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Titel 
Intensivträning   

En interventionsstudie med FonoMix Munmetoden  

 

English title 
Intensive training  

An intervention study with ‘FonoMix Munmetoden’ 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka om elevers medvetenhet om kopplingen mellan 

fonem (språkljud) och grafem (bokstav) kan påverkas av intensivträning med FonoMix 

Munmetoden under 20 lektionstillfällen. Studien syftar också till att undersöka hur 

elevers avkodningsförmåga kan utvecklas av denna fonologiska multisensoriska 

läsinlärningsmetod.  

 

Interventionsstudien är kvasi-experimentell, då en grupp tränar med metoden medan en 

annan grupp deltar i ordinarie läsundervisning i klassrummet. Urvalet görs genom att 

elever i årskurs 1 utför tester. De elever vars avkodningsförmåga ligger lägre än målnivå 

för årskurs 1 lottas in i en interventionsgrupp och en jämförelsegrupp. 

I interventionsstudien deltar sammanlagt 24 elever i årskurs 1 från två F-6 skolor inom 

samma kommun. Interventionsgruppen består av 12 elever, varav 6 elever från 

respektive skola. Interventionen innebär 30 minuters intensivträning vid sammanlagt 20 

lektionstillfällen. Jämförelsegruppen består också av 12 elever, varav 6 elever från 

respektive skola, som deltar i ordinarie läsundervisning i klassrummet. 

Inom ramen för studien genomförs för- och eftermätningar av fonologisk medvetenhet, 

bokstavskännedom, avkodning samt nonsensordsläsning.  

Resultatet visar att intensivträning med FonoMix Munmetoden under 20 lektions-

tillfällen fördelat på 4–5 veckor påverkar elevernas avkodningsförmåga i positiv 

riktning.  
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1 Inledning 
 

I vårt samhälle har skriftspråket en stor betydelse vilket i sin tur gör att många yrken 

ställer höga krav på god läsförmåga (Høien & Lundberg, 2013). Ett av skolans uppdrag 

som beskrivs i läroplanen (Skolverket, 2011) är därför att lära elever att läsa, förstå och 

använda texter, ett redskap som får alla individer att tillgodose sina behov och fungera i 

ett framtida samhälle. Många elever lär sig att läsa oavsett vilken läsinlärningsmetod de 

möter i skolan, men för de elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter är 

däremot upplägget och metodiken helt avgörande. 

 

Som blivande speciallärare kommer vi dagligen arbeta med att stötta elever i deras läs- 

och skrivutveckling. Det gäller därför att ha goda kunskaper för att möta olika behov 

och förutsättningar. En utmaning är att utveckla och testa metoder som kan hjälpa elever 

som har svårigheter att utveckla en god läsförmåga. Enligt 1 kap. 5§ av skollagen (SFS 

2010:800) ska skolans undervisning vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig 

grund. De kunskaper som lärs ut ska därmed ha stöd i aktuell forskning, liksom de 

stödinsatser som sätts in. Aktuell forskning har visat att strukturerad undervisning kring 

koppling fonem och grafem ger goda effekter för alla elevers läsförmåga (SBU, 2014). 

Vidare poängteras att tidiga insatser gynnar elevers framtida läs- och skrivutveckling 

vilket ligger i linje med läsa-skriva garantin (Skolverket, 2019) som trädde i kraft 1 juli 

2019. Mot denna bakgrund ville vi därför göra en interventionsstudie med elever under 

vårterminen i årskurs 1. Detta för att studera hur FonoMix Munmetoden kan bidra till 

viktiga förutsättningar för att utveckla en god läsförmåga för de elever som riskerar att 

hamna i läs- och skrivsvårigheter. Vid slutet av vårterminen har elever i årskurs 1 tagit 

del av den grundläggande läs- och skrivundervisningen och för de, som inte svarat på 

undervisningen, behövs andra adekvata insatser som har forskningsevidens. I en 

longitudinell interventionsstudie gjord av Fälth, Gustafson och Svensson (2017) fram-

kom gynnsamma effekter genom träning med FonoMix Munmetoden (metoden beskrivs 

på s. 9) vad gäller såväl avkodning samt fonologisk medvetenhet hos barn i förskole-

klass. Av den anledningen ser vi det intressant att ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

undersöka hur intensivträning med FonoMix Munmetoden kan påverka äldre elevers 

medvetenhet om kopplingen mellan fonem och grafem samt avkodningsförmåga. 
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2 Teoretisk bakgrund  
I följande avsnitt presenteras bakgrundsteori kring läsning. Avsnittet uppmärksammar 

särskilt teorier kring språklig medvetenhet, avkodning, språkförståelse samt andra 

faktorer som påverkar läsning. Vidare beskrivs även läs- och skrivsvårigheter, dyslexi 

samt specialpedagogiska insatser som intervention, RTI och multisensoriska läs-

träningsmetoder. 

 

2.1 Läsning  

 

Läsning kan beskrivas med hjälp av en teoretisk modell som kallas ’The Simple View of 

Reading’ (Gough & Tunmer, 1986). Den skrivs enligt följande: Läsning = Avkodning x 

Språkförståelse. Om avkodningen är bristfällig och/eller förståelsen blir den multi-

plicerade effekten, det vill säga läsningen, inte maximal. Det bidrar till förluster av 

läsförmågan om barnet inte är tillräckligt stark i båda grundkomponenterna (Ehri, 2005; 

Elbro, 2004; Kamhi & Catts, 2012; Myrberg, 2007). Avkodning är läsningens tekniska 

sida som handlar om att förstå kopplingen mellan fonem och grafem (Høien & 

Lundberg, 2013). Språkförståelse av ord handlar om vilken semantisk, syntaktisk och 

pragmatisk förmåga som barnet har (Høien & Lundberg, 2013). Denna studie tar sin 

teoretiska utgångspunkt i modellen ’The Simple View of Reading’ (Gough & Tunmer, 

1986) vilket framgår i kommande diskussion om läsning. 

 

Alla barn har olika förutsättningar för att lära sig att läsa och skriva. Ett av skolans 

uppdrag är att undervisningen möter varje elev där han/hon befinner sig i sin läs- och 

skrivutveckling, vilket påverkar framtida möjligheter att välja utbildning och yrke 

(Elbro, 2004; Høien & Lundberg, 2013). En framgångsrik undervisning utgår från såväl 

forskning som beprövad erfarenhet (Tjernberg, 2013). I den tidiga läsutvecklingen 

betonar forskare vikten av att eleven utvecklar en god avkodningsförmåga (SBU, 2014; 

Taube, 2007). Att läsa kräver även god bokstavskännedom eftersom grunden för att 

avkoda handlar om att koppla fonem och grafem. Om inte eleven kan avläsa ord snabbt 

och automatiserat riskerar eleven att hamna i svårigheter med att förstå det lästa (Elbro, 

2004). I en studie påvisar Söderberg-Juhlander, Jacobson och Nordström (2012) hur 

svag avkodningsförmåga riskerar att följa med genom hela skoltiden om inte tidiga 

insatser sätts in. En viktig förutsättning för att på sikt utveckla en god 

avkodningsförmåga är språklig medvetenhet (Melby-Lervåg, Lyster & Humle, 2012; 

Wagner & Torgesen, 1987). 

