt Piasta (2016) 

och Mihai et al. (2015) ges eleverna via sagoboksläsning olika infallsvinklar på ord, varav 

ordkunskap anses vara nödvändig för en god läsutveckling. Forskarna menar även att 

bokstavskunskap med bokstävers namn och ljud, alltså fonemträning, samt att alfabetet 

integreras med skrivningsinstruktioner bidrar till en god läsutveckling (ibid.). Övningar med 

blandning, delning och borttagande av fonem, alltså fonologiska övningar anses även 

användbara och positiva (Mihai et al., 2015; Piasta, 2016; Skibbe et al. 2016). 
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5.3 Sammanfattning av resultatet 

I litteraturstudien har vi sökt svar på våra frågeställningar: Vilka faktorer är gynnsamma för att 

lägga en god grund i läsutvecklingen? samt Hur kan de gynnsamma faktorerna stärkas?. 

Resultatet har visat att en språkligt medveten elev, en lärare som ger tydliga instruktioner samt 

en bokstavsrik lärmiljö är faktorer som är gynnsamma för att lägga en god grund i 

läsutvecklingen. De språkliga medvetenheterna syntaktisk och morfologisk har visat en stor 

betydelse för utvecklingen men fonologisk samt fonemisk medvetenhet har varit de 

dominerande. 

 

Forskningen har alltså beskrivit att fonologisk och fonemisk medvetenhet är de förmågor som 

främst krävs för att elever ska utvecklas i sin läsning. Delar av resultatet menar dock att en 

kombination av samtliga medvetenheter borde vara det bästa för att lägga den goda grunden i 

elevernas läsutveckling. Undervisningen av de språkliga medvetenheterna, återigen främst 

fonologisk och fonemisk, bör även påbörjas redan i förskolan men med kontinuerlig upprepning 

under främst de tidiga åren i grundskolan, för att ge eleverna den bästa grunden i läsutveckling. 

 

För att besvara frågan Hur kan de gynnsamma faktorerna stärkas? har vi redovisat bland annat 

vikten av en tydlig lärare samt hur hen kan skapa en bokstavsrik miljö. Vikten av att lärare 

arbetar med undervisning genom tydliga instruktioner har lyft fram i resultatet av Skibbe et al. 

(2016) och Al Otaiba et al. (2008). Att läraren skapar och därmed ger eleverna möjlighet att 

arbeta i en bokstavsrik lärmiljö har framhållits av Phillips et al. (2008) som en viktig faktor i 

elevernas läsutveckling. Enligt McLachlan och Arrow (2014) har det framgått att lärare bör 

kunna använda sig av kunskaper inhämtade via utvecklingsprogram med fokus på coaching och 

återkoppling gällande literacy. För så god läsutveckling som möjligt har det enligt Ehri et al. 

(2001) och Phillips et al. (2008) visat sig att läraren bör använda sig av konkret material då 

eleverna lättare lär sig genom det samt att gruppstorlek bör anpassas utefter arbetsuppgift. 

 

Elevernas utveckling kan främjas genom att lärmiljön enligt Phillips et al. (2008) innefattar ett 

alfabet på väggen där varje bokstav presenteras med en bild för att tydliggöra 

begynnelsebokstaven i det som visas på bilden. En fördel i undervisningen har visat sig vara att 

hänga upp elevernas alster på väggarna liksom en rik tillgång på böcker (ibid.). Det har även 

nämnts att elevernas namn bör finnas på återkommande platser i klassrummet för en förståelse 
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av fonem och grafem samt upprepning varje gång eleven ser sitt och sina klasskamraters namn 

(ibid.). 

 

Resultatet har även behandlat vikten av att läraren undervisar utifrån tydliga fonologiska 

övningar som bland annat sambandet mellan fonem och grafem, rim, begynnelsebokstav, 

sammansatta ord och fonemdelning det vill säga, ta bort och lägg till fonem (Piasta, 2016; 

Phillips et al., 2008; Mihai et al., 2015; Sandberg et al., 2015; Skibbe et al., 2016). 
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6. Diskussion 

I följande avsnitt kommer litteraturstudiens resultat att diskuteras i förhållande till syfte och 

frågeställning, men även med koppling till den tidigare dokumenterade bakgrunden. Därefter 

presenteras en metoddiskussion kring studiens genomförande och avslutningsvis ett förslag till 

vidare forskning. 

