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Sammanfattning  
Examensarbetet är en interventionsstudie där syftet var att undersöka om elever med intellektuell 
funktionsnedsättning kan utveckla sin fonologiska medvetenhet genom ”intensivt” arbete med Appen 
Bornholmslek.  
 
Under en fyraveckorsperiod arbetade fyra elever på gymnasiesärskolans individuella program, 
verksamhetsträning med övningar i Appen Bornholmslek. Elevernas fonologiska medvetenhet testades för och 
efter arbetet med Appen. Varje elev arbetade individuellt med mig 10-15 minuter per dag, fyra dagar per vecka. 
Under arbetet med Appen observerade jag och skrev fältanteckningar. Efter de fyra veckorna intervjuades 
eleverna om arbetet med Appen. 
 
Resultaten på testerna efter arbetet visade en liten utveckling av fonemisk medvetenhet för tre elever och en 
något förbättrad fonologisk medvetenhet för en elev. Observationer gjorda under arbetet med Appen gav en 
bild av den gradvisa utvecklingen. 
 
Under intervjuerna kunde inte eleverna berätta om de lärt sig något men alla var positiva till arbetssättet.     
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Inledning	  
Kommunikation är viktigt i dagens samhälle både när det gäller att kunna uttrycka sig, förstå 

och kunna läsa. Taube (2009) menar att förmågan att kunna läsa och skriva behövs i dagens 

informationssamhälle och är ett led för att känna delaktighet i samhället. Cain (2010) menar 

att förmågan att kunna läsa är värdefull i dagens samhälle, vi läser för nöjes skull, för att ta 

reda på saker, i vårt arbete och socialt via sociala medier på Internet.  

 

Jag är förskollärare samt lärare i svenska och matematik i år F-6 och arbetar på 

gymnasiesärskolans individuella program, verksamhetsträning (GYS IV) och Särskild 

utbildning för vuxna. De elever jag har läser enligt kursplanen GySär 2002:02 eller 

SGRSPR7. Elever på GYS IV har tidigare gått i grundsärskolan, inriktning träningsskola, och 

har efter rektors beslut antagits till individuella programmet, verksamhetsträning (Skollagen, 

2010:800).  

 

8§ Om eleven får verksamhetsträning ska, såvida rektorn bedömer att eleven kan klara 

av det, utbildningen omfatta verksamhetsområdena kommunikation och socialt 

samspel, verklighetsuppfattning och omvärldskunskap, estetisk verksamhet, idrott och 

hälsa samt vardagsaktiviteter. (Skollagen, 2010:800, s. 111) 

 

Ett av strävansmålen inom ämnesområdet Kommunikation och socialt samspel är att sträva 

efter att eleven ”fördjupar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag.” 

(Skolverket, 2002:02, s. 17).  

 

I min kommande yrkesprofession som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning är det 

viktigt och relevant att kunna olika metoder för inlärning inom olika ämnesområden.  

 

För speciallärarexamen ska studenten 

- visa fördjupad kunskap om barns och elevers lärande och fördjupad kunskap om 

- barn och elever med utvecklingsstörning och deras allsidiga kunskapsutveckling i 

relation till undervisningsämnen eller ämnesområden. (SFS 2011:186)  

   

Då språk, kommunikation och läsinlärning är en viktig del i elevers utveckling är det 

betydelsefullt att jag som lärare har god kunskap om läsutveckling vilket är anledningen till 
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att jag valt att fördjupa mig inom detta område. I mitt examensarbete ska jag genom arbete 

med Appen Bornholmslek undersöka om elever inom gymnasiesärskola och Särskild 

utbildning för vuxna kan utveckla fonemisk/fonologisk medvetenhet så att de förstår den 

alfabetiska principen. 

 

Syfte	  och	  frågeställning	  

Syftet med interventionsstudien är att undersöka om elever på GYS IV och Särskild 

utbildning för vuxna kan utveckla sin fonemiska/fonologiska medvetenhet för att utveckla sin 

läsning med hjälp av arbete med Appen Bornholmslek. 

 

Kan elevers fonemiska/fonologiska medvetenhet utvecklas utifrån den nivån de befinner sig 

på nu med hjälp av arbete med Appen Bornholmslek?  

 

Centrala	  begrepp	  

Begrepp som är centrala i examensarbetet är fonem, grafem, fonemisk medvetenhet, 

fonologisk medvetenhet, logografisk läsning, alfabetisk läsning, ordförståelse och 

intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Fonem 

”Fonem är minsta betydelseskiljande ljud. Adj. Fonologisk – som har med de enskilda 

språkljuden, fonemen, att göra.” (Melin, 2009, s. 215).  

 

Grafem 

”Grafem är skriftens motsvarighet till fonem, alltså den minsta betydelseskiljande enhet i 

skrift.” (Melin, 2009, s. 215). 

 

Fonemisk medvetenhet 

Fonemisk medvetenhet är att kunna fokusera på och manipulera fonem i talat språk. I 

fonemisk medvetenhet ingår att kunna höra första ljudet (fonemet) i ett ord, kunna höra om 

ord börjar med samma fonem, kunna höra hur många och vilka fonem som ingår i ett ord och 

kunna laborera med fonemen, till exempel vad blir ordet vis om man tar bort v? (Ehri, Nunes, 

Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh och Shanahan, 2001). 
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Fonologisk medvetenhet 

Att tillsammans med fonemisk medvetenhet även vara medveten om sammansatta 

fonologiska enheter, till exempel stavelser i ord och rimord (Ehri et al. 2001).  

 

Logografisk läsning  

Vid logografisk läsning känns ord igen genom sitt utseende, som ett mönster. Høien och 

Lundberg (1999) menar att varje ord är unikt och känns igen av särdrag i ordet, till exempel 

ordet pappa som har sitt unika mönster. 

 

Alfabetisk läsning 

För att kunna läsa krävs kunskap om hur bokstäver (grafem) och bokstavsljud (fonem) hör 

ihop. 

 

Övergången från den logografiska till den alfabetiska principen är i verkligheten en 

radikal förändring, som innebär en fullständigt ny insikt och ett nytt förhållningssätt till 

att läsa. Nu ställs det krav på analytiska färdigheter och kunskap om sambandet mellan 

bokstavens form (grafem) och bokstavens ljud (fonem). Dessa färdigheter är viktiga för 

tillägnandet av god fonologisk läsning. Ett huvudkännetecken för det alfabetisk-

fonologiska stadiet är att läsaren har knäckt den alfabetiska koden. (Høien & Lundberg, 

1999, s. 51). 

 
Ordförståelse 

När ett ord är avkodat gäller det att förstå vad det betyder. Høien och Lundberg (1999) menar 

att det man läst ska knytas till de egna erfarenheterna och tolkas. Vidare menar de att det 

krävs kognitiva resurser för denna process.  

 

Intellektuell funktionsnedsättning 

Kylén (1981) menar att man behöver veta vad begåvning är för att kunna förstå innebörden 

av ett begåvningshandikapp (intellektuell funktionsnedsättning).  

 

I begåvningen byggs en verklighetsuppfattning upp genom att sinnesupplevelserna 

bearbetas och ordnas av tänkandet. Med hjälp av tänkandet använder man sig av den 

ordning man fått i uppfattningen av omvärlden. Som en hjälp för tänkandet finns 

symboler (bilder och språk). Bilder och språk är också viktiga för kommunikationen 

med andra. (Kylén, 1981, s. 7) 
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Sinnesintryck ordnas enligt Kylén (1981) i fem kategorier och skapar en uppfattning om 

verkligheten. Rumsuppfattning är att kunna skilja på lägesbegrepp (här, där, framför, bakom, 

på), det handlar även om att kunna hitta i sin omgivning och kunna använda en karta. 

Tidsuppfattning handlar om att kunna skilja på nu och då, före och efter. Det innebär även att 

kunna dela in tid på olika sätt, dagar, månader, år och att lära sig klockan. 

Kvalitetsuppfattning är att kunna förstå att saker finns fast man inte ser dem och senare i 

utvecklingen att kunna se olika kvaliteter som färg, form, smaker och kunna dela in saker i 

kategorier. Kvantitetsuppfattning handlar om att förstå begrepp som mer – mindre - lika 

mycket, lång – kort – lika långa och så vidare. Senare i utvecklingen handlar det om att kunna 

räkna (1, 2, 3, 4, 5 och så vidare), begrepp som hälften – dubbelt och längre fram att kunna 

utföra svårare matematiska operationer. Orsaksuppfattning är att kunna se samband mellan 

händelser, är man hungrig blir man mätt om man äter, om man fryser kan man ta på mer 

kläder och om man gör något bra får man uppskattning.  

 

Enligt Swärd och Florin (2011) är begreppet intellektuell funktionsnedsättning ett vitt 

begrepp och det är stora variationer mellan personer inom denna grupp. Vidare menar de att 

det gemensamma för personer med intellektuell funktionsnedsättning är att de har en 

varaktigt nedsatt intelligens och nedsättningen ska ha uppstått innan 16 års ålder. Kylén 

(1981) har gjort en modell med en indelning i tre stadier. 

 

Personer på A-stadiet förstår och agerar i det upplevda när-rummet, här och nu. Rums- 

och tidsperspektivet är mycket begränsat. Tidsuppfattningen består i mer eller mindre 

insiktsfulla förväntningar på vad som ska ske härnäst. De vägleds i sina handlingar av 

intuitiva associationer och tankekedjor. Därför kan de handla insiktsfullt mot 

välbekanta ting i vardagens rutiner. Säng = ligga, stol = sitta, sked = äta med, tallrik = 

äta på, mugg = dricka, kappa = ta på och gå ut osv. (Kylén, 1981, s. 32) 

 

Personer på A-stadiet kan enligt Kylén (1981) inte tala, men använder kroppsspråk och ljud. 

Det är viktigt att omgivningen är uppmärksam på dessa signaler för att stimulera och göra 

kommunikationen meningsfull. 

 

Personer på B-stadiet förstår sin närmiljö som en helhet men saknar överblick över det 

frånvarande. De skiljer på kläder, möbler, köksredskap osv som olika klasser, men är 

begränsade till de egna upplevelserna. De reflekterar inte över det icke upplevda. 
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Genom minnet begränsar sig det upplevda inte till det närvarande. Tidsperspektivet har 

ökat till att omfatta en eller flera dagar, kanske kan de t o m uppleva veckorytm. 

(Kylén, 1981, s. 32) 

 

På B-stadiet menar Kylén (1981) att man förstår saker i vardagen som man har erfarenhet av 

eller har sett någon annan använda eller göra många gånger. Personen kan vanligtvis räkna 

några eller kanske ganska många siffror och skilja på mycket och lite. På det här stadiet 

förstår man bildsymboler, kan tala och utveckla ordförrådet. 

 

På C-stadiet tillkommer en allmän uppfattning av tillvaron. Man förstår att det finns 

platser bortom de upplevda, att det finns en framtid och en dåtid. Tids- och 

rumsuppfattningen blir allmän. Man förstår att man kan gå olika vägar från en plats till 

en annan, man kan även gena. Begreppen dygn, vecka, och år klarnar gradvis. (Kylén, 

1981, s. 33) 

 

Förmågan att räkna utvecklas enligt Kylén (1981) under C-stadiet, från att förstå antal till att 

kunna räkna med multiplikation och division. Personer på det här stadiet kan lära sig att läsa 

och skriva, den kunskapen är viktig som minneshjälpmedel. Indelningen i stadier kan få oss 

att förstå hur personer med intellektuell funktionsnedsättning upplever omvärlden (Kylén, 

1981). Vidare menar han att denna indelning har ett nära samband med begreppet 

intelligensålder (vad någon kan vid en viss ålder). Intelligensåldern kan enligt Kylén (1981) 

överföras till A-, B-, C- stadierna där en person på A-nivå motsvarar åldern 0- cirka 2 år, B-

nivå 2-7 år och C-nivå 7- cirka 11 år.  

 

Om man dividerar intelligensåldern med levnadsåldern och multiplicerar den kvoten 

med hundra (IÅ/LÅx100) får man intelligenskvoten, som anger procent av 

genomsnittlig utveckling. Treåringen med intelligensåldern fem får intelligenskvoten 

167 (5/3 x 100=167). Femåringen med intelligensåldern fem får intelligenskvoten 100 

(5/5 x 100=100) och en tioåring med intelligensåldern fem får intelligenskvoten 50 

(5/10 x 100=50). Man kan även säga, att en person med intelligenskvot 50 har uppnått 

50 procent av genomsnittlig utveckling. Intelligensen slutar att växa (fast 

erfarenheterna fortsätter) i omkring femton till tjugo års åldern. (Kylén, 1981, s. 34) 
 

World Health Organization (WHO) (1996) definierar intellektuell funktionsnedsättning enligt 

följande: Djup: IQ upp till 20, Svår: IQ 20-34, Måttlig: IQ 35-49 och Lindrig: IQ 50-69. 
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Kylén (1981) menar att WHO’s indelning i intelligenskvot är gjord utifrån statistiska grunder, 

den säger inte något om den pedagogiska eller psykologiska betydelsen och hos barn kan den 

inte överföras till ABC-indelningen. Han menar vidare att intelligensålder är en mer praktiskt 

användbar information.  