 
2.1.1 Språklig medvetenhet  

Språklig medvetenhet innebär att barnet uppmärksammar språkets form, reflekterar över 

hur det låter och hur ord är uppbyggda av ljud och stavelser (Lundberg & Herrlin, 

2014). Språklig medvetenhet har betydelse för den kommande läsinlärningen där även 

andra faktorer är avgörande så som bokstavskännedom, språkförmåga och motivation 

(Lundberg & Herrlin, 2014). Förskola och skola har en viktig roll att utveckla barns 

medvetenhet om språkets form (Bruce, 2014; Lundberg, Larsman & Strid, 2012). 

Språklig medvetenhet delas in i olika språkliga nivåer: Fonologisk, morfologisk, 

syntaktisk, semantisk och pragmatisk medvetenhet (Tornéus, 2000).   

 

Fonologisk medvetenhet handlar om språkljud/fonem, exempelvis /s/, /o/ och /l/ och den 

kan vara mer eller mindre avancerad (Olofsson, 2009). Mindre avancerad fonologisk 

medvetenhet kan innebära att barnet exempelvis kan rimma och klappa stavelser. Mer 

avancerad fonologisk medvetenhet handlar om att barnet kan uppmärksamma språkets 
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minsta betydelseskiljande enheter, fonem (Tornéus, 2000). Då kan barnet exempelvis 

sätta ihop fonem till ord och själv dela upp ords fonem. Barns fonologiska medvetenhet 

spelar en central roll i den fortsatta läs- och skrivutvecklingen (Elbro, 2004; Kamhi & 

Catts, 2012; Høien & Lundberg, 2013). En studie, kallad Bornholmsstudien (Lundberg, 

Frost & Petersen, 1988) visade att strukturerad träning av fonologisk medvetenhet i 

förskoleklass gynnar alla elever men särskilt de elever som riskerar att hamna i läs- och 

skrivsvårigheter. 

 

Morfologisk medvetenhet är läran om hur ord bildas och formas (Tornéus, 2000). 

Tornéus (2000) poängterar att morfologisk medvetenhet har betydelse för avkodning, 

läsförståelse och stavning. En longitudinell studie (Frost, Madsbjerg, Niedersøe, 

Olofsson & Sørensen, 2005) visar att 3-åringars ordförråd, meningsbyggnad, ord-

förståelse och intresse för böcker har ett starkt samband på deras fortsatta läsning som 

16-åringar. 

 

Syntaktisk medvetenhet innebär att vara medveten om språkets regler, grammatik och 

meningsbyggnad (Tornéus, 2000). Genom att ha förståelse och kunskap om menings-

byggnad får det en positiv inverkan på̊ läsutvecklingen. 

 

Pragmatisk medvetenhet innebär att kunna använda språket så det passar i det aktuella 

sociala sammanhanget samt en medvetenhet kring syftet med att läsa och skriva 

(Tornéus, 2000). Att vara språkligt medveten innebär att barnet har utvecklat fonologisk, 

morfologisk, syntaktisk och pragmatisk medvetenhet och är då förberedd för att lära sig 

läsa (Alatalo, 2011).  

 
2.1.2 Avkodning  

Avkodning är en av grundkomponenterna för att uppnå en god läsning enligt ‘The 

Simple View of Reading’ (Gough & Tunmer, 1986). Avkodning handlar om att kunna 

avläsa och identifiera ord snabbt och säkert, det vill säga automatiserat. Inom 

läsforskning används begreppet avkodning för avkodning av ord därav har samma 

begrepp valts att konsekvent användas i denna studie. Det finns olika teorier om hur 

avkodningen utvecklas. Enligt Ehris (2005) teori sker utvecklingen genom olika faser 

som glider in i varandra och är därför inte statiska. Den första fasen kallas Pre-

alphabetic phase vilket innebär att barnet lär sig läsa genom att memorera orden efter 

visuella egenskaper eller gissar utifrån kontextuella ledtrådar. Partial alphabetic phase 

är nästa fas. Då har barnet börjat förstå kopplingen mellan fonem och grafem. Barnet 

kan avkoda korta ljudenliga ord men har svårare för att dela upp fonemen i ett ord. 

Okända ord är också svårt, men allt eftersom den fonemiska medvetenheten ökar lär sig 

barnet att avkoda allt fler ord. Fas 3 är Full alphabetic phase. Nu har barnet förstått 

sambandet mellan fonem och grafem fullt ut, den alfabetiska principen och kan med 

större säkerhet avkoda okända ord. I denna fas lagrar barnet allt fler ord som sight-

words i sitt ortografiska minne. Den fjärde fasen benämns Consolidated-alphabetic 

phase och barnet kan nu läsa ord direkt med en blick, ’sight-words’, vilket kräver att 

barnet har sett orden många gånger. Barnet har på så vis lärt sig vanliga 

grafemkombinationer, morfem och ortografiska mönster även i längre ord. Den slutliga 

fasen kallas Automatic-alphabetic phase och barnet läser nu snabbt med god förståelse 

de allra flesta ord per automatik. 

 

En annan teori kring hur en automatiserad avkodning utvecklas beskriver forskarna 

Høien och Lundberg (2013). De förklarar vägen mot automatiserad avkodning genom 

olika stadier som överlappar varandra. Det första stadiet kallas Pseudoläsning vilket 
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innebär att barnet exempelvis känner igen ett varumärkes logotyp. Logografisk-visuell 

läsning är nästa stadie i utvecklingen. Barnet har nu lärt sig ord som ordbilder men har 

ännu inte förstått kopplingen mellan fonem och grafem utan har memorerat orden som 

helheter. Processen belastar barnets arbetsminne och blir därmed inte hållbart i längden. 