 

6.1  Resultatdiskussion 

6.1.1 Språklig medvetenhet i läroplanen? 

Vår litteraturstudie har undersökt vad som krävs för att, med hjälp av språklig medvetenhet, 

lägga en god grund i läsutvecklingen för unga elever. Resultatet har visat på ett antal faktorer 

som är gynnsamma för läsutvecklingen, bland annat språklig medvetenhet som är väldigt 

omtalad i artiklarna. Fonologisk och fonemisk medvetenhet har, på grund av sökorden, varit de 

dominerande i vår studie, men vi har även stött på morfologisk, syntaktisk samt kort semantisk 

medvetenhet, vilket kan tyda på vikten av alla dessa medvetenheter för en god läsutveckling. 

 

Forskare beskriver i artiklarna att språklig medvetenhet är det som ligger till grund för god 

läsutveckling (Berninger et al., 2010; Blachman et al., 1994; Carroll et al., 2003; Demont & 

Gombert, 1996; Lundberg et al., 1988; Lundberg et al., 2012; Lundberg et al., 1980; Poskiparta 

et al., 1999; Wolter et al., 2009). Samtliga forskare nämner fonologisk medvetenhet men 

Berninger et al. (2010), Blachman et al. (1994), Lundberg et al. (1980) samt Wolter et al. (2009) 

beskriver även vikten av fonemisk, syntaktisk och morfologisk medvetenhet för 

läsutvecklingen. Med tanke på att fonologisk medvetenhet nämnts mycket under studiens gång 

bevisar det vikten av att det bör finnas med i undervisningen. Carroll et al. (2003) samt 

Lundberg et al. (2012) visade även i sin forskning att en intensiv träning av fonologisk 

medvetenhet kan stärka elever som riskerar att få svårigheter med läsning, vilket återigen visar 

på vikten av att fonologisk medvetenhet borde väga tungt i undervisningen och läroplanen. 

 

Som vi nämnde i bakgrunden så står det i läroplanen för förskoleklassen att undervisningen ska 

involvera exempelvis bokstäver och andra symboler samt att kunna rimma (Skolverket, 2016b). 

Resultaten av studien har visat att bokstäver och rim tillhör den fonologiska medvetenheten och 

att den har stor betydelse för vidare läsutveckling (Carroll et al., 2003; Lundberg et al., 2012; 

1988; Poskiparta et al., 1999). Frågan blir dock ifall det är tydligt för läraren som tolkar 
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läroplanen att det handlar om fonologisk medvetenhet, men även om det är tydligt i läroplanen 

vilket stor vikt medvetenheten har. Det har även framgått av Sandberg et al.s (2015) resultat att 

språklekar, exempelvis med hjälp av Bornholmsmodellen, är bra för utvecklingen av fonologisk 

medvetenhet. Språklekarna är dock inte heller något som redovisas tydligt i läroplanen utan 

läraren får själv tolka och komma fram till relevanta undervisningsformer för att nå kursmålet 

för exempelvis rim. 

 

I resultatet framkom också att Ehri et al. (2001), Blachman et al. (1994) samt Lundberg et al. 

(1980) anser att den fonemiska medvetenheten ligger till grund för läsning. Lundberg et al. 

(1980) nämnde att förskolan borde fokusera på stimulering av den fonemiska medvetenheten 

för att lägga den bästa grunden i läsutveckling för eleverna när de når förskoleklass och 

grundskolan. Det finns dock inget centralt innehåll för förskoleklassen att koppla den fonemiska 

medvetenheten till, vilket möjligtvis kan vara oroväckande. Det är först i centrala innehållet i 

svenska för årskurs ett till tre som fonem nämns, då med målet ”sambandet mellan bokstav och 

ljud” (Skolverket, 2016b, s.248). På grund av att fonem först nämns i läroplanen för ämnet 

svenska kan det tolkas att eleverna inte får den grund i läsningen som Ehri et al. (2001), 

Blachman et al. (1994) samt Lundberg et al. (1980) påtalar att fonemisk medvetenhet ger. Med 

tanke på forskarnas resultat borde möjligtvis målet ”sambandet mellan bokstav och ljud” 

(Skolverket, 2016b, s.248) flyttas till förskoleklassens centrala innehåll för att tidigare ge 

eleverna fonemisk medvetenhet och därmed en starkare grund för läsutvecklingen. 