Litteraturgenomgång	  
 

Läsutveckling	  
 

Printed words are one of the most remarkable inventions of humankind, and learning to 

read them is one of the most remarkable achivevements of human individuals. (Cain & 

Parrila, 2014, s. 1) 

 

Barnets möte med det skrivna ordet börjar tidigt i deras utveckling. Cain (2010) menar att när 

vuxna läser för barn blir barnet medvetet om var en bok börjar, att man läser från vänster till 

höger på sidorna och att det är mellanrum mellan orden. Ett barn som hört en saga så många 

gånger att han/hon kan den utantill kan, skriver Cain (2010) låtsas läsa boken själv och vända 

blad på rätt ställe. Enligt Elbro (2004) är en del barn tidigt intresserade av böcker, de kan sitta 

och ”låtsasläsa” för sin nalle eller för en förälder. Han menar vidare att det finns ett samband 

mellan barns tidiga ”läsning” och deras senare läsutveckling. De barn som tidigt varit 

intresserade av böcker får oftast inte lässvårigheter under de första åren i skolan. Elbro (2004) 

skriver att sambandet är intressant men att det inte går att förklara. 

 

Läsutvecklingen kan indelas i fyra faser, pseudoläsning, logografisk läsning, alfabetisk 

läsning och ortografisk läsning. Beroendet av kontexten, sammanhanget i texten minskar ju 

längre barnet kommer i sin läsutveckling (Elbro, 2004). Pseudoläsning är enligt Høien och 

Lundberg (1999) när barn tar hjälp av omgivningen för att ”läsa” ord, de vet till exempel att 

det står Mjölk på mjölkpaketet. Ehri (1995) menar att i den här fasen kan barnet “läsa” till 

exempel McDonalds, Pepsi och Coca-Cola när orden har sitt unika utförande (färg och form) 

men barnet kan inte läsa orden när de är skrivna med vanlig text.  

 

I den logografiska fasen har barnet ännu inte lärt sig den alfabetiska principen men kan och 

känner igen några bokstäver och ord. Enligt Ehri (2009) har barnet svårt att läsa okända ord 

och att kunna dela upp ett uttalat ord i fonem. Ehri (1995) menar att barn i den här fasen kan 
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känna igen ord beroende på deras speciella ”utseende”, till exempel tåg för att de känner igen 

t och g och vet hur de låter men kan läsa fel om det står tag eller tog. Elbro (2004) skriver att 

i den här fasen bygger barnet igenkänningen av ord på några få utmärkande drag i ordet, det 

kan vara på bara första bokstaven tillsammans med ordets längd och kanske en ”hög” bokstav 

i mitten (ex. äta). Høien och Lundberg (1999) skriver att barnet genom visuella associationer 

kan ”läsa” till exempel ordet kamel (m kan vara kamelens pucklar).  

 

 
Fig. 1. Faser i läsutvecklingen och hur beroendet av kontexten minskar när läsförmågan 

utvecklas (Ehri, 1991; Frith 1985). 

 

I fasen som kallas för alfabetisk läsning sker en stor förändring som leder till ett nytt sätt att 

läsa. Høien och Lundberg (1999) menar att det krävs en analytisk förmåga och kunskap om 

hur grafem (bokstav) och fonem (bokstavens ljud) hör ihop. Man brukar säga att när man kan 

detta har man knäckt läskoden. Enligt Ehri (2009) kan barnet under den här fasen av 

läsutvecklingen dela upp uttalet av ett ord i fonem och koppla dem till grafemen som ingår i 

ordet.  

 

Frith (1985) anser att ett barns tidiga, spontana försök till stavning kan vara viktiga när 

det gäller övergången till detta stadium i läsutvecklingen. En sådan stavning, även om 

den ännu är ”primitiv” och icke-konventionell, inbegriper uppdelning av talade ord och 

en ordnad sekventiell bokstavsproduktion. Denna operation kan göra att barnet lägger 

märke till att det är en ordnad följd av bokstäver i skrift, snarare än att det ser 
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framträdande grafiska drag. Dessutom är det ett mycket viktigt steg på vägen mot att 

knäcka läskoden att lägga märke till fonetiska segment. Det konkreta manipulerandet 

med bokstäver kan underlätta den svåra processen att få tillgång till fonemen. I 

verkligheten är fonemen abstrakta representationer för språkets ljud. (Høien & 

Lundberg, 1999, s. 51) 
  

Elbro (2004) skriver att när elever håller på att knäcka läskoden fungerar det bäst med 

läseböcker med många ord som är ljudenliga och inte så långa. Han menar vidare att själva 

innehållet i läseboken då inte är så viktigt utan att det är viktigare att elever känner att de kan 

läsa på egen hand och få stöd i tillägnandet av skriftens grundläggande ljudprincip. Å andra 

sidan påpekar Elbro (2004) att innehållet i en del nybörjartexter kritiserats för att innehållet är 

långt ifrån elevernas erfarenhetsvärld. Enligt Høien och Lundberg (1999) är det den 

alfabetiska fasen som är kärnan i läsinlärning och hänvisar till flera forskare (Høien, et 

al.1995; Lundberg, Frost och Petersen 1988; Torgesen et al. 1992) som funnit att fonemisk 

medvetenhet har en avgörande betydelse för läsinlärningen. De menar vidare att tillägnandet 

av den fonologiska strategin gör att barnet kan läsa nya ord men att avkodningen kan ta lång 

tid, vara krävande för arbetsminnet och därför hindra läsförståelsen. Under den här fasen 

menar Ehri (2009) att barnet kan börja tillämpa sin kunskap om hur kända 

bokstavskombinationer låter i ord som de mött tidigare för att kunskapen finns lagrad i deras 

minne. Hon skriver vidare att barnet har nytta av att lära sig hur till exempel 

bokstavskombinationen ng låter för att kunna använda sig av den kunskapen i läsningen. 

 

Ortografisk läsning är den fjärde fasen i läsutvecklingen. Ju mer barn läser desto fler ord och 

bokstavskombinationer känner de igen och har lagrade i sitt minne (Ehri, 2009). Høien och 

Lundberg (1999) menar att barnet i den här fasen når en fullt utvecklad ordavkodning och 

kan använda sig av ortografisk läsning genom att känna igen både hela ord och morfem som 

delar i avkodningsprocessen. Elbro (2004) skriver att kända ord som finns i barnets ordförråd 

har en ortografisk identitet och att de kan känna igen följden av bokstäverna. Han påpekar 

vidare att ortografisk identitet inte är ordbilder utan att det handlar om bestämda 

bokstavskombinationer och att en skicklig läsare använder sig av denna kunskap. 
 

Høien och Lundberg (1999) menar att när läsutvecklingen nått till den ortografiska nivån är 

det ändå långt kvar till fullt utvecklad läsförmåga då det även krävs förmåga att kunna tolka 

och dra slutsatser. Läsning handlar inte bara om att kunna avkoda, det handlar både om 

avkodning och förståelse av det man läst. Enligt Hoover och Gough (1990) kan man använda 
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formeln L=A x F, där L står för läsfärdighet, A för avkodning och F för förståelse. De kallar 

modellen för The Simple View of Reading men menar ändå att läsprocessen är komplex. 

Vidare skriver de att i början av läsutvecklingen behöver eleven förvärva det fonologiska 

systemet för att kunna läsa nya ord eller en följd av bokstäver. De säger även att elever som 

har svårt med avkodningen har nytta av att öva på detta så att de sedan ska kunna lägga mer 

av sin kognitiva förmåga på förståelsen. Elbro (2004) menar också att läsprocessen består av 

två delar, avkodning och språkförståelse. Vidare skriver han att avkodningen leder till att man 

kan känna igen orden, språkförståelsen ger orden en mening och en betydelse så att man 

förstår innehållet i texten.  

 

Kopplingen	  mellan	  fonologisk	  medvetenhet	  och	  läsning	  

I en metastudie gjord av Ehri et al. (2001) fann forskarna ett starkt samband mellan fonemisk 

medvetenhet och förmågan att läsa och skriva. Taube (2013) menar att vid läsinlärning 

behöver barnet vara medvetet om det egna språket och språkets fonem. Ehri et al. (2001) har 

valt att skilja på fonemisk och fonologisk medvetenhet. De skriver att i den fonemiska 

medvetenheten ingår att kunna höra första fonem i ett ord, känna igen om ord börjar med 

samma fonem, kategorisera utifrån till exempel första fonem, kunna höra vilka fonem som 

ingår i ett ord och kunna säga hur många fonem de hör i ett ord. Vidare menar de att det ingår 

att kunna segmentsubtraktion, exempelvis säga vad ordet mål blir om man tar bort m. De 

påpekar att fonologisk medvetenhet är ett vidare begrepp som tillsammans med fonemisk 

medvetenhet även inrymmer medvetenhet om stavelser och rimord. I metastudien av Ehri et 

al. (2001) användes 52 artiklar ur vetenskapliga tidskrifter som innehöll 96 fall som rörde 

utfallet av hur det gått för elever som fått träning i fonemisk medvetenhet och jämfört med 

elever som inte fått det. I studierna ingick elever som hade en normal läsutveckling, elever 

som riskerade att få läs- och skrivproblem och icke läskunniga i åldrarna från förskolebarn till 

sjätteklassare. En av studierna de refererade till i sin meta-analys var den som Lundberg, 

Frost och Petersen gjorde på 1980-talet i Danmark.  

 

Fonemisk medvetenhet och bokstavskunskap är de två faktorer som bäst kan förutsäga 

elevers läsutveckling de första åren i skolan (Cain, 2010; Ehri et al. 2001; Cardoso-Martins, 

Mesquita & Ehri, 2011). Ehri et al. (2001) hävdar att övningar med fokus på att identifiera 

första fonem i ett ord, lyssna efter ord som börjar lika, ljuda samman fonem, kunna avgöra 

hur många fonem det finns i ett ord och vad som blir kvar av ett ord om man tar bort en 
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bokstav är det bästa sättet för att barn ska bli fonemiskt medvetna för att sedan kunna 

överföra dessa kunskaper vid läs- och skrivinlärning. Att öva på att jämföra första ljud i ord 

sätter fokus på att ord har ljud och en betydelse (Ehri et al. 2001). Cardoso-Martins et al. 

(2011) har undersökt om portugisisktalande förskolebarn i Brasilien har nytta av att öva på 

vad bokstäver heter, hur de ser ut och hur de låter. De fann att gruppen som fått öva på detta 

uppvisade klart bättre resultat och kunde nästan alla bokstavsljud jämfört med 

kontrollgruppen. Cain (2010) skriver att bokstäver kan underlätta arbetet med fonemisk 

medvetenhet genom att vara en visuell symbol för ett ljud och kan hjälpa barnen att se 

skillnaden mellan bokstavsljud som nästan låter lika. de Jong (2007) fann i en studie med 

förskolebarn att barns kunskap om bokstäver och bokstavsljud underlättas av att de känner 

igen det första ljudet i ett bekant ord och att detta ger dem en sorts minneskarta med 

kopplingen mellan bokstav och ljud. Vidare menar han att resultatet visar på att det är 

betydelsefullt att kombinera undervisning av fonemisk medvetenhet, bokstäver och 

bokstavsljud. Enligt Ehri et al. (2001) lyckas de elever som övar på ett eller två moment som 

utvecklar fonemisk medvetenhet bäst, det kan till en början vara att öva på att dela upp ord i 

fonem och/eller ljuda samman fonem till ord.   

  

Elbro (2004) poängterar vikten av att barnet är uppmärksamt på det talade språket, att kunna 

höra enskilda ord, vad en mening är, stavelser, rimord och enskilda ljud. Han menar vidare att 

det gäller för barnet att kunna skifta fokus från hur man använder språket till hur språket är 

uppbyggt och låter. Vidare hänvisar han till forskning om förskolebarns förmåga att kunna 

rimma där forskare fann att små barns rimförmåga kunde förutsäga deras förmåga att senare 

kunna fokusera på enskilda ljud i talat språk. 

 

Man kan föreställa sig att det fanns en speciell förbindelse mellan uppmärksamhet på 

rim och senare läsutveckling. Det är en synpunkt som särskilt stöttats av Usha 

Goswami från England (Goswami & Mead, 1992) och Rebecca Treiman från USA 

(Treiman & Zukowski, 1996). Det har visat sig på både engelska och svenska att det 

finns regelbundna ”stavningsmönster” som särskilt omfattar rimdelarna av orden, t.ex. 

summa, skumma, dumma, gumma osv. – alla ord med samma rim och stavningssätt. 

(Elbro, 2004, s. 86-87) 

 
Cain (2010) skriver att det råder delade meningar om att förmågan att kunna rimma påverkar 

läsningen positivt. Vidare hänvisar hon till en undersökning gjord av Muter med kollegor 

(2004) som funnit att god förmåga att kunna rimma inte garanterar en bra läsutveckling. Cain 
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(2010) påpekar att för de som läser engelska kan kunskap om större rimdelar (på engelska: 

onset-rime) i en del ord tillsammans med fonologisk avkodning underlätta läsning och 

stavning (exempel: enough, rough, tough). Översatt till svenska förhållanden skulle det kunna 

vara att kunna läsa/stava usch, dusch och tusch.  

  

Att arbeta med fonologisk medvetenhet och framförallt med fonemisk medvetenhet är viktigt 

för att elever ska lära sig att avkoda text. Enligt Ehri et al. (2001) visar deras metastudie klart 

och tydligt att alla, såväl elever med normal läsutveckling som elever med lässvårigheter, har 

nytta av att arbeta med fonemisk medvetenhet.  