Därefter följer Alfabetisk-fonemiska stadiet vilket grundläggs genom att barnet har vänt 

uppmärksamheten mot språkets form och genom det kan koppla fonem och grafem till 

varandra. Barnet har med andra ord ’knäckt den alfabetiska koden’ och kan avkoda 

alfabetiskt. Den alfabetiska avkodningen utvecklas parallellt med den fonologiska med-

vetenheten. Efterhand som barnet lär sig att avkoda orddelar och ord utan att ljuda 

övergår avkodningen till att bli alltmer ortografisk, vilket betyder att ord identifieras 

direkt och läses utan ansträngning. Övergången sker gradvis och leder till högre läs-

hastighet, vilket dock kräver många timmars träning (Elbro, 2004). Det slutliga stadiet 

mot en automatiserad avkodning är Ortografiskt-morfemisk läsning. För barnet innebär 

det att avkodningen nu sker snabbt och säkert. När denna fas uppnåtts kan läsaren lägga 

sin energi på förståelsen av det lästa istället för avkodningen. 

 

Høien och Lundberg (2013) förklarar även hur avkodning går till på ett djupare plan 

genom att utgå från ‘dual-rote-teorin’, uppkallad av Coltheart (2005), se figur 1 nedan. 

Teorin förklarar hur avkodning kan ske genom två olika strategier, den ortografiska 

eller den fonologiska. De gemensamma processerna för båda strategierna är visuell 

analys, bokstavsigenkänning, parsningsprocess, semantisk aktivering och artikulations-

process. Nybörjarläsaren använder sig enbart av den fonologiska strategin, det vill säga 

barnet ljudar. Denna strategi är i jämförelse med den ortografiska betydligt mer 

energikrävande eftersom den innefattar fler processer såsom fonologisk omkodning, 

korttidsminne, fonologisk syntes och fonologisk ordigenkänning. 
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Figur 1. Den fonologiska strategin är utmärkt med tunna pilar och den ortografiska med tjocka. De 

streckade linjerna visar interaktiv påverkan mellan de olika processerna samt feedback från lexikala 

processer  

(Høien & Lundberg, 2013, s 52)  

 

 

Den mer erfarne läsaren kan vid behov växla mellan den ortografiska och den 

fonologiska strategin vid möte av ett okänt ord. Växlingen är en förutsättning för att få 

läsflyt vilket är uppnått när läsning sker automatiskt, med rätt tempo samt med prosodi, 

vilket betyder språkets rytm/melodi (Høien & Lundberg, 2013; Lundberg & Herrlin, 

2014; Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). Läsflyt är viktigt för att läsaren ska kunna 

fokusera på att förstå innehållet i texten istället för att avkoda enskilda ord. Läsflytet är 

på så sätt nära sammankopplat med förståelsen (Høien & Lundberg, 2013). 

 
2.1.3 Språkförståelse  

Enligt ‘The Simple View of Reading’ (Gough & Tunmer, 1986) är språkförståelse 

läsningens andra grundkomponent. Förståelse grundläggs tidigt i det talade språket 

genom att det lilla barnet utvecklar sitt ordförråd och lär sig att använda orden i rätt 

sammanhang, exempelvis kan ordet vass i ‘där växte vass’ avse en typ av gräs medan 

‘kniven var vass’ avser föremål med skarp spets (Elbro, 2004). För barnet handlar det 

även om att förstå språkets regler för att kunna kombinera orden i rätt följd. Språk-
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förståelse innebär att barnet som läsare kan ta hjälp av sitt mentala schema, sina egna 

erfarenheter och kunskaper, för att förstå det lästa (Kamhi & Catts, 2012; Westlund, 

2009). För att barnet ska uppnå en god läsförmåga hänger det på att avkodning och 

språkförståelse samverkar (Ehri, 2005; Elbro, 2004; Kamhi & Catts, 2012; Myrberg, 

2007). 

 
2.1.4 Andra faktorer som påverkar läsning 

En god läsförmåga innefattar flera andra faktorer förutom avkodning och språk-

förståelse men de verkar alla genom dessa två grundläggande komponenter (Elbro, 

2004). Motivation är en faktor som exempelvis påverkar hur uppmärksam läsaren är på 

avkodning genom att stanna upp och korrigera sig själv vid felläsning. Motivation kan 

även ha inverkan på hur villig läsaren är att koppla på sin bakgrundskunskap eller till att 

använda olika lässtrategier för att förstå det lästa, det vill säga språkförståelse. 

 

Det krävs ungefär 5000 timmars träning för att utveckla en god läsförmåga och läsflyt 

enligt Lundberg och Herrlin (2014). Ju mer mängdträning desto bättre läsare blir eleven 

i motsats till den elev som inte tränar, begreppet kallas av Stanovich (1986) Matteus-

effekten (Myrberg, 2007; Taube, 2007; Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). Barn 

som tidigt exponeras för text har bättre förutsättningar att komma igång med lära sig 

läsa jämfört med barn från skriftspråksfattiga hemmiljöer som får en längre startsträcka 

(Kamhi & Catts, 2012). Elever som stöter på svårigheter med avkodning och som 

saknar läsflyt har ofta brist på den mängdträning som krävs för att utveckla en god 

läsförmåga. Genom att de läser allt mindre missar de därmed positiva läsupplevelse 

vilket kan leda till försämrad motivation och läsintresse. I jämförelse med den grupp 

elever som har god läsförmåga kommer elevernas ordförråd och läsflyt inte öka i 

samma utsträckning. Från de tidiga skolåren och uppåt riskerar därmed glappet att öka 

över tid mellan grupperna vilket kan leda till sämre tilltro till sin egen läsförmåga 

(Taube, 2013). Taube (2013) poängterar därmed vikten av att tidiga insatser sätts in för 

att förebygga och kompensera läs- och skrivsvårigheter. Detta bör ske så tidigt som 

möjligt för att förhindra en försämrad motivation och dålig självkänsla hos den enskilde 

individen samt en sviktande kunskapsinhämtning när kravnivån ökar. 

 

2.2 Läs- och skrivsvårigheter  
 

Läs- och skrivsvårigheter är ett övergripande begrepp där dyslexi utgör en del av 

begreppet. Gemensamt för begreppet är att det handlar om begränsningar av att läsa och 

skriva. Vid ständiga misslyckanden i mötet med skriftspråket riskerar barnet att 

utveckla en negativ självbild (Druid-Glentow, 2006; Taube, 2013). För att förebygga 

svårigheter är det viktigt att den första läs- och skrivundervisningen fokuserar på ett 

grundligt fonologiskt arbete (SBU, 2014). Bristande avkodningsförmåga är ett av de 

huvudsakliga hindren för att utveckla en god läsförmåga. Skolans läs- och skriv-

undervisning bör vara strukturerad samt erbjuda mycket tid, träning och multisensorisk 

stimulering enligt Høien och Lundberg (2013). Det gynnar alla elever men är 

nödvändig för de elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter. Elever som 

riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter gynnas av undervisning i språklig 

medvetenhet samt träning av fonem- och grafemkoppling så att den kan ske per 

automatik (SBU, 2014; Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). 