 

Resultat från Demont och Gombert (1996), Wolter et al. (2009) samt Berninger et al. (2010) 

visade att även syntaktisk och morfologisk medvetenhet ligger till grund för god läsutveckling. 

Vi undersökte därför återigen läroplanen för att se ifall dessa medvetenheter synliggörs i det 

centrala innehållet. 

 

Likt de fonologiska samt fonemiska medvetenheterna beskriver inte läroplanen något tydligt 

angående syntaktisk och morfologisk medvetenhet, det finns dock delar i det centrala innehållet 

som kan tolkas till deras fördel. Den morfologiska medvetenheten, som är läran om språkets 

orddelar (Svensson, 2009), kan tolka till samma stycke i det centrala innehållet som fonologisk 

medvetenhet, nämligen: ”Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap” (Skolverket, 

2016b, s.22). Möjligtvis kan likväl syntaktisk medvetenhet kopplas till samma mål då även 

denna förmåga involverar bokstäver som fraser och satser. Återigen handlar det dock om 
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lärarnas egna tolkningar av läroplanen. Förstår lärarna att det är språkliga medvetenheter 

innehållet behandlar, men återigen, förstår de vikten av dessa medvetenheter? 

 

Eftersom det inte ordagrant står i läroplanen att språklig medvetenhet är till stor vikt för 

läsutvecklingen så tolkar vi att lärare i skolan möjligtvis inte har den vetskapen. Däremot står 

det i skollagen att ”utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 

2010:800, kap 1, §5), vilket borde betyda att det är lärarens skyldighet att känna till vad 

forskningen visar. Om lärarna följer det centrala innehållet i läroplanen borde dock 

medvetenheterna stimuleras tillräckligt då de alla inkluderas i en eller flera delar. Om lärarna 

däremot har de kunskaperna som skollagen beskriver kan de möjligtvis utveckla 

medvetenheterna starkare hos eleverna om de förstår vikten av dessa medvetenheter. Resultatet 

av studien blir därför viktig för oss som blivande lärare då vi behöver anpassa undervisningen 

så att alla språkliga medvetenheter behandlas och utvecklas hos eleverna. Vi kan även behöva 

framföra vikten av alla medvetenheterna till kollegor som möjligtvis bara förstått vikten av den 

fonologiska, då den är mest omtalad. 

 

Sammanfattningen av dessa resultat, vilket även Herrlin och Frank (2016) samt Berninger et al. 

(2010) nämnde, bevisar vikten av att eleverna behöver kunskap i alla språkliga medvetenheter, 

men möjligtvis en större kunskap i fonologisk och fonemisk medvetenhet, för att utveckla en 

god läsförmåga. 

 

6.1.2 Ytterligare faktorer av betydelse 

Läraren 

Något som framkommit i resultatet är vikten av att lärarna dagligen bör använda sig av tydliga 

instruktioner i språkundervisningen, framförallt gällande fonologisk medvetenhet (Al Otaiba et 

al., 2008; McLachlan & Arrow, 2014; Mihai et al., 2015; Skibbe et al., 2016). Skibbe et al. 