 

Läsutveckling	  och	  intellektuell	  funktionsnedsättning	  	  

Wise, Sevcik, Romski och Morris (2010) skriver att det gjorts få studier om hur elever med 

intellektuell funktionsnedsättning lär sig läsa, vanligast är små undersökningar av barn med 

Downs syndrom. Även Næss, Melby-Lervåg, Hulme och Haalas Lyster (2012) menar att det 

gjorts få studier om hur barn/ungdomar med Downs syndrom eller med intellektuell 

funktionsnedsättning lär sig läsa och att detta kan bero på att dessa barn tidigare inte har fått 

undervisning i läsning på grund av låga förväntningar på utveckling. Næss et al. (2012) har 

gjort en meta-analys av åtta studier som rör barn och ungdomar med Downs syndrom för att 

undersöka deras läsprofil jämfört med normalutvecklade läsare på samma läsutvecklingsnivå, 

när det gäller läsning av nonsensord, ord, fonologisk medvetenhet och ordkunskap (exempel: 

välja rätt bild som symboliserar ordet testledaren uttalat). Næss et al. (2012) fann att barn 

med Downs syndrom hade sämre resultat än kontrollgruppen både när det gäller fonologisk 

medvetenhet och ordkunskap. Vidare fann de ingen signifikant skillnad mellan grupperna när 

det gäller att avkoda nonsensord, de hade förväntat sig en skillnad men menar att man kan 

anta att barn/ungdomar med Downs syndrom kan avkoda ganska bra. Av det resultatet drar 

forskarna slutsatsen att barn/ungdomar med Downs syndrom har nytta av att lära sig att 

avkoda fonemiskt. Næss et al. (2012) föreslår att barn/ungdomar med Downs syndrom kan ha 

nytta av att arbeta med övningar att avkoda tillsammans med att utöka sitt ordförråd för att 

utveckla bra avkodning men menar att det behövs mer forskning inom området.  

 

Wise et al. (2010) skriver att vissa tidigare studier funnit att individer med intellektuell 

funktionsnedsättning inte har nytta av att lära sig läsa genom fonemiska övningar utan genom 

ordbilder. De fann dock i sin undersökning att elever med intellektuell funktionsnedsättning 
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har nytta av att utveckla fonologisk kompetens och att det påverkar deras läsutveckling 

positivt. I studien ingick 80 elever, fördelat på 56 pojkar och 24 flickor i klass två till fem. 

Genom att utföra tester som mätte ordkunskap, fonologisk medvetenhet, avkodning av ord 

och nonsensord fann de att elever med lindrig intellektuell funktionsnedsättning lär sig läsa 

på samma sätt som ”vanliga” elever, nämligen genom fonologisk avkodning.  

 

Lemons och Fuchs (2010) fann i sin studie av 20 publicerade undersökningar att för barn med 

Downs syndrom spelar fonologisk medvetenhet en viktig roll i läsutvecklingen. Lemons och 

Fuchs (2010) fann ett signifikant samband mellan fonologisk medvetenhet och läsning vid 

flera mätningar. De menar att det är viktigt att arbeta med att generalisera fonemisk 

skicklighet för att eleverna ska kunna läsa nya ord och att detta arbetssätt är bättre än att 

arbeta med ordbilder. Levy (2011) har undersökt kopplingen mellan IQ och förmåga att 

kunna avkoda text, i undersökningen ingick ungdomar med ospecificerad intellektuell 

funktionsnedsättning (IQ, variation: 48-85, medel: 59,1) och ungdomar med Downs syndrom 

(IQ, variation: 48-85, medel: 60,8). Deltagarna i undersökningen testades genom att läsa 

kända och okända ord, nonsensord och flera test rörande fonologisk medvetenhet (bland 

annat att kunna rimma). Levy (2011) visar genom diagram att det finns en koppling mellan 

IQ och förmågan att läsa ord för de båda grupperna. Vidare säger Levy att ett bra visuellt 

minne underlättar läsandet av kända ord och att fonologisk kompetens underlättar avkodning.  

  

Roch och Jarrold (2008) har undersökt om det finns ett samband mellan fonologisk 

medvetenhet och läsförmåga hos barn och unga vuxna med Downs syndrom. I studien hade 

Roch och Jarrold (2008) med tolv deltagare med Downs syndrom i åldrarna mellan 10 år och 

5 månader till 26 år och 7 månader (medel=18 år, 11 månader). Kontrollgruppen bestod av 14 

barn vars kunskaper i läsning överensstämde med gruppen med Downs syndrom, 

medelåldern i den gruppen var 6 år och 10 månader. Grupperna testades genom att de fick 

läsa 20 vanligt förekommande ord, 20 inte så vanliga ord, 20 nonsensord, alla dessa ord 

innehöll en till två stavelser. För att testa fonologisk medvetenhet fick deltagarna identifiera 

första ljudet i ord, säga vad ett ord blir om man tar bort en bokstav (bild utan d, är det bil, vild 

eller bita) och hitta rimord (vilket låter lika, bil – pil, buss, eller ratt?). Deltagarna med 

Downs syndrom läste vanligt förekommande och inte så vanliga ord bättre än 

kontrollgruppen men hade sämre resultat när det gällde att läsa nonsensord. Vid de tre 

testerna av fonologisk medvetenhet hade deltagarna med Downs syndrom sämre resultat än 

kontrollgruppen. Utifrån resultaten menar Roch och Jarrold (2008) att personer med Downs 
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syndrom använder sig mest av sin kunskap om ordbilder vid läsning men de påpekar att de 

inte vet vilken typ av läsinlärning som dessa personer har fått under sin tidigare skolgång. 

Vidare skriver de att förklaringen kan vara att deltagarna med Downs syndrom är äldre och 

kan genom sin erfarenhet fler ord som ordbilder. Roch och Jarrold (2008) fann vid 

sammanställningen av sina data att det råder ett samband mellan fonologisk medvetenhet och 

att kunna läsa nonsensord, detta samband gällde för båda grupperna i studien. Vidare menar 

de att detta tyder på att personer med Downs syndrom snarare har en försenad utveckling av 

fonologisk medvetenhet än att den är avvikande. I studien hade deltagarna med Downs 

syndrom mycket sämre resultat när det gäller att kunna identifiera rimord. Roch och Jarrold 

(2008) skriver att det inte är klarlagt varför det är svårt med rimord men hänvisar till Gombert 

(2002) som föreslår att det kan bero på skillnad mellan en implicit och explicit aspekt av 

fonologisk medvetenhet. Enligt honom kan det bero på en bristande förmåga att manipulera 

fonem, vilket är en del av att kunna rimma. Roch och Jarrold (2008) hänvisar även till 

Snowling, Hulme och Mercer (2002) som menar att personer med Downs syndrom har en 

försvagad känsla för ljud i slutet av ord jämfört med ljud i början av ord vilket påverkar 

förmågan att kunna rimma.  

    

Ratz och Lenhard (2013) har genom att skicka ut frågeformulär till lärare på 20 specialskolor 

som arbetar med elever i åldrarna 6-21 år i ett område i Tyskland fått ett underlag på 1 629 

elever. Av dem hade 579 elever måttlig utvecklingsstörning (IQ 35-49) enligt ICD-10. ICD-

10 är ett internationellt klassificeringssystem vilket används inom hälso- och sjukvård (Pless 

& Granlund, 2011). Ratz och Lenhards (2013) frågor byggde på Valtin´s modell (2000) som 

har sitt ursprung i Frith´s modell (1985) för läs- och skrivutveckling. Lärarna fick fylla i ett 

formulär per elev där de skulle markera på vilken nivå i läsutvecklingen respektive 

skrivutvecklingen eleven befann sig. För elever med måttlig utvecklingsstörning visade 

resultatet att 14,6 % inte läste alls, 9,7 % läste logografiskt, 45,5 % hade nått den alfabetiska 

fasen och 30,2 % läste orografiskt. Motsvarande resultat för skrivutvecklingen visade att 19,3 

% inte skrev alls, 26,3 % var i den logografiska fasen, 45,7 % i den alfabetiska och 8,8 % i 

den ortografiska fasen. Utifrån undersökningen drar Ratz och Lenhard (2013) slutsatsen att 

för den här gruppen elever så utvecklas läs- och skrivförmågan med ålder och över lång tid. 

Vidare menar de att det är viktigt med en skolmiljö som stimulerar till läsning och skrivning 

för dessa elever.  
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Moore Channell, Loveall och Conners (2013) menar att det finns ett stort behov av att ägna 

mer tid till läsning för elever med intellektuell funktionsnedsättning i skolan. I deras 

undersökning ingick 17 elever med intellektuell funktionsnedsättning, med en medelålder på 

15,88 år, IQ-medel på 55,12 och en kontrollgrupp på 17 elever som matchats individuellt mot 

gruppen med intellektuell funktionsnedsättning genom verbal och mental ålder. Detta för att 

undersöka styrkor och svagheter i läskompetens för gruppen med intellektuell 

funktionsnedsättning. Kontrollgruppens medelålder var 8,62 år och IQ-medel på 96,65. 

Elevernas kunskaper inom områdena fonologisk medvetenhet, fonologiskt minne, snabb 

igenkänning av siffror och bokstäver, ortografiskt kunna avgöra om ett ord är rätt stavat och 

fonologisk avkodning testades. Inom alla områden utom snabb igenkänning presterade 

kontrollgruppen bättre och störst skillnad var det när det gäller fonologisk avkodning. Moore 

Channell et al. (2013) menar att den bristande fonologiska avkodningen kan bero på svaghet i 

den fonologiska medvetenheten och/eller bristande fonologiskt minne. För att förstärka 

elevernas kompetens i läsning skriver de att mer betoning på fonologisk avkodning, 

fonologisk medvetenhet och fonologiskt minne är nödvändigt i skolan. Vidare avslutar de 

med att påpeka att det inte finns några studier om hur man kan öva fonologiskt minne som är 

genomförda med personer med intellektuell funktionsnedsättning. 

 

Schuchardt, Maehler och Hasselhorn (2011) fann i en studie att elever med lindrig 

intellektuell funktionsnedsättning (15 år, IQ medel 61,82) i jämförelse med en kontrollgrupp 

(7 år, IQ medel 106,73) hade sämre förmåga att upprepa nonsensord med tre och fyra 

stavelser. Vidare fann de att det inte var så stor skillnad på det fonologiska arbetsminnet för 

de båda grupperna när det gällde nonsensord med två stavelser. Vidare menar de att 

svårigheter med det fonologiska arbetsminnet som gruppen med intellektuell 

funktionsnedsättning visade begränsade deras förmåga att komma ihåg och upprepa längre 

nonsensord.          

 

Bornholmsmodellen	  
Bornholmsmodellen bygger på forskning gjord i Danmark under 1980-talet. Lundberg, Frost 

och Petersen (1988) genomförde en studie där 235 barn i förskoleklasser på Bornholm under 

åtta månader övade olika språklekar 15-20 minuter per dag. Kontrollgruppen bestod av 155 

barn i förskoleklass på Jylland som följde det vanliga programmet i förskoleklass. Lundberg 

et al. (1988) skriver att de båda grupperna testades med flera tester för att mäta fonologisk 
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medvetenhet innan studien startade. Lärarna som skulle arbeta med språkövningarna fick 

utbildning i detta. Barnen fick enligt Lundberg et al. (1988) börja med olika 

lyssnandeövningar där de fick lyssna på ljud i omgivningen och talat språk. Successivt 

byggde man på med fler språklekar, rimlekar introducerades och senare övningar med 

meningar och ord där det gällde att kunna dela upp meningar i ord och undersöka ordens 

längd. Efter två månader introducerades arbete med stavelser då barnen fick klappa antalet 

stavelser i namn och kända ord i deras omgivning. I mitten av tredje månaden introducerades 

fonem i början av namn och ord där det gällde att identifiera och säga vilket fonem som kom 

först. Senare fick barnen lyssna efter det sista ljudet i ord och till slut kompletterades 

övningarna i den femte månaden med att barnen övade på att identifiera fonem inuti korta 

ord. Efter de åtta månaderna med språklekar testades de båda grupperna igen med samma 

tester som användes innan ”träningsprogrammet”. Lundberg et al. (1988) fann att barnen som 

lekt språklekar hade ett sammanlagt bättre resultat än kontrollgruppen, även vid tester i klass 

ett och två hade barnen i experimentgruppen bättre resultat än kontrollgruppen. Vidare menar 

de att fonologisk medvetenhet utvecklas av språklekar och underlättar sedan läs- och 

skrivinlärning för barn. Från början hade man inte med bokstäver och skrift i 

Bornholmsmodellen men Lundberg (2007) menar att sedan forskning visat vikten av 

bokstavskunskap för läsinlärningen så har man lagt till hur man kan arbeta med bokstäver i 

modellen. Appen Bornholmslek är utformad utifrån Bornholmsmodellen. 

 

I lyssnandelekarna övar barnen på att lyssna på ljud i omgivningen, det kan vara ljudet av 

bilar, vinden eller suset från ventilationen. Häggström (2007) menar att barn behöver öva sig 

att lyssna på vanliga ljud för att öva upp uppmärksamheten. Det handlar även om att kunna 

lyssna till instruktioner och utföra det som sägs. När man jobbar med rim och ramsor 

utvecklas efter hand en medvetenhet om språkets struktur och barnen lär sig att skilja på 

innehåll och form (Häggström, 2009). Syftet med att leka med meningar och ord är att barnen 

ska få en uppfattning om vad en mening är och att den består av ord. Det är viktigt att barnen 

kan förstå att ord har både betydelse och form, det gäller att öva upp förmågan att kunna 

bortse från innehåll för att kunna fokusera på hur det låter (Lundberg, 2007). Man arbetar 

även med sammansatta ord för att uppmärksamma att om man sätter ihop två ord så blir det 

ett helt nytt ord, till exempel brand och bil (Häggström 2007). 