 
2.2.1 Dyslexi  

Dyslexi är specifika läs- och skrivsvårigheter och handlar framför allt om fonologiska 

svårigheter med att nå en automatiserad ortografisk-morfemisk läsning (Høien & 
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Lundberg, 2013). För barn med dyslexi blir därmed läsförståelsesvårigheter en naturlig 

följd eftersom svårigheter med avkodning begränsar förståelse av det lästa. Med hjälp 

av tidiga adekvata insatser kan barnets läsförmåga förbättras, dock kvarstår oftast ett 

lågt lästempo eftersom avkodningen inte kan automatiseras fullt ut. Det finns många 

definitioner av dyslexi och Høien och Lundberg (2013) har definierat dyslexi på 

följande sätt: 

 

Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är av betydelse 

för att kunna utnyttja skriftens principer vid avkodning av språket. 

Störningen ger sig i första hand tillkänna som svårigheter att uppnå 

automatisk avkodning vid läsning. Störningen kommer också tydligt fram 

i bristfällig stavning. Den dyslektiska störningen går i regel igen i 

släkten, och man kan anta att en genetisk disposition finns i botten. 

Utmärkande för dyslexi är att problemen ofta är bestående. Även om man 

kan uppnå en godtagbar funktion i läsning, hänger problemen med 

stavning envist med. 

(http://dyslexiforeningen.se) 

 

 

Enligt Jacobson (2006) kan läs- och skrivsvårigheter beror på ärftliga eller miljömässiga 

faktorer eller en kombination av båda delarna. I följande modell förklaras dess orsaker 

och deras samband.  

 
 

Figur 2. Modell över ett antal faktorer som beskriver Läs- och skrivsvårigheter och Dyslexi  
 

(Jacobson, 2006) 

 

 

Cirkelns mitt symboliserar alla som har allmänna läs- och skrivsvårigheter vilket rör sig 

om ungefär 20–25 % av befolkningen. Personer med dyslexi/specifika läs- och skriv-

svårigheter är en undergrupp i cirkelns mitt vilket är ungefär 5–8 % av befolkningen 

(SBU, 2014). I modellen beskriver Jacobson (2006) flera faktorer till läs- och skriv-

svårigheter som kan vara fonologiska, språkliga, begåvningsmässiga, sociala, emotio-

nella, mognadsmässiga, syn- eller hörselnedsättningar, medicinska, neuro-psykiatriska 

http://dyslexiforeningen.se/
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samt för lite övning i läsning. Språkliga faktorer kan exempelvis handla om försenad 

språkutveckling eller att barn med invandrarbakgrund i många fall saknar ett tillräckligt 

ordförråd för att tillgodogöra sig en text. Den yttre cirkeln symboliserar samhälleliga 

och pedagogiska faktorer som kan påverka hur allvarliga läs- och skrivproblem blir för 

det enskilda barnet.  

 

Forskning visar på vikten av tidiga och förebyggande insatser redan i de tidiga skolåren 

för elever som inte kommit igång med sin läsning (Myrberg, 2007; SBU, 2014; 

Tjernberg, 2013). Myrberg (2001) anser att ett individanpassat och högkvalitativt extra 

stöd ska sättas in redan i årskurs 1 för de elever som identifieras med läs- och skriv-

svårigheter. Det är viktigt att inte vänta med identifiering och tidiga insatser för att 

istället vänta ut en eventuell läsmognad, något som Tjernberg (2013) kallar för vänta-

och-se-pedagogik. Vidare menar Tjernberg (2013) att den väntan kan göra mer skada än 

nytta för elever med eventuella läs- och skrivsvårigheter. Anledningen till tidiga insatser 

är bland annat att förhindra att felaktiga lässtrategier lärs in men också för att minska 

risken att eleven tappar motivation och tron till sin egen läsinlärningsförmåga (Elbro, 

2004; Høien & Lundberg, 2013; Taube, 2007).  

 

2.3 Specialpedagogiska insatser 
 

I läroplanen (Skolverket, 2011) står det att utbildningen ska vara likvärdig vilket inte 

innebär att undervisningen ska utformas lika för alla utan att den ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov. Enligt Skolverket (2011) bör specialpedagogiska 

insatser vara förebyggande i första hand och i andra hand åtgärdande samt vid behov 

utformas på individ-, grupp- och organisationsnivå. En specialpedagogisk insats bör 

bygga på forskning om orsaker till läs- och skrivsvårigheter samt systematisk kart-

läggning för att hitta elevers styrkor och eventuella behov. I SBU-rapporten (2014) 

framkommer exempelvis vikten av en strukturerad och intensiv lästräning som är 

meningsfull och funktionell. Enligt Myrberg (2007) ger specialpedagogiska insatser de 

bästa resultaten då elever är i inledningen av sin läs- och skrivutveckling och 

fortfarande formbara, det vill säga inte har fastnat i något han kallar verkningslösa läs- 

och skrivstrategier. Myrberg (2007) poängterar också vikten av att förebygga en negativ 

självbild vilket kan ske genom att tidiga insatser sätts in.  

 
2.3.1 Intervention 

Begreppet intervention betyder ingripande eller insats, vilket handlar om att åtgärder 

sätts in i syfte att frambringa något som leder till förändring (SBU, 2014). För att få så 

goda effekter som möjligt vid en intervention krävs att den är både strukturerad, 

intensiv och i första hand förebyggande. I jämförelse med den traditionella special-

undervisningen menar Myrberg (2007) att en daglig och intensiv lästräning under en 

begränsad period ger bättre resultat för elever i läs- och skrivsvårigheter. Flera meta-

analyser (Ehri et al., 2001; Gustafson, Ferreira & Rönnberg, 2007) drar liknande slutsats 

om att intensivträning är mer gynnsamt i jämförelse med att fördela träningen över en 

längre tidsperiod. Vidare menar Ehri et al. (2001) att undervisning i mindre grupp eller 

en-till-en gynnar inlärningen i högre grad jämfört med när träning sker i större grupp. På 

kort sikt kan dock interventioner upplevas som både tids- och resurskrävande för skolan 

men på längre sikt kan tidiga interventioner med adekvat innehåll reducera elevers 

framtida behov av specialpedagogisk undervisning och ge elever större möjligheter att 

utvecklas till goda läsare (Wolff, 2011; Høien & Lundberg, 2013). 
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2.3.2 Response To Intervention, RTI 

Response To Intervention (RTI) är en nivåbaserad modell med en tydlig progression av 

insatser för elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter (Høien och 

Lundberg, 2013). RTI bygger på att alla elever får evidensbaserad undervisning och för 

att möjliggöra tidiga upptäckter av läs- och skrivsvårigheter används någon form av 

kartläggning. Därefter sätts tidiga insatser in i form av intensiva interventioner för de 

elever som eventuellt har halkat efter i sin läsutveckling. Beroende på hur den enskilde 

eleven svarar på interventionen utformas nya åtgärder med syftet att möta eleven på rätt 

nivå (Fälth, 2013; Gersten & Dimino, 2006; Grosche & Volpe, 2013; Nordström, 2018). 