(2016) som undersökte tidigare curriculum påtalade att lärarens roll och tydlighet var en 

betydande faktor i den språkliga undervisningen. Som vi nämnde i resultatet är det svårt att 

jämföra de amerikanska curriculum som Skibbe et al. (2016) undersökt med vår svenska 

läroplan, det kan dock ändå göras en intressant koppling. Författarna menar att den språkliga 

undervisningen behöver vara tydlig för att ge eleverna bästa resultat i utvecklingen. Däremot, 

som vi nämnde i avsnitt 6.1.1, så framgår det inte tydligt i den svenska läroplanen att de 
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språkliga medvetenheterna ska behandlas, vilket då talar emot Skibbe et al.s (2016) beskrivning 

angående tydliga läroplaner. Skibbe et al. (2016) fann dock i sin studie att många av de 

undersökta lärarna inte använde sig av de curriculum som fanns tillgängliga, med motivering 

att de inte tyckte den innehöll den kunskap de behövde. Även Piasta (2016) visade i sin studie 

att en innehållsspecifik läroplan är viktigt för en god undervisning. Med tanke på Skibbe et al.s 

(2016) och Piastas (2016) resultat borde alltså återigen den svenska läroplanen, möjligtvis även 

den amerikanska, förtydligas för att försäkras i att eleverna får den undervisning som ger bästa 

grunden för läsning. 

 

Vikten av de tydliga instruktionerna för våra tankar till Pennlert och Lindströms (2012) 

didaktiska triangel med hörnen vad, hur och varför. Dessa tre ord skulle kunna underlätta för 

läraren att involvera sig i elevernas fonologiska utveckling via frågorna: vad ska läras ut? Hur 

ska det läras ut? Varför ska det läras ut?. Frågorna behöver dock kopplas till en läroplan, vilken 

enligt Skibbe et al. (2016) och Piasta (2016) behöver vara tydlig och innehållsrik. 

 

Som vi nämnde i inledningen menar Liberg (2008) att dagens undervisning fallerar inom 

området läsning, vilket hon relaterar till resultatet från PIRLS 2011. Hon tolkar resultatet som 

att den svenska skolans läsundervisning enbart kan ta tillvara på de kunskaper som finns men 

inte strukturera ett arbete för en vidare utveckling. Att ta vara på och utveckla den fonologiska 

medvetenheten tolkas även, med tanke på litteraturstudiens resultat, utgöra en god grund i 

elevernas läsutveckling och deras framtid som goda läsare. Vi ser därför en stor utmaning i vår 

kommande roll som lärare i årskurs F-3 att förvalta och utveckla de språkliga medvetenheterna, 

främst fonologisk och fonemisk. 

 

Lärmiljön 

Resultatet i studien visade även att lärmiljön är en viktig faktor i läsutvecklingen. Phillips et al. 

(2008) samt Piasta (2016) visade i sina studier att en god läsmiljö var viktig för elevernas 

fonologiska utveckling. Phillips et al. (2008) påtalar även en print-rich miljö vilket vi tolkar 

kan vara ett klassrum med bokstäver och exempelvis elevernas alster på väggarna. Att elevernas 

alster, som teckningar och sagor, sätts upp på väggarna beskriver även Frank och Herrlin (2016) 

som en möjlig fördel för elevernas fonologiska utveckling. Att sätta upp elevernas alster är 
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något vi upplevt positivt för elevernas utveckling under vår verksamhetsförlagda utbildning då 

eleverna stått och tittat, läst och ibland fått inspiration till andra uppgifter. 

 

Ett bokstavsrikt klassrum anser vi, likt Phillips et al. (2008), kan bildas med hjälp av alfabetets 

alla bokstäver. Läraren skulle alltså kunna sätta upp ett stort alfabet på en vägg i klassrummet 

med en tillhörande bild till varje bokstav för att ge eleverna tydligare förståelse för bokstaven. 

Exempelvis kan det vara ett stort A med en apa som hänger i bokstaven och B med en banan 

på bilden. Eleverna kan då möjligtvis få större uppfattning för bokstäverna om de kan koppla 

dessa till en bild också. Läraren kan även dra nytta av elevernas namn i skapandet av en 

bokstavsrik lärmiljö. Varje elevs namn kan exempelvis sättas upp på deras stolar och bord, men 

lik väl på deras eventuella lådor och pärmar som kan finnas i klassrummet. Eleverna blir med 

hjälp av denna bokstavsrika miljö påminda om vilka grafem och fonem som språket innehåller. 