 

Ord kan delas in i större och mindre delar. Stavelser kan vara ett sätt på vilket ett ord kan 

delas in och morfem ett annat. Genom att det är enklare att identifiera större ”ljudpaket” så 
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kan arbetet med att till exempel klappa antalet stavelser vara ett bra sätt som föregår 

segmentering och syntes av fonem. Genom att uttala stavelser tydligt i till exempel barnens 

namn, klappa händerna för varje stavelse blir barnen medvetna om rytmen och antalet 

stavelser (Häggström, 2009). I arbetet med att lyssna efter och identifiera fonem är det lättast 

för barnen att lyssna efter det inledande ljudet i ord för att sedan gå vidare med att lyssna 

efter det sista ljudet och till sist att kunna lyssna efter ljud inuti ord (Häggström, 2007). Det är 

enligt Häggström (2009) lättast att öva med ord som inleds med ”hållkonsonanter” (f, l, m, n, 

s och v), ljuden r, j och h är lite svårare medan ord med ”stötkonsonanter” är svårast (b, d, g, 

k, p och t). 

  

Digitala	  verktyg	  

I läroplan för gymnasiesärskolan (Skolverket, 2013) står det att rektor har ansvar för att 

elever har tillgång till lärverktyg som till exempel datorer och andra tekniska hjälpmedel.  

 

Steinberg (2013) menar att digitala verktyg som till exempel iPad kan vara ett sätt att möta 

elevers olika lärstilar, en del elever har nytta av att få feedback direkt och detta ges i många 

olika Appar.  

 

Liu, Wu och Chen (2013) har gått igenom 26 artiklar som behandlar hur man i 

specialundervisning använder olika former av digitala verktyg (smartphones, iPad, iPod, PC). 

De skriver om en studie av Chiang och Jacobs (2010) som genom intervjuer med elever och 

lärare på en specialskola funnit att de båda grupperna tycker att användandet av digitala 

verktyg utvecklar kunskaper och underlättar lärandet. Liu et al. (2013) hänvisar även till 

Campigotto, McEwen och Demmans Epp (2013) som undersökt om digitala verktyg är 

positiva både när det gäller kunskapsutveckling och ett bra sätt att arbeta på. Deras slutsatser 

var att den nya tekniken mottogs positivt av elever och lärare och att den skapar potential för 

kunskapsutveckling i och med ökad motivation. 

 

Arthanat, Curtin och Knotak (2013) har genomfört fallstudier (fyra pojkar, 11-13 år med 

autism eller intellektuell funktionsnedsättning) på en specialskola i USA där elever nyligen 

börjat använda iPads i arbetet mot sina individuella mål. De studerade och dokumenterade 

elevernas engagemang och utveckling när de arbetade med individuella övningsprogram på 

datorn under en fyraveckorsperiod, sedan introducerades Appar på iPads som eleverna fick 
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bekanta sig med under en vecka. Efter det fick eleverna arbeta med individuellt anpassade 

Appar under fyra veckor, även då dokumenterades och studerades elevernas engagemang och 

utveckling. Resultaten visade på förbättrad utveckling utifrån individuella mål på mellan 15-

60 % efter att eleverna arbetat med iPads jämfört med vanlig dator. Arthanat et al. (2013) 

fann att alla eleverna i studien var angelägna att få arbeta med iPads men att de helst ville 

använda dem för nöje (spela spel). Vidare menar de att interventionen med iPads var kort 

(fyra veckor), men att det finns potential för kunskapsutveckling vid regelbunden användning 

av iPads i skolarbetet. 

 

Metodansats	  
Jag kommer under den här rubriken att redogöra för mina metodval, hur jag gått till väga för 

att samla in data, hur jag ska redovisa resultaten, hur jag ska analysera materialet samt mina 

etiska överväganden.  

 

Forskningsdesign	  

Min studie är en interventionsstudie där eleverna under en fyraveckorsperiod, fyra dagar per 

vecka, under 10-15 minuter arbetar enskilt med mig med Appen Bornholmslek. 

Interventionsstudier innehåller vanligtvis enligt Cain (2010) intensiva övningar för att till 

exempel utveckla elevers läsning. För att kunna få svar på min frågeställning och se om det 

skett någon utveckling av fonemisk och fonologisk medvetenhet har jag testat eleverna före 

och efter arbetet med Appen. När eleverna arbetat med Appen har jag observerat, fört 

fältanteckningar och samtalat med eleverna om hur de tycker att det är att arbeta med Appen. 

Efter de fyra veckorna har jag intervjuat eleverna en och en för att få veta om de tycker att de 

lärt sig något och hur detta arbetssätt varit. Bryman (2011) skriver att ostrukturerad 

observation är ett sätt att få en detaljerad beskrivning av det som sker. Hammar Chiriac och 

Einarsson (2013) beskriver metoden direkt observation som ett sätt för forskaren att registrera 

det som sker i nutid. De skriver även att metoden observation kan vara bra att använda om 

undersökningspersonerna kan ha svårt att förmedla hur de tänker eller vad de vill säga om 

något. Vid observationerna har jag skrivit fältanteckningar. Fangen (2005) säger att 

fältanteckningar skrivs för att fånga händelser som sker i stunden, anteckningarna blir något 

man kan gå tillbaka till för att minnas och är viktiga för analysarbetet. Bryman (2011) menar 
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att det är viktigt att skriva detaljerade fältanteckningar vid observationer eftersom det kan 

vara svårt att i efterhand minnas det man sett.  

 

Studien är en form av fallstudie där varje elev är ett ”eget fall”.  Grunden i fallstudier 

innehåller enligt Bryman (2011) ett detaljerat och djupgående studium av ett enda fall. Min 

roll under interventionsstudien har till största del varit deltagande observatör och jag har fört 

fältanteckningar vid varje tillfälle eleverna arbetat med Appen. Enligt Bryman (2011) är 

deltagande observation vanlig inom kvalitativ metod och den innebär att forskaren under en 

längre period finns med i miljön som ska studeras. Fangen (2005) menar att en deltagande 

observatör kan vara involverad i samspelet med andra och samtidigt iaktta vad som sker.  

Fejes och Thornberg (2009) skriver att vid fältforskning anses det att forskaren ska använda 

metoder som kan ge en djupare och vidare förståelse av fenomenet som studerats, metoderna 

som kan användas är till exempel observation, samtal och intervju. Gummesson (2004) 

skriver att fallstudier bland annat kan användas som ett pedagogiskt hjälpmedel där syftet 

oftast är att få en ökad förståelse av ett fenomen. 

 

Fejes och Thornberg (2009) menar att inom samhällsvetenskaplig forskning är det vanligt 

med en uppdelning mellan kvantitativ och kvalitativ forskning. Vidare skriver de att den 

traditionella uppdelningen även finns i metodlitteratur som används vid universitet. Genom 

att använda både kvalitativ och kvantitativ metodansats menar Fejes och Thornberg (2009) att 

en studie kan ge en djupare och vidare förståelse.  

 

Det har bland annat växt fram en särskild inriktning inom samhällsvetenskapen som 

benämns mixed methods. Detta begrepp refererar till forskning där forskaren samlar in 

och analyserar data, integrerar sina resultat och drar slutsatser genom att använda både 

kvalitativa och kvantitativa ansatser i en och samma studie eller i ett större forsknings-

program. (Fejes & Thornberg, 2009, s. 19)  

 

Jag har använt mig av tre metoder för att samla in data, tester (kvantitativa), observationer 

(kvalitativa) och intervjuer (kvalitativa) för att försöka få svar på min frågeställning.  
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Urval	  

Fyra elever på gymnasiesärskolans individuella program, verksamhetsträning (GYS IV) och 

en elev på Särskild utbildning för vuxna tillfrågades om deltagande i studien. Av de fyra 

eleverna på GYS IV är det två flickor och två pojkar, tre av fyra har föräldrar med 

invandrarbakgrund men alla talar svenska i hemmen. I gruppen finns elever med Downs 

syndrom och ospecificerad intellektuell funktionsnedsättning. De fyra eleverna på GYS IV 

tackade ja till deltagande medan eleven på Särskild utbildning för vuxna inte ville vara med. 

Även elevernas vårdnadshavare/gode män godkände deltagande i studien. Bryman (2011) 

kallar denna typ av urval för bekvämlighetsurval, forskaren använder personer som finns 

tillgängliga för tillfället. En av eleverna i min studie läser enkla texter men har svårt med 

läsförståelsen, tre av eleverna har börjat ljuda korta ljudenliga ord men är inte säkra på hur 

alla bokstäver låter och har svårt att uttala en del bokstavsljud. 

 

Etiska	  överväganden	  

Jag började med att inhämta medgivande av de fyra elevernas vårdnadshavare/gode män 

(bilaga 1) och medgivande av eleverna (bilaga 2). Innan eleverna fick ta ställning till om de 

ville delta fick de göra de tre olika övningarna i Appen för att få en uppfattning om vad det 

handlade om. Vid utformandet av medgivande för elever (bilaga 2) försökte jag att använda 

ett enkelt och tydligt språk. Lundberg och Reichenberg (2008) menar att en lättläst text inte 

ska vara så lång, inte innehålla främmande ord och om den ska läsas upp behöver den vara 

tillrättalagd. När deltagare i en undersökning ska delta aktivt ska samtycke alltid inhämtas 

(Vetenskapsrådet, 2011). I missivbrevet till vårdnadshavare/god man (bilaga 1) har jag 

beskrivit syftet med undersökningen och hur jag ska genomföra den. Enligt Vetenskapsrådet 

(2011) ska information om syfte och beskrivning av tillvägagångssätt ges till de som ska delta 

i en undersökning. Både vårdnadshavare/god man och elever har fått information om att 

eleven har rätt att avbryta sin medverkan. I de båda missivbreven (bilaga 1 och 2) har jag 

informerat om att jag inte kommer att skriva elevernas namn eller vilken skola de går på. 

Med hänsyn till att det är en liten grupp som jag gör interventionsstudien med kommer jag 

inte heller att ange på individnivå elevernas ålder eller vilken typ av intellektuell 

funktionsnedsättning de har (anonymisering, Vetenskapsrådet, 2011).  
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Tester	  

Umesol – fonologisk medvetenhet, delprov: Ljudsegmentering – Ljudsyntes (Tornéus, Taube 

och Lundberg, 1984).  

 

I delprovet Ljudsegmentering är syftet att ta reda på om eleven kan dela upp ord i ljud. Enligt 

Tornéus, Taube och Lundberg (1984) är de 17 olika orden som ingår i testet indelade i tre 

svårighetsgrader (fonologiskt enkla, medelsvåra och komplicerade ord) och längden på orden 

ökar i varje del. I den första delen ingår ord med konsonant – vokal – konsonant, i nästa del 

är orden uppbyggda på samma sätt men innehåller ”stötkonsonanter” (b, d, g, k, p och t). I 

den sista delen finns ord med konsonantanhopningar. Maxpoäng i delprovet 

Ljudsegmentering är 17 poäng. Ljudsyntes testas för att se om eleven kan ljuda samman 

bokstäver till ord och testledaren uttalar ljuden med två sekunders mellanrum vid testtillfället. 

Detta deltest är uppbyggt på samma sätt som segmenteringsprovet. Maxpoäng på delprovet 

Ljudsyntes är 17 poäng. 

 

För att testa elevernas förmåga att rimma testades två olika typer av rimförmåga, dels att 

identifiera rimpar och att producera egna rimord.  För att identifiera rimpar presenterades tre 

bilder åt gången, där två rimmade men inte den tredje.  Som exempel gavs följande tre ord: 

hatt, mössa, katt. Därefter fick eleverna följande rimuppgifter: ljus, mus, myra, /sil, bil, buss, 

/ plocka, socka, paraply, /mos, ros, mask, /tår, får, arm, /spis, ris, stol, /nål, mål, boll, /lok, 

bok, tåg, /lås, gås, lejon, /ko, lo, katt). För att producera egna rimord fick eleverna se en bild 

och uppmanades att säga något som rimmade med ordet på bilden. (nos, myra, nål, tax, 

docka, ko, hus, bok, hatt, pil, vas, kopp). Maxpoäng för testet med rimpar är 10 poäng och för 

testet med rimord 12 poäng.  

 

Intervju	  

Jag utformade en intervjuguide för intervjuer med eleverna (bilaga 3) med frågor om arbetet 

med Appen, om de lärt sig något och vad de tyckte om arbetssättet. En intervjuguide kan 

enligt Bryman (2011) vara en kort minneslista över teman som rör det man vill fråga om och 

där frågorna kan ställas utan inbördes ordning. Doverborg och Pramling Samuelsson (2012) 

menar att det underlättar för barn att svara på frågor som gäller konkreta upplevelser och att 

man ska undvika ja- och nej-frågor.  Vidare föreslår de att man kan be barnet att berätta, till 

exempel om något de lärt sig. Arvidsson (2006) skriver att när man ska ställa frågor till 
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personer med intellektuell funktionsnedsättning ska man tänka på att frågorna ska vara enkla, 

konkreta och begripliga. Vidare menar de att det kan vara bra att använda bilder, det kan vara 

bilder på saker som man frågar om, eller att man för olika svarsalternativ använder sig av 

gubbe med glad mun, rak mun och ledsen mun.   