Enligt Fälth (2013) krävs det att eleven förstår målet med träningen och får vara 

delaktig i utformningen av intervention. Vidare bör tidsramen för interventioner också 

tydligt framgår för eleven. Enligt Høien och Lundberg (2013) delas RTI-modellens 

progression av insatser upp i följande tre lager:  

 

 

Lager 3 innebär särskilda åtgärder i samband med 

enskild undervisning.  

 

Lager 2 innebär att elever, vid behov, ges extra stöd i 

mindre grupp. 

 

Lager 1 innebär evidensbaserad undervisning och 

eventuellt extra stöd inom klassens ram.  

 

 
Figur 3. Ett trelagerbaserat RTI 

ramverk. Fritt reproducerat efter 

Grosche and Volpe (2013) 

(Nordström, 2018). 

 

 

Föreliggande studie avser insatser inom ramen för Lager 2 i RTI-modellen. 

 
2.3.3 Multisensorisk lästräning - LiPS 

Lindamood Phoneme Sequencing Program (LiPS) for Reading, Spelling and Speech är 

ett program som är framtaget av Patricia C. och Charles H. Lindamood för över 40 år 

sedan och då med namnet ADD, Auditory Discrimination in Depth program 

(Lindamood & Lindamood, 1998). Programmet har sedan dess reviderats vid fyra 

tillfällen, senast år 2011. LiPS (Lindamood & Lindamood, 1998) är ett multisensoriskt 

och intensivt program för barn i behov av explicit och systematisk träning i fonologisk 

medvetenhet. Programmet är speciellt framtaget för barn med svårigheter i sin 

läsutveckling samt barn med risk att hamna i läs- och skrivsvårigheter. 

 

Vid multisensorisk lästräning används flera sinnen vilket har effekt både för nybörjare 

och till barn med läs- och skrivsvårigheter. Barn med läs- och skrivsvårigheter har ofta 

ett bristande fonologiskt och ortografiskt lexikon samt svårigheter med att förstå kopp-

lingen mellan fonem och grafem. Det beror på att både fonem och grafem är abstrakta 

enheter som är svåra att identifiera vilket bidrar till svårighet med att associera fonem 

till korrekt grafem och förväxling av bokstäver kan vara en konsekvens av en sådan 

svårighet. För att få en adekvat bokstavskännedom i förhållande till en fungerande 

läsning krävs att koppling mellan fonem och grafem sker per automatik där en 

multisensorisk lästräning kan bidra till att en automatisering sker i snabbare takt (Høien 



  
 

10 

& Lundberg, 2013). Genom att använda flera sinnen, utvecklar barnet förmåga att 

urskilja fonemen i det talade språket. LiPS (Lindamood & Lindamood, 1998) bygger på 

att barnet lär sig att identifiera fonem med hjälp av munbilder för att senare på egen 

hand både höra, använda och så småningom även kunna läsa ljuden. 

 
2.3.4 Multisensorisk lästräning - FonoMix Munmetoden 

Löwenbrand-Jansson (2018) har utvecklat FonoMix Munmetoden som bygger på 

samma grundtankar som LiPS (Lindamood & Lindamood, 1998) och är en fonologisk 

multisensorisk läsinlärningsmetod. I likhet med LiPS (Lindamood & Lindamood, 1998) 

används munbilder som ett visuellt stöd för att identifiera och minnas hur munnen 

formar fonem på olika sätt. På så sätt åskådliggörs de annars så svårfångade fonemen 

som är språkets minsta betydelseskiljande enhet (Høien & Lundberg, 2013). Mun-

bilderna är namngivna utifrån hur munnen formas, exempelvis har fonemet /a/ fått 

namnet gapmunnen eftersom munnen gapar för att producera fonemet i talapparaten. I 

FonoMix ingår fjorton konsonantmunnar som visuellt visar om fonemet görs med 

tunga, tänder eller läppar (bilaga A). De fyra vokalmunnarna har tecknade hela ansikten 

för att eleverna snabbare ska kunna skilja på vokaler och konsonanter (bilaga B). Varje 

munbild introduceras med hjälp av en berättelse som läses högt för eleverna. Mun-

bilderna sätts upp i en bestämd ordning efterhand som de introduceras enligt en 

konsonant- och vokaltavla (bilaga A och B), vars syfte är att placeringen ska hjälpa 

eleverna att producera och minnas de olika fonemen. I FonoMix visas grafem enbart 

med gemener (små bokstäver). 

 

Löwenbrand-Jansson (2018) beskriver FonoMix som ett strukturerat och systematiskt 

arbetssätt som fokuserar på att befästa kopplingen mellan fonem och grafem. Metoden 

fokuserar på överinlärning vilket innebär att återkommande moment är att koppla 

samman munbild/fonem med respektive grafem och uttala fonemen. Detta för att 

automatisera fonems koppling till grafem, en fonologisk strategi, vilket är centralt för 

att på ett effektivt sätt kunna lära sig att avkoda ord vid läsning. Ett annat 

återkommande moment är att bygga ord vilket sker genom att pedagogen uttalar ett ord 

med tydlig artikulation och samtidigt visar med fingrar mot sin haka antalet ljud i ordet i 

läsriktningen, så kallat tapping. Eleverna får på så sätt möjlighet att se, höra och urskilja 

fonemens ordning för att sedan bygga ordet med munbilder/fonem och grafem. Flera av 

elevens sinnen såsom, det visuella, auditiva, motoriska och kinestetiska aktiveras vilket 

gör FonoMix multisensorisk. Träningen kan ske både individuellt och i grupp. Under de 

senaste åren har materialet kompletterats med bland annat bingo och läslistor som följer 

samma ordning som fonemen presenteras i det multisensoriska basmaterialet. De första 

läslistorna innehåller korta innehållsord som exempelvis ro, so, sol, sal, ros med 

fonemen /o/s/l/a/r/m/ (bilaga C). Med FonoMix läslistor tränas upprepad läsning i syfte 

att öka avkodningsförmågan vilket är grunden för automatiserad läsning och läsflyt 

(Löwenbrand-Jansson, 2018). 

 

2.4 Syntetiskt och analytiskt perspektiv  
 

Läsinlärningspedagogik grundar sig i huvudsak på två olika perspektiv, ett syntetiskt 

och ett analytiskt (Fridolfsson, 2015; Liberg, 2006). Det syntetiska perspektivet är en 

bottom-up-process som handlar om att läsningen går från delarna till helheten. 