 

Phillips et al. (2008) nämner även ett klassrumsbibliotek, gärna med platser att läsa och skriva 

på, som alternativ till skapandet av den goda läsmiljön. I klassrumsbiblioteket tänker vi att det 

kan finnas en list på ena väggen med månadens böcker. Böckerna på listen kan i sin tur göra 

eleverna lockade till att läsa vilket kan hjälpa deras läsutveckling. För att locka alla läsare, goda 

som svaga, behövs möjligtvis ett antal olika böcker med olik svårighetsgrad för att ge alla elever 

den utmaning de behöver. 

 

6.1.3 Undervisningen 

Arbetssätt och övningar 

Litteraturstudiens resultat har uppmärksammat ett antal olika arbetssätt för att utveckla den 

fonologiska medvetenheten hos elever. Mihai et al. (2015) samt Piasta (2016) nämner 

användningen av skönlitterära böcker, alternativt barnböcker. Mihai et al. (2015) undersökte i 

sin studie vilken betydelse skönlitterära böcker kan ha på utvecklingen av fonologisk 

medvetenhet. Resultatet visade att lärarna kunde ta hjälp av bokens innehåll för att öva på 

fonologiska uppgifter som exempelvis rim, uppdelning av fonem samt antalet grafem i specifika 

ord. Vad det gäller högläsning för eleverna menar Sandberg et al. (2015) att bokvalet har en 

viktig betydelse, då den kan öka intresset för läsning. Gambrell (2011), Ivarsson (2016) samt 

Lundberg och Herrlin (2014) menar att ett aktivt bokval, av både lärare och elev, kan öka 

motivationen för läsningen vilket i sin tur kan ge ett ökat intresse och därmed ökad 
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läsutveckling. Skulle eleven skapa intresse för en bok kan hen möjligtvis även föra ett samtal 

kring texten vilket skulle uppfylla delar av det centrala innehåll i läroplanen för förskoleklass 

som lyder ”samtala om innehåll och budskap i olika typer av text” (Skolverket, 2016b, s.22). 

 

Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning fått undervisa via skönlitterära verk vilket vi 

upplevt positivt. Eleverna har ritat under högläsningen eller följt bokens handling via konkret 

material, exempelvis smartboard, och har i båda fallen visat en förståelse av texten genom att 

återberätta efter avslutad läsning. 

 

Ehri et al. (2001) och Phillips et al. (2008) nämner vikten av att eleverna bör arbeta i smågrupper 

jämfört med helklass för bästa inlärning. Det resulterades i Ehri et al.s (2001) studie att de elever 

som fått foneminstruktioner i mindre grupper visade ett bättre resultat i jämförelse med när 

instruktionerna var i helklass. En tolkning kan vara att eleverna får mer uppmärksamhet och 

hjälp av läraren vid undervisning i mindre grupper samt att läraren möjligtvis även kan vara 

mer tydlig i dessa. Enligt Skibbe et al. (2016) behöver läraren dock vara tydlig och ge tydliga 

instruktioner alltid, oavsett om eleverna arbetar i smågrupper eller helklass. 

De övningar som varit omtalade och undersökta i resultatet är främst fonologiska övningar, så 

som samband mellan grafem och fonem samt blandning, delning och borttagande av fonem 

(Ehri et al., 2001; Sandberg et al., 2015; Phillips et al., 2008; Mihai et al., 2015). De övningar 

som nämnts i forskningen är liknande, eller samma, som de i materialet Bornholmsmodellen. 

Då mycket forskning visar att dessa övningar är bra styrker det trovärdigheten för just 

Bornholmsmodellen, som används i många svenska skolor. Med tanke på dessa resultat kan vi 

som blivande lärare därför tänka oss att arbeta med just Bornholmsmodellen för att utveckla 

fonologisk och fonemisk medvetenhet hos våra kommande elever. Som resultatet visar behöver 

vi även uppgifter och material för att arbeta med de övriga språklig medvetenheterna som visar 

sig vara betydelsefulla i läsutvecklingen. 