 

Appen	  Bornholmslek	  

I interventionsstudien används Appen Bornholmslek som är utvecklad av Ingrid Häggström. I 

Appen på iPad arbetar eleverna med tre olika delar ur Bornholmsmodellen, rim och ramsor, 

identifiera vilken bokstav ett ord börjar med samt analys och syntes av fonem. Utvecklaren 

av Appen menar att det är dessa tre övningar som är de som visat sig ha starkast samband 

med läsning. Enligt Ehri et al. (2001) utvecklas den fonemiska medvetenheten av övningar 

med att identifiera första fonem i ord, lyssna efter ord som börjar lika och kunna ljuda 

samman fonem. Vidare menar de att deras metastudie visat på att alla har nytta av att arbeta 

med fonemisk medvetenhet. Lemons och Fuchs (2010) menar att arbete med att generalisera 

fonemisk kunskap är viktigt för att elever ska kunna läsa nya ord. 

 

 
Appen Bornholmslek, copyright Ing-Read AB 2013. 

Fig. 2. De olika övningarna i Appen Bornholmslek finns att se på YouTube: Bornholmslek – 

språklekar enligt Bornholmsmodellen (uppladdad av PappasAppar.se). 

 

I övningen ”Rimlek” ska eleven lyssna och hitta rimord på bilden. Det finns 15 enstaviga 

rimord till den första bilden (grönmarkerad) och 15 tvåstaviga rimord till den andra bilden 

(gulmarkerad).  För att öva fonem ska eleven identifiera vilken bokstav ett ord börjar med i 

övningen ”Hur låter orden?”, eleven får sex bilder åt gången på en ”tågvagn” som ska sättas 

på ”rätt” hylla och om man trycker på bilden får man höra ordet. Det finns tre hyllor med en 
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bokstav på varje hylla och genom att trycka på bokstaven får eleven höra hur den låter. Även 

i den här övningen finns två svårighetsgrader (grön och gul). På den ”gröna” nivån finns ord 

som börjar med ”hållkonsonanter” (f, j, l, m, n, r, s och v) med en till fyra stavelser. På den 

”gula” nivån finns ord med en till fyra stavelser som börjar med ”hållkonsonanter” eller 

”stötkonsonanter” (b, d, g, k, p och t). Det finns nio gröna ”tågvagnar” och nio gula. För att 

öva på analys och syntes av fonem finns övningar för att ”Bygga ord”. Det kommer upp en 

bild åt gången, eleven får höra ordet och får bokstäverna som ingår i ordet. Eleven kan trycka 

på bokstäverna för att få höra hur de låter, sedan placera dem i rätt ordning som ordet stavas. 

Det finns 39 enstaviga ord att bygga på den ”gröna tavlan”, det är ljudenliga ord med 

konsonant vokal konsonant varav några med bara konsonant vokal eller vokal konsonant, till 

exempel: räv, sol, mus, tåg, bi och is. I den lite svårare ”gula” övningen finns en- och 

tvåstaviga ord med konsonantkombinationer, till exempel: grind, skål, väst och väska. Vilka 

ord som ska byggas kommer slumpmässigt så även om eleven inte orkar göra alla orden vid 

ett tillfälle möter de ändå alla ord när man övar vid upprepade tillfällen. När eleven arbetar 

med Appen är det en ”röst” som ger beröm när eleven arbetar med ”Hur låter orden” och 

”Bygga ord” (”tummen upp”, ”det där klarade du bra”, ”kalas”, ”bravo” och så vidare). 

 

Tillvägagångssätt	  

Innan vi inledde arbetet med Appen testades de fyra elevernas fonologiska medvetenhet med 

Umesol: Ljudsegmentering och Ljudsyntes. De fyra elevernas förmåga att identifiera rimord 

och producera rimord testades också.  

 

Vid de två första övningstillfällena bestämde jag att vi skulle göra övningarna i 

ordningsföljden: 1. ”Rimlek”, 2. ”Hur låter orden?” och 3. ”Bygga ord”. Vid övriga 

övningstillfällen fick eleverna bestämma själva i vilken ordning övningarna skulle göras. Vid 

alla övningstillfällen arbetade jag enskilt med eleverna 10-15 minuter under fyra veckor, vi 

hade tillgång till ett eget rum och kunde arbeta ostört. Jag observerade, skrev fältanteckningar 

vid alla övningstillfällen och samtalade med eleverna om arbetet vid några tillfällen. 

 

Efter interventionen gjordes samma tester som eleverna gjort innan vi inledde arbetet med 

Appen och jag intervjuade även eleverna (bilaga 3). 
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Resultatredovisning,	  metodologi	  och	  analys	  av	  resultat	  

Jag kommer att redovisa fältanteckningar förda vid observationer under arbetet med Appen 

på individnivå där en viss tolkning av första graden ingår. Elvstrand, Högberg och Nordvall 

(2009) menar att tolkning av första graden sker när man i fältanteckningar skriver det man 

ser. Även Gummesson (2004) menar att beskrivningar i fallstudier alltid innehåller en viss del 

tolkning och analys.  Jag kommer sedan att jämföra, väga samman, försöka se likheter och 

skillnader mellan eleverna under observationerna och göra sammanställningar. Metodologin 

har en induktiv ansats. Fejes och Thornberg (2009) menar att metodologi handlar om hur 

forskaren kan åstadkomma vetenskaplig kunskap. Genom att jag försöker att se mönster i 

fältanteckningarna för hur eleverna utvecklats under arbetet, om det finns likheter och/eller 

skillnader som är generella liknar det den induktiva ansatsen. Slutledningarna som jag kan 

komma fram till kommer inte att kunna generaliseras då det inte går att säga att någon annan 

skulle kunna replikera min undersökning och komma fram till samma slutledning. Bryman 

(2011) menar att det vid kvalitativ forskning sällan går att replikera då forskningen bygger på 

den enskilde forskarens tillvägagångssätt. Vidare menar han att forskarens tolkning av 

kvalitativ data är subjektiv. Kritik som enligt Bryman (2011) brukar framföras är att 

kvalitativ forskning är svår att generalisera mer än i den specifika undersökningen men att 

resultaten kan generaliseras till teori.    

 

Sammanställningarna kommer att presenteras tillsammans med resultat från tester och 

analyseras med hjälp av litteratur under rubriken ”Tolkning och analys på gruppnivå”. De tre 

olika delarna i Appen utgör grunden för underrubriker. I analysen utgår jag från teorier om 

vikten av fonemisk/fonologisk medvetenhet för läsutvecklingen som presenterats i 

litteraturgenomgången. Fejes och Thornberg (2009) menar att man ska ta ställning till hur 

man ska förhålla sig till teori när man ska analysera data, att man kan utgå från och använda 

specifika teorier vid analysarbetet. Jag har valt att ha analysdelen i direkt anslutning till 

respektive underrubrik för att underlätta läsningen av mitt arbete.  

  

Flera av studierna jag skrivit om i litteraturgenomgången är gjorda med elever med Downs 

syndrom, en del har även med elever med ospecificerad intellektuell funktionsnedsättning 

och de har då inte gjort någon skillnad mellan olika intellektuella funktionsnedsättningar 

(Schuchardt et al., 2011, Levy, 2011, Wise et al., 2010). När jag gör hänvisningar till studier 

med elever med Downs syndrom så innebär det inte att just den eleven har den diagnosen.    
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Resultat	  
 

Observationer	  och	  samtal	  under	  arbetet	  med	  Appen	  på	  individnivå	  

För att följa och dokumentera elevernas eventuella utveckling av fonemisk/fonologisk 

medvetenhet under arbetet med Appen har jag fört anteckningar vid alla övningstillfällen. Jag 

kommer här att med hjälp av mina anteckningar från observationer och samtal att beskriva 

hur arbetet med Appen fortskridit.  

 

Anna 

Vid testen före arbetet med Appen hade Anna 2 rätt av 17 möjliga på Umesol, delprov 

Ljudsegmentering (fonologiskt enkla ord), inga rätt på Ljudsyntes, 3 rätt av 10 möjliga på 

testet med rimpar och kunde inte producera rimord. Annas ”dagsform” varierar, en del dagar 

kunde hon arbeta koncentrerat i 8 minuter men för det mesta arbetade hon 12-15 minuter per 

dag. Anna har arbetat med Appen vid 16 tillfällen vilket innebär att hon sammanlagt övat 

cirka 3 timmar och 45 minuter. 

Hon valde att börja med ”Rimlek” 11 gånger, ”Hur låter orden?” 2 gånger och ”Bygga ord” 3 

gånger.  

  

Rimlek 

Vid första tillfället Anna arbetade med Appen behövde hon hjälp med alla rimorden på den 

gröna nivån. Vid det andra tillfället klarade hon 4 av 10 rimpar på den gröna banan. Den 

femte gången Anna arbetade med den gröna banan klarade hon alla rimparen. Vi gick då 

vidare till den gula banan nästa gång och gjorde två delar av den, Anna behövde hjälp med 

alla rimparen. Efter ytterligare fyra övningstillfällen kunde hon alla rimparen även på den 

gula banan. Vid ett av övningstillfällena uttryckte Anna att hon tyckte att det var konstigt 

med rimorden ”en matta på en kratta” och en annan gång ”en duva i en luva”. 

 

Hur låter orden?  

Beroende på ”dagsform” gjorde Anna 2-8 ”vagnar” per övningstillfälle. Vid första tillfället 

gjorde hon de 3 första ”gröna vagnarna” med bilder, hon började med att lyssna på 

bokstäverna på ”hyllorna” (F, L, M / N, S, R och V, L, J) och placerade sedan de flesta 

”bilderna” på rätt hylla. Anna kan alfabetets bokstäver på teckenspråk, hon tecknade den 

första bokstaven hon hörde och ville ha bekräftat av mig om det var rätt. Hon behövde hjälp 
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med att jag ljudade inledningen av ett par ord tydligt (noshörning, lejon). Vid nästa tillfälle 

gjorde hon hyllorna N, S, R / V, L, J och F, N, V, då behövde hon hjälp med lejon, fågel, 

nappflaska och ficklampa. När vi pratade om arbetet med Appen sa Anna att det gått bra. 

Följande tillfälle gjorde Anna uppgifter med F, N, V / M, N, V och placerade 8 av 12 bilder 

på rätt hylla (gjorde fel med nyckel, mugg, mössa och noshörning). Anna tyckte att det var 

bra att få ”beröm” av ”rösten” i Appen. Efter att ha gjort alla nio vagnarna på det ”gröna 

tåget” så noterade jag att Anna hade svårast med att höra första ljudet i de längre orden 

(noshörning, nappflaska, ficklampa, jultomte, motorcykel och luftballong). Dessa ord 

återkommer under övningarna och hon gjorde fel flera gånger med dessa ord. Ord som Anna 

klarade var: lok, marsvin, måne, får, fisk, lampa, räv, säl, ros, såg, soffa, vante, lås, vas, nalle, 

val, räv, ren, mus, sax, fotboll, ratt, sol och väska. 

  

Efter att ha arbetat med det ”gröna tåget” vid fem tillfällen gick vi över till det ”gula tåget” 

och Anna gjorde vagnarna med K, D, F och G, L, B. För att identifiera det första ljudet i ordet 

delfin behövde hon mycket hjälp, hon behövde även hjälp med orden katt, gås och 

luftballong. Anna fick göra samma övningar vid nästa tillfälle och behövde även då hjälp 

med delfin och luftballong. Vid följande tillfällen då hon arbetade med det ”gula tåget” 

fortsatte hon att ha svårt med luftballong, motorcykel, fågel och ficklampa. Även ord som 

kaka, päron, pepparkakor, duva, tall, jacka, gam och gaffel hade Anna svårt med första 

gången hon stötte på dem. Vid sista övningstillfället gjorde Anna åtta ”vagnar” (48 bilder), 

hon hade då fel på orden kanin, tupp, ficklampa, gam och fågel. Ord som Anna klarade var: 

docka, fotboll, lok, bil, banan, buss, marsvin, ko, paket, gurka, räv, boll, båt, tiger, tåg, säl, 

vas, kamel, väska, bok och tårta. Anna hann inte göra ”vagnen” med D, J, P med orden dam, 

pil, polisbil, pepparkakor, julgran och jacka. 

 

Bygga ord 

Vid det första övningstillfället stavade Anna 10 ord och behövde hjälp med att ljuda sakta. 

Vid följande tillfällen med att bygga ord fick jag ofta be henne att lyssna hur orden börjar, 

hon använde tecknen för bokstäverna när hon stavade till orden. När vi pratade om hur 

arbetet gått efter ett par övningstillfällen tyckte Anna att det gått bra. Hon gjorde många fel 

under de åtta första gångerna (fat, tår, lås, såg, lok, en, val, pil, vas, räv, ved, gås, bok, ål, rök, 

ren, mål, sil, lök, ek, båt, nål, lo, tåg). Orden lås, såg, lok, en, pil, räv, bok och rök stavade 

Anna fel vid upprepade tillfällen. Efter att ha övat tolv gånger klarade hon att stava 29 av 30 

ord (jag fick uppmana henne att lyssna hur det låter i början på 7 av de 30 orden). Jag visade 



 26 

Anna hur många ord hon stavat rätt till, hon blev glad och sa att det gått bra. Vid det sista 

övningstillfället orkade Anna stava 16 ord, hon gjorde fel på 3 och vid det tillfället påminde 

jag inte om att lyssna hur det låter i början. 