Läsningen börjar med andra ord genom fonem- och grafemkoppling till att avkoda ord, 

fraser och texter. Motsatsen till det syntetiska perspektivet är det analytiska som istället 

utgår från en så kallad top-down-process. Läsningen går då istället från helheten till 
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delarna vilket innebär att läsprocessen inleds med att skapa förståelse av texten som 

därefter bryts ner till meningar, ord och mindre delar som stavelser samt fonem.  

 

Myrberg (2007) framhåller vikten av att nybörjarläsaren behöver det syntetiska 

perspektivet vid läsinlärningen då det handlar om att kunna ta hjälp av den fonologiska 

strategin vid avkodning av ord. På så sätt kan läsaren efterhand avkoda allt längre och 

svårare ord. För de elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter framhålls 

det syntetiska perspektivet (SBU, 2014; Taube, Fredriksson & Olofsson, 2015). 

Metoden FonoMix Munmetoden (Löwenbrand-Jansson, 2018), som presenterats ovan, 

bygger på en så kallad bottom-up-process och är därmed likvärdig med det syntetiska 

perspektivet, där läsinlärningen grundar sig i kopplingen mellan fonem och grafem. 

Föreliggande studie tar sin teoretiska utgångspunkt från ’The Simple View of Reading’ 

(Gough & Tunmer, 1986) som skrivs enligt formeln: Läsning = Avkodning x 

Språkförståelse där fokus läggs på avkodning som är en av två grundkomponenter för 

att uppnå en god läsförmåga.  
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3 Tidigare forskning  
I avsnittet presenteras tidigare forskning kring multisensorisk lästräning utifrån ett inter-

nationellt samt ett nationellt perspektiv. 

 

3.1 Multisensorisk lästräning utifrån ett internationellt perspektiv  
 

Flertalet forskare har undersökt vilka effekter LiPS (Lindamood & Lindamood, 1998) 

program har på barns läsinlärning. Effekterna har visats vara positiva både när det gäller 

en betydligt starkare fonologisk medvetenhet, avkodning samt läsförmåga på ordnivå 

vilket även Torgersen et al. (2001) poängterar. Torgersen et al. (2001) genomförde en 

interventionsstudie med 60 barn, 8–10 år gamla, som hade avkodningssvårigheter. 

Interventionen innehöll två olika träningsprogram, Auditory discrimination i Depth 

(ADD) samt Embedded Phonics (EP). Eleverna i interventionsgruppen fick en-till-en 

undervisning 2 gånger om dagen i 50 minuter intensivt under en period på 8 veckor. I 

programmen inkluderades fonologisk träning genom att strukturerat, multisensoriskt 

och artikulatoriskt koppla sambandet mellan fonem och grafem (ADD). Träning av den 

fonologiska medvetenheten kompletterades med läsning av meningsfulla texter (EP). 

Båda programmen visade på goda effekter trots deras olikheter, vilket enligt Torgesen et 

al. (2001) tyder på att detaljerna i de olika programmen inte är det viktigaste. Forskarna 

i studien menar att det är den fonologiska grunden i programmen som är av betydelse 

och att fonologin kopplas samman med skriftspråket samt att träningen är upplagd både 

systematisk och intensiv. Den intensiva träningen resulterade dessutom i att behovet av 

specialundervisning minskades. 

 

3.2 Multisensorisk lästräning utifrån ett nationellt perspektiv  
 

Under ett års tid genomförde Fälth, Gustafson och Svensson (2017) en interventions-

studie bland barn i förskoleklass med FonoMix Munmetoden. Metoden grundar sig på 

goda effekter av fonologisk multisensorisk lästräning som exempelvis Torgesens et al. 

(2001) studie tidigare har påvisat med programmet LiPS (Lindamood & Lindamood, 

1998). Interventionsgruppen fick multisensorisk lästräning med fokus på artikulation. 

Metoden konkretiserar sambandet mellan fonem och grafem genom att använda flera 

sinnen, det vill säga det visuella, auditiva och kinestetiska, där utgångspunkten är 

förståelsen av hur ord kan analyseras samt hur munnen formar fonem. Studiens inter-

ventionsgrupp visade större förbättringar än jämförelsegruppen, och enligt forskarnas 

tolkning visar studien att fonologisk träning med hjälp av artikulation ger en gynnsam 

effekt för barnets fortsatta läsutveckling och avkodningsförmåga. Enligt Fälth, 

Gustafson och Svensson (2017) visar studien även att tidiga intensiva interventions-

insatser ger positiva effekter på barns läs- och skrivutveckling. 

 

Även Wolff (2011) har efter inspiration av Torgesen et al. (2001) presenterat en 

forskningsstudie med elever i år 3. Syftet med forskningsstudien var att utforma ett 

svenskt teoretiskt väl förankrat undervisningsprogram för elever med läs- och skriv-

svårigheter. Programmet genomfördes dagligen i en-till-en undervisning under en 

period på 12 veckor. Direkt efter samt ett år efter avslutad intervention studerades 

effekterna av den intensiva träningen. Wolff (2011) valde att använda sig av flera 

komponenter i sitt program, utefter vad tidigare forskning visat sig ge bra resultat, i 

något hon kallar för multikomponent program. I studien användes en modell som kallas 

RAFT-träning, Reading and Fluency Training Based on Phonemic Awareness. 

Undersökningen fokuserade på hur intensiv multisensorisk lästräning med koppling av 
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fonem och grafem påverkar och eventuellt underlättar avkodningen. Den multi-

sensoriska lästräningen kompletterades även med explicit träning av läsflyt/läshastighet 

kombinerat med läsförståelsestrategier. Metoden genomfördes på en interventionsgrupp 

vilken jämfördes med en kontrollgrupp som istället undervisades med traditionell 

specialundervisning där arbetspassen var utspridda över en längre tid. Positiva effekter 

påvisades även i denna intervention där intensiv lästräning visat sig framgångsrik med 

goda resultat för avkodning, stavning, läsförståelse samt läshastighet. Enligt Wolff 

(2011) presterade interventionsgruppen bättre på alla delarna i programmet i jämförelse 

med kontrollgruppen. 
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4 Syfte och frågeställningar   
 

Syftet med studien är att undersöka hur en fonologisk multisensorisk läsinlärnings-

metod, FonoMix Munmetoden, kan stödja elever avseende kopplingen mellan fonem 

och grafem samt med avkodningen. Följande frågeställningar ställs: 

 

• Hur påverkas elevernas medvetenhet om kopplingen mellan fonem och 

grafem av träning med en fonologisk multisensorisk läsinlärningsmetod? 