 

För att återigen arbeta med tydligheten rekommenderar Ehri et al. (2011), Phillips et al. (2008) 

och Sandberg et al. (2015) att inlärningen av exempelvis de fonologiska förmågorna bör 

undervisas en eller maximalt två åt gången. Eleverna behöver alltså på detta vis endast fokusera 

på en eller två förmågor åt gången och kan på så vis skapa en ordentlig förståelse innan läraren 

går vidare till nästa. Förmågorna kan även överlappa varandra för att ge en förståelse av deras 

samband med varandra och därmed en djupare fonologisk medvetenhet (Ehri et al., 2011). 
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Sandberg et al. (2015) menar dock att när det gäller bokstäver bör de undervisas under 

exempelvis en vecka i taget. Läraren bör alltså inte undervisa i flertalet bokstäver regelbundet 

utan endast fokusera på en bokstav per vecka för att säkerställa att eleverna hanterar den i både 

tal och skrift. Att undervisa med en bokstav per vecka är något vi fått uppleva under vår 

verksamhetsförlagda utbildning, vilket visat goda resultat för eleverna. Eleverna har då fått göra 

olika övningar med konkret material, exempelvis finna ord på en bild som börjar på veckans 

bokstav för att sedan öva på att skriva bokstaven. 

 

Andra sätt för läraren att arbeta tydligt kan vara med hjälp av konkret material, vilket både Ehri 

et al. (2001) och Phillips et al. (2008) förespråkar. Författarna menar att eleverna kan få en 

djupare förståelse om dem får arbeta med konkret material samtidigt som de får tydliga 

instruktioner från läraren. Konkret material kan vara exempelvis bilder som används i arbetet 

kring sammansatta ord. Exempelvis om eleverna arbetar med ordet snögubbe kan de få se två 

bilder, en som visar ordet snö och en som visar ordet gubbe. Eleverna kan med hjälp av dessa 

få förståelse för att två ord kan bilda ett nytt annat ord samtidigt som de får förståelse för vilka 

bokstäver det nya ordet består av. 

 

6.2  Metoddiskussion 

Under arbetets gång har vi fått uppleva både mot- och medgångar då vi till en början utgick 

från en för bred frågeställning. På grund av den breda frågeställningen blev arbetet för 

omfattande och visade ingen tydlig struktur. De första artikelsökningarna gav väldigt många 

träffar vilket gjorde att vi fick läsa abstract i ett flertal artiklar som senare fått väljas bort på 

grund av den för breda frågeställningen. När vi senare förstod att frågeställningen var för bred 

fick vi lägga till fler sökord för att till slut nå nuvarande frågeställning. På grund av 

svårigheter med sökord kan relevanta artiklar missats, dock upplever vi att ett flertal artiklar 

återkommit i våra sökningar trots olika sökord. Artikelsökningarna har alltså varit tidskrävande 

då vi fått söka i flera omgångar. 

 

En annan tidskrävande aspekt har varit det engelska språket då vi är ovana vid engelsk litteratur 

och främst vetenskapliga artiklar. När vi i läsningen stött på svåra ord har vi använt oss av 

uppslagsverk, både digitala och i bokform, samt ibland även diskuterat med varandra för att få 

en så korrekt översättning som möjligt. 
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Vi har främst använt oss av databasen ERIC som är en databas för pedagogik och 

utbildningsvetenskap, vilket gjort den relevant för våra sökningar. Det har även blivit ett antal 

manuella sökningar i främst referenslistor som vi funnit i litteraturen från vår bakgrund, men 

även från referenslistor i en del artiklar. Artiklarna har en internationell spridning då de är från 

USA, Danmark, Finland, Frankrike, Nya Zeeland och Sverige. Trovärdigheten av denna 

litteraturstudie kan öka då flertalet olika länder ger samma resultat angående den språkliga 

medvetenheten. Trovärdigheten av litteraturstudien styrks även av att de använda artiklarna är 

så kallade peer reviewed, alltså granskade, och bör därför ge en vetenskaplig kvalité. 