 

Vid tester efter interventionen hade Anna 3 rätt av 17 möjliga på Umesol, delprov 

Ljudsegmentering (fonologiskt enkla ord) och 1 rätt av 17 möjliga på Ljudsyntes (fonologiskt 

enkla ord). Hon kunde 6 av 10 rimpar och inga rimord. 

 

Per 

Vid testerna före arbetet med Appen hade Per 14 rätt av 17 möjliga på Umesol, delprov 

Ljudsegmentering (4 enkla, 2 medelsvåra och 8 fonologiskt komplicerade ord) och 8 rätt av 

17 möjliga på Ljudsyntes (4 enkla, 2 medelsvåra och 2 fonologiskt komplicerade ord). Han 

kunde 5 av 10 rimpar och 5 av 12 rimord, till bilden med en kopp sa han mugg och myra – 

spindel. Vid de flesta övningstillfällena har Per övat 10-15 minuter, han har arbetat med 

Appen 12 gånger och det blev cirka 3 timmar totalt. Han valde att börja med ”Bygga ord” vid 

alla tillfällen.  

 

Rimlek 

Första gången Per arbetade med rimorden på den gröna nivån behövde han hjälp med 12 av 

15 rimpar. Rimmen han klarade gjorde han genom att själv säga ordet och sedan ”klicka” och 

lyssna på bilderna. Vid nästa tillfälle klarade han alla rimparen på den gröna nivån. Tredje 

gången började Per med att göra de tre sista övningarna på den gröna nivån sedan gick vi 

över till den gula nivån, där behövde han hjälp med 14 av 15 rimpar (kunde häxa – läxa). 

Efter att ha arbetat med rimmen på den gula nivån fyra gånger kunde han alla rimparen. När 

vi pratade om arbetet med rimorden sa han att det gått bra och att han lärt sig alla rimorden. 

Vid några övningstillfällen avstod vi från att arbeta med rimorden men Per klarade alla 

rimmen både på den gröna och gula nivån när han gjorde dem vid de två sista 

övningstillfällena.  

 

Hur låter orden? 

Per gjorde bara den här övningen vid två tillfällen och klarade att identifiera första ljudet 

både på de ”gröna” och ”gula” vagnarna. Han log när han fick beröm av ”rösten” i Appen och 

när vi pratade om övningen sa han att den var lätt.  
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Bygga ord 

Första gången startade Per med att bygga ord på den gröna nivån, dessa ord klarade han utan 

problem. Vid alla följande övningstillfällen arbetade han på den gula nivån. De tre första 

gångerna stavade han fel på grind, bro, delfin, kran och väst. Han log när han fick beröm av 

”rösten” i Appen och sa vid upprepade tillfällen att ”jag kan”. Från den femte gången rättade 

han sig själv när han hörde att han valt ”fel” bokstav. Åttonde gången Per arbetade med 

Appen gjorde han 22 ord rätt och fel på 1 ord (blad). Vid det sista övningstillfället gjorde han 

alla 29 orden rätt och sa att ”nu kan jag alla”. 

 

Vid tester efter interventionen hade Per 14 rätt av 17 möjliga på Umesol, delprov 

Ljudsegmentering (4 enkla, 3 medelsvåra och 7 fonologiskt komplicerade) och 13 rätt av 17 

möjliga på Ljudsyntes (4 enkla, 4 medelsvåra och 5 fonologiskt komplicerade ord). Han 

kunde 9 av 10 rimpar och 7 av 12 rimord.  

  

Sara 

Sara hade inga rätt på testerna (Umesol, rimpar, rimord) före arbetet med Appen, när hon 

tittade på bilder som hon skulle producera rimord till associerade hon till exempel hatt och pil 

med Robin Hood. Hon behövde lång tid till alla övningar då hon gör tecknen för bokstäverna 

och även tecknar en del ord. Hon har inte gjort alla ”vagnar” i övningen ”Hur låter orden”. 

Sara har övat 10-15 minuter per övningstillfälle vid 15 tillfällen, det blev sammanlagt cirka 3 

timmar och 45 minuter. Sara valde att börja med ”Hur låter orden” 12 gånger och ”Bygga 

ord” 3 gånger.  

  

Rimlek 

Vid första tillfället gjorde Sara två nivåer (6 rimpar), hon behövde hjälp med alla rimorden. 

Hon gillade rimparet katt – hatt och sa ”å gullig katt” (det sa hon varje gång med det 

rimparet). Vid nästa tillfälle parade hon ihop 3 av de första 6 rimparen själv men behövde 

sedan hjälp när vi kom till nya rimord. Vid nästa tillfälle sa jag orden och Sara klickade på 

bilden för att hitta ordet som låter lika (rimmar), hon lyssnade noga och klarade då 4 av 12 

rimpar. Vid nästa tillfälle började hon från ko – sko och gjorde klart den gröna nivån, här var 

det nya rimord för Sara så hon behövde mycket hjälp. Vid nästa tillfälle började hon från 

början på den gröna nivån och gjorde 3 rätt av 9 rimpar. I och med att Sara aldrig valde att 

börja med rimlek hann hon inte göra de övningarna vid fyra tillfällen. Sista gången Sara 
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arbetade med Appen gjorde hon alla rimparen på den gröna nivån och kunde mus – hus, katt 

– hatt, haj – paj, dam – ram och troll – boll. 

 

Hur låter orden? 

Sara började med att göra två ”gröna” vagnar (F, L, M och N, S, R), hon började med att 

klicka på bokstäverna i ”hyllan”, lyssnade på dem och sa namn på personer hon känner vars 

namn börjar med respektive bokstav. När hon ”klickade” på bilderna tecknade hon med hand-

alfabetet den första bokstaven och klarade 10 av 12 ”bilder” (hjälp med fisk och noshörning). 

Hon tecknade även en del ords motsvarighet på teckenspråk. Vid alla tillfällen gjorde Sara 

samma ”procedur” (tecknar, säger namn), hon gjorde F, L, M / N, S, R och V, L, J och 

klarade alla orden utom noshörning. Hon ville gärna ha bekräftelse av mig om placeringen på 

”hyllorna” och sa ”jaa” när hon fått beröm av ”rösten” i Appen. Sara arbetade med de 

”gröna” vagnarna sju gånger, vid flera tillfällen behövde hon hjälp med orden fisk, 

nappflaska och ficklampa. Åttonde övningstillfället började Sara med de ”gula” vagnarna, 

hon gjorde K, D, F där hon kunde alla och G, L, B där hon behövde hjälp med buss. Nästa 

tillfälle gjorde hon samma vagnar (K, D, F och G, L, B) och kunde alla själv, hon ville ha 

bekräftelse av mig och när ”rösten” i Appen sa ”bra jobbat” log hon och sa ”ja, jag är duktig”. 

Under följande övningstillfällen gjorde Sara två vagnar per gång, hon behövde hjälp med 

orden luftballong och gaffel. De två sista gångerna gick vi tillbaka till de ”gröna” vagnarna 

som hon inte hade gjort, på L, R, F / V, L, J och F, N, V kunde hon alla orden men på M, N, 

V gjorde hon fel på mugg och mössa (nugg, nössa).  

 

Bygga ord 

Gröna nivån: Första gången behövde Sara hjälp att ljuda orden sakta för att höra i vilken 

ordning bokstäverna skulle komma. Hon gjorde 5 ord och hon tecknade bokstäverna som 

ingick i orden. Vid nästa tillfälle gjorde hon 7 ord och behövde hjälp med 4 ord (bär, räv, pil, 

mus). Även följande gånger behövde hon hjälp att ljuda sakta och hon gjorde mellan 5 och 8 

ord per gång. Åttonde gången gjorde Sara 8 av 9 ord rätt, på en del ord uppmanade jag henne 

att lyssna hur det låter först och när hon gjorde det gick det bra. När vi pratade om det hon 

arbetat med sa hon att ”det gått bra”. Följande tre gånger gjorde hon mellan 12 och 14 ord, 

lyssnade vilken bokstav som kom först och gjorde rätt på de flesta orden. Även när hon 

arbetade med de här övningarna sa hon ibland namnet på någon hon känner när hon 

”lyssnade” på bokstäverna. Vid ett tillfälle gjorde Sara 15 ord och då fick jag påminna henne 

att lyssna efter första ljud när hon hade svårt med 2 ord (nål, båt). Hon log och sa ”jaa” när 
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hon fick beröm av ”rösten” i Appen men ville även ha min bekräftelse. Sista gången gjorde 

hon 9 ord, då fick jag påminna vid 3 av orden om att hon skulle lyssna hur det låter först.  

 

Sara hade inga rätt på Umesoltesterna efter interventionen och kunde 1 av 10 rimpar. 

 

Erik 

På Umesol, delprov Ljudsegmentering hade Erik 3 rätt av 17 möjliga (fonologiskt enkla ord) 

och 2 rätt av 17 möjliga på Ljudsyntes (fonologiskt enkla ord). Han kunde 2 av 10 rimpar och 

inga rimord. Han har övat vid 14 tillfällen, 15 minuter per gång, sammanlagt cirka 3 timmar 

och 30 minuter. Han valde att börja med ”Hur låter orden?” 6 gånger, ”Bygga ord” 5 gånger 

och ”Rimlek” 3 gånger.  

 

Rimlek 

Erik började med den gröna nivån på rimlek och gjorde 9 rimpar och då behövde han hjälp 

med alla rimparen. Gången därpå började han med haj – paj och sa vid det tillfället att det var 

konstigt med hajen som skrattade. Han kom ihåg några rimpar han gjort första gången men 

behövde hjälp med de som var nya. Erik övade med rimparen på den gröna nivån vid sex 

tillfällen och kunde alla rimparen den sjätte gången. Vid nästa tillfälle gick vi över till den 

gula nivån, Erik gjorde 7 rimpar som var nya för honom och behövde då hjälp med alla. Även 

vid de fyra följande tillfällena behövde han hjälp med de flesta rimparen. Vid det tolfte 

tillfället gick vi tillbaka till den gröna nivån och då gjorde han alla rimparen rätt. Följande 

gång gjorde Erik rimpar på den gula nivån igen och behövde hjälp med 4 av 15 rimpar. Vid 

det sista övningstillfället gjorde Erik rätt på 9 av 9 rimpar på den gröna nivån och 5 av 6 rätt 

på den gula nivån.  

 

Hur låter orden? 

Vid första tillfället gjorde Erik två vagnar på det ”gröna” tåget (F, L, M och N, R, S), han 

klarade alla bilder utom noshörning. Han tecknade första bokstaven i orden och fortsatte med 

det vid alla övningstillfällen. Följande gång gjorde han också två vagnar (V, L, J och F, N, V) 

och behövde hjälp med jacka, vas, ficklampa och fågel. Han ville ha bekräftelse om så som 

han tänkt placera bilden var rätt. Gången därpå gjorde han samma vagnar och behövde då 

hjälp med lejon och ficklampa. Den fjärde gången gjorde Erik två vagnar med bilder på den 

”gula” nivån (K, D, F och G, L, B), bilderna på katt och kanin satte han på bokstaven D, 

delfin på bokstaven F och behövde hjälp med luftballong. De fyra följande gångerna gjorde 
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han mellan två och fem vagnar på den gula nivån, då hade han svårt med orden katt, 

motorcykel, delfin, fågel, gurka, gaffel, pepparkakor, tupp, tiger, tall och duva. Följande gång 

gjorde Erik fyra vagnar på den ”gröna” nivån (M, N, V / F, M, S / N, R, L och J, V, S), även 

då behövde han hjälp med noshörning men kunde alla andra bilder. Han sa när vi pratade om 

hur det gått med övningarna att ”det gått bra att jobba”. Han arbetade med bilder på den 

”gula” nivån några gånger till, han hade då svårt med päron, tupp, bok och ficklampa. När 

”rösten” i Appen gav beröm sa han ”ja, bra” och såg glad ut. Vid sista övningstillfället gjorde 

han tre vagnar på den ”gula” nivån (18 bilder), han hade svårt med delfin, kanin, katt, gaffel, 

nappflaska, tupp och tiger. 

 

Bygga ord 

Här började Erik med ord på den ”gröna” nivån och gjorde 10 ord vid första tillfället, han 

behövde hjälp med att ljuda nål, mur och val. Han blev glad när ”rösten” i Appen berömde 

honom. Vid följande fyra tillfällen stavade han mellan 10 och 15 ord, han behövde då hjälp 

att ljuda bär, räv, ål, tår, ek, val och ko. Vid det sjätte tillfället ville han själv prova att stava 

orden på den gula nivån, det var svårt och vi fick ljuda 8 ord tillsammans. Nästa 

övningstillfälle stavade Erik 33 ord på den gröna nivån, av dem hade han svårt med bok, tår, 

såg, lok, ål och räv. Vi pratade om hur han tyckte att det gått att arbeta med Appen, han sa att 

”det har gått bra”, jag frågade om han blev trött och han sa att det blev han inte. Från den 

åttonde gången började han att rätta sig själv när han hörde att det blev fel, han stavade 31 

ord varav 4 blev fel. När ”rösten” i Appen gav beröm log han varje gång. Följande gånger 

stavade han mellan 24 och 39 (alla) ord, på vissa ord fick jag påminna honom att lyssna efter 

hur orden börjar (räv, vas, rök, en, bär, gås, fe, ek, lök, pil, får, mur och mås). Sista 

övningstillfället stavade han 27 ord varav 7 blev fel, vid det tillfället påminde jag honom inte 

om att lyssna hur ordet börjar.  