• Hur påverkas elevernas avkodningsförmåga av träning med en fono-

logisk multisensorisk läsinlärningsmetod? 
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5 Metod 
I avsnittet följer en redogörelse av studiens metodval samt hur deltagarna valdes ut. 

Vidare beskrivs det testinstrument som använts vid för- och eftermätning för att få svar 

på studiens forskningsfrågor. Därefter presenteras studiens procedur, databearbetning 

samt reliabilitet och validitet. Slutligen följer en redogörelse av etiska överväganden 

samt metodkritik. 

 

5.1 Metodval 

 

Studien är en interventionsstudie med en deduktiv ansats där det finns en teoretisk 

bakgrund till studiens forskningsfrågor. Studiens insamlade data är av kvantitativ 

karaktär. Data samlades in via för- och eftermätningar av elevernas fonologiska med-

vetenhet, bokstavskännedom, avkodning av vanliga innehållsord samt nonsensords-

läsning. Begreppet intervention betyder, enligt SBU (2014), ingripande eller insats 

vilket inne-bär att åtgärder vidtas i ett syfte att frambringa något som leder till 

förändring. I läsforskningen försöker interventionsstudier utröna om en viss metod eller 

material är gynnsamt för elevers läsförmåga. I föreliggande interventionsstudie var 

syftet att undersöka hur en fonologisk multisensorisk läsinlärningsmetod, FonoMix 

Munmetoden (Löwenbrand-Jansson, 2008), påverkade elevernas medvetenhet om 

kopplingen mellan fonem och grafem samt om den gav en förbättrad 

avkodningsförmåga. Två grupper har satts samman varav den ena gruppen, 

interventionsgruppen, har deltagit med träning av FonoMix Munmetoden medan den 

andra, jämförelsegruppen, deltog i den ordinarie läsundervisningen i klassrummet. 

Interventionen var en kvasi-experimentell studie, där eventuella effekter av genomförda 

åtgärder studeras (Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Målet med en 

sådan studie är finna orsakssamband mellan interventionen och elevernas resultat där 

helst inga andra variabler kan påverka utfallet (Stukát, 2011).  

 

5.2 Urval 
 

Studien genomfördes i årskurs 1 på två F-6 skolor inom samma kommun. Skolorna 

valdes ut i enlighet med Brymans (2018) bekvämlighetsurval. Kartläggningsmaterial 

avseende läsförmåga för ÅK 1–3 (LegiLexi, 2017) genomfördes på elever i årskurs 1, 

på båda skolorna, inför interventionen. Urvalet skedde genom avkodningstest 

(LegiLexi, 2017), som prövar elevens ortografiska avkodning. Målnivå för vårterminen 

i årskurs 1 är 40–59 poäng, se tabell 3. De elever som presterade lägre än målnivån för 

årskurs 1 enligt testet (0–35) tillfrågades om att delta i studien. Totalt var det 24 elever 

som tillfrågades och tackade ja. Urvalet till intervention- respektive jämförelsegrupp 

skedde genom lottning vilket resulterade i 12 elever/grupp. Könsfördelningen blev 

förhållandevis jämn trots att det inte togs någon hänsyn till det vid lottningen. Till 

interventionsgruppen lottades 6 flickor respektive 6 pojkar och till jämförelsegruppen 5 

flickor respektive 7 pojkar. Av urvalsgruppen hade 8 av 24 elever svenska som 

andraspråk. 

 

5.3 Testinstrument 
 

För att mäta elevernas medvetenhet om kopplingen mellan fonem och grafem samt 

elevernas avkodningsförmåga före och efter interventionen användes LegiLexis (2017) 

tester, som prövar fonologisk medvetenhet, bokstavskännedom, avkodning samt 

nonsensordsläsning.  
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Testverktyget som används i studien är kostnadsfritt och har tagits fram i samarbete 

med forskare på Linnéuniversitetet och Linköpings universitet och bygger på relevant 

forskning och beprövade testmetoder (LegiLexi, 2017). För att säkerhetsställa att alla 

elever i årskurs 1–3 i Sverige lär sig att läsa rekommenderar LegiLexi (2017) att 

testerna genomförs tre gånger per läsår (höst/vinter/vår) och klass för att följa elevernas 

läsutveckling. Testerna utgår från att kartlägga de processer som enligt den teoretiska 

läsmodellen ‘The Simple View of Reading’ (Gough & Tunmer, 1986) är avgörande för 

läsningen. På så sätt går det att tidigt identifiera om elevers läs- och skrivsvårigheter 

beror på avkodning, språkförståelse eller om det är en kombination av båda delar. Vid 

bedömning av testresultaten sätts de i relation till målen för respektive årskurs, 1 till 3, 

och visar snabbt om någon elev inte följer sin utveckling och tidiga insatser kan då 

sättas in. Nedan följer en mer utförlig beskrivning kring LegiLexis (2017) tester som 

har genomförts före och efter interventionen. 

 

 

Figur 4. En utveckling av ‘The Simple View of Reading’ 

(LegiLexi, 2018) 

 
5.3.1 Fonologisk medvetenhet 

Samtliga elever i studien genomförde testet, som mäter fonologisk medvetenhet, före 

och efter interventionen. Testet mäter elevens förmåga att identifiera fonem i början, i 

mitten och i slutet av vardagliga ord samt att kunna föra samman fonem till ord. 

Maxpoäng för testet är 26. LegiLexis (2017) målnivå för årskurs 1 är 20–21 poäng. 

 

 
Tabell 1. Nivåtabell för fonologisk medvetenhet  
 

 
(LegiLexi, 2017) 

 
5.3.2 Bokstavskännedom 

Samtliga elever i studien genomförde testet, som mäter bokstavskännedom, före och 

efter interventionen. I LegiLexis (2017) test benämns det som bokstavskunskap. Testet 

mäter elevens förmåga att koppla fonem till rätt grafem, vilket är grunden för avkod-

ning. Eleven får höra ett fonem och samtidigt se olika grafem och ska då välja det rätta 

grafemet. Testet innehåller både versaler (stora bokstäver) och gemener (små 
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bokstäver). Maxpoäng för testet är 12 och LegiLexis (2017) målnivå för årskurs 1 är 9–

10 poäng.  

 

 
Tabell 2. Nivåtabell för bokstavskännedom  
 

 
(LegiLexi, 2017) 

 
5.3.3 Avkodning 

Samtliga elever i studien genomförde testet, som mäter automatiserad avkodnings-

förmåga, före och efter interventionen. Testet genomfördes enskilt med testledaren. 