 

Resultatet av denna litteraturstudie skulle möjligtvis blivit annorlunda med andra sökord. I 

denna studie har vi fokuserat på den fonologiska medvetenheten vilket gör att vi endast får 

artiklar som nämner denna på ett eller annat vis. De semantiska, syntaktiska samt morfologiska 

medvetenheterna är ibland omnämnda i samma artiklar som den fonologiska medvetenheten 

vilket visar, som vi lärt oss under utbildningen, att dessa fyra är de kognitiva förmågorna. I 

bakgrunden beskrev vi även den pragmatiska medvetenheten som en av de språkliga 

medvetenheterna vilken inte påträffats i resultatet. Att vi inte funnit något om den pragmatiska 

medvetenheter beror troligtvis på att den inte tillhör de kognitiva förmågorna och därför inte 

styr elevernas läsutveckling. 

 

Vid senare analys av Phillips et al.s (2008) artikel upptäckte vi att det var en litteraturstudie, 

varav vi redan hade två i vårt resultat. Vi valde dock att behålla artikeln i resultatet då vi endast 

använt oss av deras egna förklaringar där de inte refererar till annan källa. Det var alltså inte 

möjligt att gå till förstahandskällan i detta fall då de inte nämnde någon. 

 

6.3  Förslag till vidare forskning 

Forskning i denna litteraturstudie har visat att grunderna för läsutvecklingen främst utvecklas i 

förskolan och/eller förskoleklass. När eleverna når grundskolan och årskurs ett har forskning 

visat att lärarna kan förvalta elevernas språkliga kunskaper som de har med sig från 

förskoleklassen, men de har svårigheter med att vidareutveckla kunskaperna. Den vidare 

forskningen kan därför undersöka huruvida lärare i förskoleklass arbetar med språklig 

medvetenhet för att lägga den goda grunden. En annan aspekt kan vara att undersöka huruvida 

lärarna på ett professionellt sätt kan vidareutveckla de språkliga kunskaper och färdigheter 

eleverna har med sig från förskoleklass. 
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Bilaga 1: Självvärdering 

Anuradha Klingstedt 

Under arbetets gång har ett genomgående gott samarbetet utförts. Då de första 

frågeställningarna blev för breda och tid hade lagts på läsning så delades den fortsatta 

artikelsökningen och läsningen upp. Artiklarna fördelades och lästes enskilt för att sedan 

sammanfattas gemensamt. Vi har mestadels suttit tillsammans för att kunna samtala och 

diskutera vid behov samt skrivit en hel del gemensamt. Enstaka dagar har arbetet utförts på 

varsitt håll med regelbunden kommunikation. För ett väl fungerande samarbete gällande 

skrivningen valdes ett samarbete i Word online och dokument via Dropbox. Dropboxen 

delades in i mappar exempelvis, artiklar, aktuellt dokument och egna dokument för 

bearbetning av olika textdelar. För att jobba effektivt delades bakgrund, resultat samt delar av 

diskussionen upp. En gemensam bearbetning och sammanställning har utförts. Uppsatsens 

inledning, syfte och metod har skrivits gemensamt.  

 

 

 

 

Sofie Karlsson 

Arbetsprocessen genom denna litteraturstudie har gått bra och vi har haft ett genomgående gott 

samarbete. Vi hade till en början svårt att finna en tydlig inriktning och har därför fått lägga 

mycket tid på att söka nya artiklar i omgångar. Artiklarna har annars delats upp jämnt mellan 

oss för att sedan diskuteras och sammanfattas tillsammans. Svåra ord i artiklarna har också 

diskuterats tillsammans. Större delen av tiden har vi suttit tillsammans och arbetat, men oftast 

på enskilda stycken. Fåtal dagar har vi dock suttit på varsitt håll men då med regelbunden 

kontakt. För att effektivisera arbetet har vi delat upp det jämnt genom arbetet och skrivit olika 

delar av bakgrund, resultat samt diskussion. Inledning, syfte samt metod har vi alltså skrivit 

tillsammans. De delar vi skrivit enskilt har vi sedan diskuterat och finjusterat tillsammans. 

Genom arbetets gång har vi arbetat både i Word Online samt via Dropbox. Online har använts 

för att båda parter ska kunna följa skrivprocessen samtidigt på varsin dator för att sedan klistra 

in texten i det slutgiltiga dokumentet i Dropbox. I dropboxen har vi haft en delad mapp vilket 

gör att vi båda haft tillgång till arbetet på våra enskilda datorer. 