 

Vid tester efter interventionen hade Erik 3 rätt av 17 möjliga på Umesol, delprov 

Ljudsegmentering (fonologiskt enkla ord) och 5 rätt av 17 möjliga på Ljudsyntes (3 enkla och 

2 fonologiskt medelsvåra ord). Han kunde 5 av 10 rimpar och inga rimord.  
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Tolkning	  och	  analys	  på	  gruppnivå 

Rimlek 

Antal rätt vid tester av elevernas förmåga att kunna rimma presenteras i tabeller nedan. 

Rimpar där det gällde att utifrån tre bilder avgöra vilka två ord som rimmar och själv kunna 

producera Rimord utifrån givna bilder (6 av rimorden finns med i Appen). 

 

Tabell 1. Test före interventionen. 
 Anna Per Sara Erik 

Rimpar (10)         3         5         0         2 

Rimord (12)         0         5         0         0 

Antal möjliga rätt inom parentes. 

  

Tabell 2. Test efter interventionen. 
 Anna Per  Sara Erik 

Rimpar (10)         6         9          1         5 

Rimord (12)         0         7          0         0 

 Antal möjliga rätt inom parentes. 

 
Alla elever behövde hjälp med rimparen i början av arbetet med Appen, men efter att ha övat 

flera gånger kunde tre av fyra elever alla rimparen utantill. Två av eleverna tyckte att en del 

rimpar var konstiga, ”en matta på en kratta”, ”en duva i en luva” och att hajen i pajen 

skrattade, en elev tyckte att katten var ”gullig” varje gång hon såg den. Testresultaten visar en 

liten förbättring för alla elever men jag kan inte bortse från slumpen vid testet med rimpar. 

Per kunde producera rimord före och efter interventionen men vid testet efter interventionen 

kunde han inte något som rimmar på bok, trots att bok – lok fanns med i Appen.  

 

Analys 

Resultaten är i linje med vad tidigare forskning visat, elever med Downs syndrom har svårt 

med rimord. Roch och Jarrold (2008) fann i sin studie att eleverna med Downs syndrom hade 

betydligt sämre resultat när det gäller att rimma jämfört med kontrollgruppen. Vidare skriver 

de att det inte är helt klarlagt vad det beror på men hänvisar till Gombert (2002) som menar 

att det kan bero på svårigheter att manipulera fonem, vilket är en förutsättning när det gäller 

att kunna rimma. Roch och Jarrold hänvisar även till Snowling et al. (2002) som menar att det 

kan vara så att elever med Downs syndrom har en försvagad känsla för hur ord låter i slutet 
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jämfört med hur de låter i början. Lemons och Fuchs (2010) som gjort en sammanställning 

över tidigare studier fann i de tio studier som undersökt förmågan att rimma att alla visade 

låga resultat för personer med Downs syndrom. Tre av eleverna som tyckte att rimmen var 

konstiga eller gulliga tittade mer på innehållet i ”bilden”, för att kunna rimma understryker 

till exempel Lundberg (2007) att man måste kunna skilja på innehåll och form.  

 

Umesoltester 

Antal rätt på tester med Umesol, Ljudsegmentering och Ljudsyntes före och efter 

interventionen presenteras i tabeller nedan.  

 

Tabell 3. Test före interventionen. 
Umesol Anna Per Sara Erik 

Ljudsegmentering (17)         2       14         0         3 

Ljudsyntes (17)         0         8         0         2 

Antal möjliga rätt inom parentes. 

 

Tabell 4. Test efter interventionen. 
Umesol Anna Per Sara Erik 

Ljudsegmentering (17)         3       14         0         3 

Ljudsyntes (17)         1       13         0         5 

Antal möjliga rätt inom parentes. 

 

Umesoltester gjorda efter interventionen visade en liten förbättring för tre elever medan en 

elev inte hade några rätt vare sig före eller efter interventionen. Annas förbättring gällde 

fonologiskt enkla ord. Per som var den enda eleven som arbetat med att stava ord med 

konsonantkombinationer hade samma resultat på delprovet Ljudsegmentering före och efter 

interventionen. Han förbättrade sitt resultat på delprovet Ljudsyntes där den största 

förbättringen var på fonologiskt komplicerade ord (2 rätt före och 5 rätt efter). Erik hade 

förbättrat sitt resultat när det gällde delprovet Ljudsyntes då han efter interventionen klarade 3 

fonologiskt enkla ord och 2 medelsvåra.     

 

Hur låter orden? 

Övningar med ”hur låter orden” har tre elever arbetat med. Per gjorde övningarna på den 

”gröna” och ”gula” nivån vid två tillfällen och hade inga svårigheter att identifiera första 



 33 

ljudet så han har bara arbetat med ”rimlek” och ”bygga ord”. De tre eleverna använde 

tecknen för bokstaven de hörde först i orden (det har de gjort sedan de började arbeta med 

bokstav – ljud på inrådan av en logoped). Sara kopplade även bokstäverna till namn på 

personer hon känner. Eleverna tyckte om att få beröm av ”rösten” i Appen när de arbetade 

med den här övningen. Anna, Sara och Erik klarade att identifiera första ljudet i många ord 

när de arbetade med den här övningen men hade svårt att identifiera första ljudet när det var 

ord med fler stavelser (ex. noshörning, ficklampa, nappflaska, luftballong, motorcykel). Anna 

och Erik hade vid upprepade tillfällen svårt med orden delfin (k, d och f fanns på ”hyllorna”) 

och luftballong (g, l och b fanns på ”hyllorna”). Sara och Anna blandade ihop ljuden för m 

och n, Erik och Anna hade problem med vissa ord som började med ”stötkonsonanter”.  

 

Analys 

Att kunna identifiera första ljudet i ett ord är en del i att bli fonemiskt medveten och det finns 

ett starkt samband mellan fonemisk medvetenhet och att lära sig läsa (Ehri et al. 2001). I en 

av språklekarna i Bornholmsmodellen ska eleverna lyssna efter och identifiera första ljudet i 

ord, detta är enligt Häggström (2009) enklare än att identifiera ljudet i slutet eller mitten av 

ord. de Jong (2007) menar att barns inlärning av bokstavsljud underlättas om det första ljudet 

finns i ett känt ord. Vidare menar han att förmågan att kunna associera ett fonem med hur det 

låter i ett känt ord hjälper till att bygga upp en inre ” fonemisk minneskarta” i långtidsminnet. 

En av eleverna visade prov på sin ”fonemiska minneskarta” när hon arbetade med den här 

övningen då hon associerade bokstäverna till namn på personer hon känner.  

 

Elevernas svårigheter med att identifiera första ljudet i långa ord kan ha med deras 

fonologiska arbetsminne att göra. Schuchardt et al. (2011) hänvisar till Henry (2001) och 

Schuchardt, Gebhardt och Mähler (2010) som menar att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning har försvagat arbetsminne. Studien som Schuchardt et al. (2011) gjort 

visade att elever med intellektuell funktionsnedsättning har en begränsad förmåga att komma 

ihåg och upprepa längre nonsensord (tre till fyra stavelser). Det visade sig också att det inte 

var så stor skillnad mellan de med intellektuellt funktionshinder och kontrollgruppen när det 

gällde att upprepa ord med två stavelser. Ord som eleverna i min studie klarade bestod oftast 

av en till två stavelser men de hade svårt med en del ord som började med ”stötkonsonanter” 

(b, d, g, k, p och t) oavsett antal stavelser. Häggström (2009) menar att ”stötkonsonanter” är 

svårare än ”hållkonsonanter”. 
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Eleverna både sa och visade under arbetet med Appen att de blev glada när de fick beröm av 

”rösten” i Appen. Steinberg (2013) menar att en del elever har nytta av att få direkt feedback 

och att det kan öka motivationen.    

  

Bygga ord 

I den här delen av Appen finns två svårighetsgrader, tre elever har arbetat med att stava 

enstaviga ord i den ”gröna” delen (konsonant – vokal – konsonant) och Per har efter att ha 

provat den delen endast arbetat med att stava en- och tvåstaviga ord i den “gula” delen med 

konsonantkombinationer. De tre elever som arbetat med ord i den ”gröna” delen behövde 

inledningsvis hjälp med att ljuda orden sakta för att höra i vilken ordning bokstäverna skulle 

vara. Senare under arbetet räckte det med att jag uppmanade dem att lyssna hur första ljudet 

låter. Även vid de här övningarna tecknade eleverna bokstävernas motsvarighet med 

teckenspråk. Anna och Sara tecknade alla bokstäver medan Erik endast tecknade den första 

bokstaven. Sara sade namn på personer hon känner kopplat till bokstäverna som visas även 

när hon ”byggde ord”. Alla elever tyckte om att få beröm vid arbetet och ville även ha 

bekräftelse av mig om det tänkt rätt när de skulle stava till orden. Efter att ha arbetat med de 

här övningarna många gånger började Per och Erik att rätta sig själva när de hörde att de valt 

”fel” bokstav. Alla elever klarade fler och fler ord ju längre de arbetat med Appen.  

 

Analys 

I början behövde tre av eleverna hjälp med att ljuda ord sakta för att höra i vilken ordning 

bokstäverna skulle komma. Elbro (2004) skriver att i den tidiga skrivutvecklingen är det bra 

att elever och lärare tillsammans gör en ljudanalys av ett uttalat ord för att finna rätt 

bokstäver. Vidare menar han att det i början av läs- och skrivutvecklingen är viktigt med 

ljudenliga ord. Næss et al. (2012) beskriver en metod för att utveckla förståelsen av den 

alfabetiska principen för elever med Downs syndrom genom övningar med att avkoda korta 

ord, detta för att det inte ställer så stora krav på korttidsminnet. I min studie visade det sig att 

det efter några gånger räckte med att jag uppmanade eleverna att lyssna hur orden börjar för 

att de skulle stava rätt. Elbro (2004) menar att det kan vara bra att be eleven att säga ordet 

sakta och lyssna efter första ljudet när han/hon är i början av skrivutvecklingen. Mina elevers 

medvetenhet om hur bokstäver låter ökade gradvis vid arbetet med att ”Bygga ord”, varje 

gång de stavade ett ord fick de höra bokstavsljudet för respektive bokstav. Cain (2010) 

påpekar att bokstäver är en visuell symbol som kan underlätta fonemisk medvetenhet och att 

de kan vara till hjälp för att skilja på ljud som låter lika. Att se bokstäver och koppla till 
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övningar hur de låter har visat sig ge bra resultat (Cardoso-Martins et al. 2011). I sin 

redogörelse för National Reading Panel’s meta-analys drar Ehri et al. (2001) slutsatsen att 

övningar med att ljuda samman fonem utvecklar den fonemiska medvetenheten. Det gäller 

även för elever med Downs syndrom, Lemons och Fuchs (2010) menar att de utifrån sin 

studie av 20 undersökningar kan dra slutsatsen att det finns ett samband mellan fonologisk 

medvetenhet och läsning (de gör ingen skillnad på fonemisk och fonologisk medvetenhet).  

   

För att nå fasen som kallas alfabetisk läsning krävs analytisk förmåga och kunskap om hur 

grafem och fonem hör ihop (Høien & Lundberg, 1999). Alla eleverna i min studie visade att 

de utvecklade sin kunskap om hur grafem och fonem hör ihop när de gradvis klarade att stava 

fler ord rätt (även om det inte visades på testerna). Både Per och Erik började rätta sig själva 

när de uppmärksammade att de var på väg att stava fel när de hörde fonemet. De båda hade 

förbättrat sina resultat på delprovet Ljudsyntes. I det delprovet gäller det att kunna föra 

samman ljud till ord, vid testet uttalas ljuden som de låter med två sekunders mellanrum 

(Torneus et al. 1984).  

 

Intervjuer 

Jag gjorde intervjuer (bilaga 3) med eleverna efter avslutad intervention. Vid de fyra 

intervjuerna hade vi Appen Bornholmslek framme när eleverna svarade på mina frågor. 

 

Anna 

Anna tyckte att det varit bra att arbeta en stund varje dag och hade inte upplevt att det varit 

jobbigt. Hon tyckte att hon lärt sig mest när hon arbetat med ”Hur låter orden?” och att det 

var roligast att göra övningarna i ”Rimlek”. Vi hade Appen framme på iPaden när jag 

intervjuade och till några frågor använde jag ”smile-symboler”, en glad, en neutral och en 

sur. På frågor om respektive övning bad jag eleven att välja en ”smile-symbol” och hon valde 

glada till de tre olika övningarna. Anna sa att hon tyckte om att få beröm av ”rösten” i Appen. 

På frågan om det här var ett bra sätt att öva på svarade Anna att hon gillade att arbeta med sin 

iPad.  

 

Per 

Per tyckte att det varit ”spännande” att arbeta med Appen och att det var bra att jobba en 

stund varje dag. Han tyckte inte att det varit jobbigt. Han tyckte att han lärt sig mest när han 

arbetat med ”Rimlek” men att det var roligast att ”Bygga ord”. Vi tittade på de olika 
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övningarna i Appen och Per pekade på den glada ”smile-symbolen” för alla tre övningarna. 

Han sa att han blev glad när han fick beröm av ”rösten” i Appen. Han tyckte att det varit ett 

bra sätt att jobba på.  

 

Sara 

Sara tyckte att det varit roligt och bra att jobba en stund varje dag. Hon tyckte inte att det 

varit jobbigt. Hon sa att hon inte vet om hon lärt sig något. Hon tyckte att det varit roligast att 

”Bygga ord” och tyckte om att få beröm. Sara valde glada ”smile-symboler” för att visa hur 

hon tyckt att det varit att arbeta med de respektive övningarna. Hon tyckte att det varit bra att 

arbeta med Appen i iPaden. 

 

Erik 

Erik tyckte att det varit bra att jobba med Bornholmslek på iPaden och att den var bra. Det 

var bra att arbeta en stund varje dag och han tyckte inte att det varit jobbigt. Han svarade att 

han lärt sig mest av ”Hur låter orden?”. Han tyckte om att få beröm, när ”rösten” säger 

”duktig” under arbetet och pekade på den glada ”smile-symbolen”. När jag frågade vad han 

tyckte om de tre olika övningarna pekade han även då på de glada ”smile-symbolerna”. Han 

sa att han tycker om att arbeta med iPaden och att ”den är bra”.  

 

Analys 

Alla elever tyckte att arbetet med Appen varit bra och att det var bra att arbeta en stund varje 

dag. De hade svårt att berätta om något de lärt sig men på frågan om vilken övning de lärt sig 

mest av kunde tre av eleverna säga vilken övning som de tyckte att de lärt sig mest av. Swärd 

och Florin (2011) menar att en del elever i särskolan kan berätta om hur de upplever att det 

fungerar i skolan men att framförallt elever i träningsskolan kan ha svårt att reflektera om 

undervisning och sitt eget lärande. Eleverna var positiva till de tre olika övningarna i Appen, 

jag använde ”smile-symboler” när jag frågade dem om de olika övningarna. Enligt Arvidsson 

(2006) är det bra med konkreta frågor och att det kan vara bra att använda bilder. Liu et al. 

(2013) hänvisar till Campigotto et al. (2013) som fann att både elever och lärare var positiva 

till ny teknik (till exempel iPad), lärarna uttryckte att tekniken kan underlätta och vara 

motiverande i kunskapsutvecklingen.  
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Diskussion	  
 

Metoddiskussion	  

För att få reda på om eleverna utvecklats under interventionen behövde jag testa eleverna före 

och efter arbetet med Appen. Jag använde Umesol: delprov Ljudsegmentering och Ljudsyntes 

för kartläggning av den fonologiska medvetenheten. Jag har funderat på efter att ha testat 

eleverna om delproven är för abstrakta för elever med intellektuell funktionsnedsättning och 

om jag hade kunna göra tester på något annat sätt. Före respektive test finns tre 

övningsexempel för att eleven ska förstå hur testet går till, jag har funderat på om jag skulle 

ha gjort fler övningsexempel med eleverna före testet för att de skulle förstå hur det går till. 

Jag har även funderat på att det kunde varit bra om jag gjort något enkelt lästest med eleverna 

före och efter interventionen. Testet med rimpar är inte helt tillförlitligt då det finns en risk 

för att eleven slumpmässigt kan välja rätt rimpar. 

 

Som metod för att följa elevernas utveckling gjorde jag observationer och förde 

fältanteckningar under arbetet med Appen. Det gav information både om svårigheter och den 

gradvisa utvecklingen och jag hade stor nytta av fältanteckningarna vid analysen av elevernas 

utveckling.  

 

Intervjuerna tillförde inte så mycket till studien men det var ändå värdefullt för mig att få veta 

hur eleverna upplevt det ”intensiva” arbetet med Appen. Arvidsson (2006) skriver att man 

kanske inte alltid får fullkomligt klara svar men att man ändå kan få en uppfattning om vad 

personen tycker och tänker.  

 

Metoderna jag använt anser jag är relevanta utifrån min frågeställning. ”Begreppet validitet 

refererar till i vilken utsträckning den forskning som genomförs och den eller de metoder som 

används verkligen undersöker det som avses att undersökas” (Fejes & Thornberg, 2009, s. 

218). 

 

Resultatdiskussion	  

Det har varit intressant att genomföra en interventionsstudie, under mina tidigare år som 

lärare har jag aldrig arbetat så intensivt med övningar på det här sättet. Jag är imponerad av 
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elevernas uthållighet, jag hade förväntat mig att någon skulle tycka att det var jobbigt eller 

enformigt men alla har varit positiva till arbetet. Syftet med interventionsstudien var att 

studera om elevernas fonemiska/fonologiska medvetenhet kunde utvecklas genom att arbeta 

med Appen Bornholmslek. Mina slutsatser kan generaliseras för elevgruppen som jag 

genomfört interventionsstudien med och delvis kopplas till teorier i tidigare forskning. 

Bryman (2011) menar att kritiken mot kvalitativa studier är att resultaten inte går att 

generalisera till andra sammanhang. Vidare menar han att generaliserbarheten kan bedömas 

utifrån kvaliteten på de slutsatser forskaren kan dra utifrån teorier.  

 

Arbetet med Appen har i första hand utvecklat elevernas fonemiska medvetenhet, de kan 

identifiera första ljudet i många en- och tvåstaviga ord och stava fonologiskt enkla ord med 

två till tre bokstäver. En elev kan identifiera första ljudet i ord oavsett längd och stava ord 

med konsonantkombinationer. Metastudien av Ehri et al. (2001) visar att övningar som 

fokuserar på en till två kompetenser för att utveckla fonemisk medvetenhet ger det bästa 

resultatet. Som exempel skriver de vidare att det kan vara övningar med fokus på att 

identifiera ord som börjar med samma ljud och att ljuda samman fonem till ord.  

 

Ehri et al. (2001) fann också i sin metastudie att övningar för att utveckla fonemisk 

medvetenhet gav bäst resultat när elever övade fem till arton timmar. När eleverna i min 

studie arbetat med Appen under fyra veckor blev tiden per elev mellan tre timmar och tre 

timmar och fyrtiofem minuter, med tanke på det Ehri et al. (2001) fann så hade det varit bra 

om eleverna hunnit öva vid fler tillfällen. 

 

För elever med intellektuell funktionsnedsättning utvecklas läs- och skrivförmågan över lång 

tid skriver Ratz och Lenhard (2013) och det är viktigt med en skolmiljö som stimulerar till 

läsning och skrivning. Även Moore Channell et al. (2013) menar att det är viktigt att förstärka 

elevers kompetens i läsning genom fonologisk avkodning och att det finns ett stort behov av 

att ägna mycket tid till läsning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. För att 

eleverna i min studie ska fortsätta utveckla sin fonemiska/fonologiska medvetenhet kommer 

de bland annat att arbeta med Appen Bornholmslek, ett övningsprogram på datorn som heter 

”Läseboken” och läsa enkla ljudenliga texter. Elbro (2004) menar att det kan vara värdefullt 

att undersöka och analysera delfärdigheter i elevers läsning, detta för att kunna identifiera vad 

de har svårt med för att sedan kunna anpassa övningsuppgifter. 
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I den fonologiska medvetenheten ingår det att kunna rimma, under arbetet med Appen 

upplevde jag att eleverna lärde sig rimparen utantill genom att se och para ihop bilderna. I 

och med att eleverna övat på rimord har vi pedagoger och eleverna blivit mer uppmärksamma 

på rimord i andra situationer än just i Appen. Resultaten på testerna visade dock inte på 

någon markant utveckling av förmågan att producera rimord. För att kunna rimma krävs 

medvetenhet om språkets struktur och att kunna skilja på form och innehåll (Häggström, 

2009). Det råder dock delade meningar om huruvida rimförmågan påverkar elevers 

läsutveckling. Elbro (2004) menar det finns ett indirekt samband, att små barns rimförmåga 

kan förutsäga deras senare förmåga att fokusera på enskilda språkljud som i sin tur har en 

positiv inverkan vid läsinlärning. Cain (2010) hänvisar till Mac Millan (2002) som säger att 

åsikterna går isär om förmågan att rimma har någon påverkan på läsutvecklingen. Vidare 

hänvisar hon till Muter et al. (2004) som fann att medvetenhet om fonem och förmåga att 

rimma är ganska oberoende av varandra, i den tidiga läsutvecklingen är det kunskap om 

bokstavsljud som är viktigast. Däremot menar Cain (2010) att kunskap om rim kan underlätta 

vid stavning av ord och vid ortografisk läsning då läsaren känner igen ord, vissa 

bokstavskombinationer eller stavningsmönster. 

 

Under intervjuerna med eleverna fick jag insikt i hur svårt de hade att kunna berätta om sitt 

eget lärande. Det gäller för oss pedagoger att arbeta med detta, vi behöver utveckla konkreta 

modeller för att eleverna ska få syn på sitt eget lärande och prata med eleverna om deras 

lärande. Swärd och Florin (2011) säger att det är viktigt att pedagoger i skolan medvetet 

arbetar med att utveckla elevers metakognition. 

 

Fortsatt	  forskning	  

Det skulle vara intressant att testa eleverna igen med samma Umesoltester som jag använde i 

min studie om ungefär sex månader. Detta för att se om de små framsteg eleverna gjort under 

interventionen håller i sig. 

   

I och med att eleverna arbetat med Appen cirka tre till fyra timmar under interventionsstudien 

skulle det även vara intressant att se om fortsatt arbete med den skulle kunna leda till ökad 

fonemisk/fonologisk medvetenhet. 
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När jag intervjuade eleverna efter interventionen fick jag klart för mig hur svårt de har att 

kunna ”se” sitt eget lärande. Därför skulle det vara intressant med forskning om hur elever 

med intellektuell funktionsnedsättning kan bli medvetna om och få syn på sitt eget lärande. 
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Bilagor	  
Bilaga 1. 

2014-02-03 
Missiv (medgivande) 

 
Jag heter Eva Bengtson och jag studerar vid Linköpings universitet på Speciallärar-
programmet. Under vårterminen 2014 ska jag göra mitt examensarbete. 
 
Jag vill undersöka om elevernas språkliga medvetenhet kan utvecklas genom att eleverna 
arbetar med en App som heter Bornholmslek på ”sina” iPads. Vi kommer att öva med hjälp 
av Appen cirka 15 minuter per dag, fyra dagar per vecka under veckorna 9-13. 
För att kunna se om eleverna utvecklats kommer jag att göra tre enkla test innan vi arbetar 
med Appen och samma test efter att ha arbetet med Appen i fem veckor. I testet ingår rimord, 
att lyssna på hur bokstäver låter och vad det de bildar för ord. 
Jag vill även prata med eleverna om hur de tycker att det är att arbeta med Appen. 
 
Jag ska sedan skriva i mitt examensarbete om hur det har gått, har eleverna utvecklats och hur 
de tyckte att det var att arbeta med Appen. Jag kommer inte att skriva vad eleverna heter eller 
på vilken skola de går. 
 
Som vårdnadshavare har ni rätt att bestämma om ert barn får vara med i min undersökning. 
Ert barn har även rätt att säga ifrån om de vill avbryta sitt arbete med Appen. För att jag ska 
veta om ni godkänner/inte godkänner att ert barn får vara med i undersökningen vill jag att ni 
kryssar i och skriver under på talongen längst ned och skickar med den till skolan senast 
torsdagen den 13/2 2014.  
 
Om ni undrar något kan ni ringa mig, telefonnummer hem: 433 70 eller mobil: 070-65 433 
70. 
 
Min handledare på Linköpings universitet är Universitetslektor Ingrid Häggström. 
 
Hälsningar 
                    Eva Bengtson 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
☐ Jag godkänner att mitt barn är med i undersökningen. 
 
� Jag vill inte att mitt barn är med i undersökningen. 
 
 
Underskrift 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Vårdnadshavare/God man 
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Bilaga 2 
2014-02-25 

Medgivande 
 
Jag vill vara med och jobba med Appen Bornholmslek på iPad. Jag ska öva 
cirka 10-15 minuter på tisdagar, onsdagar, torsdagar och fredagar i 5 veckor. 
 
Jag kan sluta att vara med och jobba med Appen om jag vill. 
 
 

 
 
 

Jag godkänner att min lärare Eva Bengtson skriver om hur det har gått att jobba 
med Appen. Eva kommer inte att skriva vad jag heter eller på vilken skola jag 
går. 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
underskrift  
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Bilaga 3. 
Intervjuguide 

• Berätta hur du tycker att det har varit att jobba med Appen.  

• Har det varit bra att jobba en stund varje dag? 

• Tycker du att det har varit svårt eller jobbigt? 

• Berätta om något du lärt dig. 

• Vilken övning har du lärt dig mest av? 

• Vilken övning har varit roligast att jobba med? 

• Rimlek: Hur tyckte du att det var att jobba med rimmen. (här använde jag ”smile-

symboler”, en med glad mun, en neutral och en ledsen) 

• Hur låter orden: Hur tyckte du att det var att jobba med den? (”smile-symboler”) 

• Hur var det att få beröm när du jobbade med ”Hur låter orden”? (”smile-symboler”) 

• Bygga ord: Hur tyckte du att det var att jobba med den? (”smile-symboler”) 

• Hur var det att få beröm när du jobbade med ”Bygga ord”? (”smile-symboler”) 

• Var övningarna på Appen ett bra sätt att lära sig på? 

Under hela intervjun hade vi Appen Bornholmslek framme på iPaden och beroende på 

frågorna tittade vi på de olika övningarna.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