Testet består av en lista med 144 vanliga innehållsord som successivt ökar i längd och 

svårighetsgrad. Eleven läser högt så många ord som möjligt på en minut och testledaren 

noterar antal korrekt lästa ord. Genom läsning av enskilda ord får testledaren en god 

uppfattning vad gäller elevens avkodningsstrategi. Ett annat syfte med testningen är att 

eleven inte kan ta hjälp av kontexten vid läsning av enskilda ord och på vis undviks 

gissning vid läsningen. Maxpoäng för testet är 144 och LegiLexis (2017) målnivå för 

årskurs 1 är 40–59 poäng. 

 

 
Tabell 3. Nivåtabell för avkodning  
 

(LegiLexi, 2017) 
 
5.3.4 Nonsensordsläsning 

Samtliga elever i studien genomförde testet, som mäter elevens alfabetiska avkodnings-

förmåga, före och efter interventionen. Testet genomfördes enskilt med testledaren och 

resultatet matades in manuellt i LegiLexi (2017) testresultat. Testet består av en lista 

med 84 påhittade ord, nonsensord, som successivt ökar i längd och svårighetsgrad. 

Eleven läser högt så många ord som möjligt på en minut och testledaren noterar antal 

korrekt lästa ord. Nonsensordläsningen ger en god uppfattning vad gäller elevens 

avkodningsstrategi. Maxpoäng för testet är 84 och LegiLexis (2017) målnivå för årskurs 

1 är 16–21 poäng. 

 

 
Tabell 4. Nivåtabell för nonsensordsläsning 

 (LegiLexi, 2017) 
 

Ovanstående tester har valts för att besvara studiens syfte och frågeställningar då 

avsikten var att undersöka hur elevernas medvetenhet om koppling mellan fonem och 

grafem samt avkodningsförmåga kan påverkas av träning med en fonologisk multi-

sensorisk läsinlärningsmetod.  
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5.4 Procedur 
 

Eleverna i jämförelsegruppen deltog i ordinarie läsundervisning i klassrummet. 

Eleverna i interventionsgruppen fick intensivträning med den fonologiska multi-

sensoriska läsinlärningsmetoden FonoMix Munmetoden (Löwenbrand-Jansson, 2018). 

Inför interventionen har interventionsledarna genomfört en endagsutbildning om 

metoden. Materialet består av en strukturerad arbetsgång med grundläggande 

genomgångar för att eleverna ska utveckla sin medvetenhet om kopplingen mellan 

fonem och grafem samt utveckla sin avkodningsförmåga (se även s. 9) Interventionen 

utfördes under en period på 4–5 veckor med start i maj månad 2019. Interventionen 

genomfördes under 30 min vid sammanlagt 20 lektionstillfällen. 11 av 12 elever 

genomförde samtliga 20 lektionstillfällen medan 1 elev, på grund av sjukdom, deltog i 

18 av dessa 20 lektionstillfällen. Noggrant utvalda delar av materialet användes med 

fokus på munmotoriska övningar kring kopplingen fonem och grafem samt avkodning 

genom upprepad läsning av läslistor. Varje lektionstillfälle planerades gemensamt av 

interventionsledarna och övningarna följdes enligt materialets strukturerade upplägg.  

 

Den fonologiska multisensoriska lästräningen har för interventionsgruppen skett i en 

välkänd miljö, i ett mindre ostört klassrum och samma rum har använts vid samtliga 

tillfällen. Vid varje lektionstillfälle placerades samtliga elever i gruppen på stolar i en 

halvcirkel framför en whiteboard. Detta för att de på ett enkelt och snabbt sätt skulle 

kunna ta sig fram till tavlan för att arbeta med materialet. Hänsyn har tagits till 

elevernas ordinarie klasschema. Till största delen har den multisensoriska lästräningen 

legat parallellt med att jämförelsegruppen deltog i den ordinarie läsundervisning i klass-

rummet. Detta för att undvika en negativ påverkan av elevernas motivation i 

interventionsgruppen eller en känsla av exkludering från den ordinarie undervisningen i 

klassrummet. Interventionsledarna som själva arbetar som speciallärare har utfört och 

ansvarat för varsin interventionsgrupp. 

 

5.5 Databearbetning 
 

Studiens resultat vid för- och eftermätning avseende fonologisk medvetenhet, bokstavs-

kännedom, avkodning och nonsensordsläsning samlades in och registrerades på individ-

nivå. Stapeldiagram har använts för att tydliggöra elevernas individuella testresultat. 

Diagrammen visar testresultaten både före och efter interventionen för att kunna 

jämföra elevernas eventuella utveckling. Resultatet presenteras även i medelvärde samt 

standardavvikelser (SD) på gruppnivå i tabellform. Standardavvikelser har använts för 

att förklara vilken effekt interventionen har haft på spridningen i gruppen. Standard-

avvikelse är ett mått på hur genomsnittligt värdena sprider sig från mitten, det vill säga 

medelvärdet (Denscombe, 2018).  

 

5.6 Reliabilitet och validitet 
 

En studie bör kontrolleras kontinuerligt från början till slut och två viktiga faktorer som 

bör beaktas under en pågående studie är reliabilitet och validitet för att bedöma studiens 

kvalité (Bryman, 2018; Stukát, 2011). Reliabilitet beskriver på vilket sätt data-

insamlingen har fungerat, det vill säga hur tillförlitlig mätningen har varit. Ett resultat 

ska till exempel vara detsamma oberoende vem som utför testet och resultatet ska även 

vara detsamma ifall mätningen genomförs på nytt. Validitet handlar om att mäta det 
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som är avsett att mätas därför bör forskare ständigt kontrollera, ifrågasätta och tolka en 

studies resultat (Bryman, 2018). 

 

5.7 Etiska överväganden 
 

Alla studier bör följa de forskningsetiska principerna, informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt informations-

kravet ska berörda inom forskningen informeras om studiens syfte (Vetenskapsrådet, 

2002), vilket i denna interventionsstudie innebär att eleverna och klasslärarna har fått 

muntlig information om interventionsstudiens syfte och form. Rektorer på respektive 

skola har informerats och givit sitt muntliga godkännande. Därefter skickades ett 

missivbrev (bilaga D) hem till elevernas vårdnadshavare för information om studiens 

utformning, samtycke och underskrift. Vårdnadshavares svarstalong med besked om 

eventuellt deltagande i studien lämnades till respektive klasslärare. Samtliga elever som 

tillfrågades lämnade in sitt medgivande. Enligt samtyckeskravet ska deltagare i en studie 

ha rätt att själva bestämma över sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002) vilket har skett 

genom att elevernas vårdnadshavare informerades via missivbrev om att deltagandet i 

interventionsstudien var frivilligt. Eleverna fick också muntlig information av klass-

lärarna om att interventionen gjordes på frivillig basis, vilket innebar att eleverna istället 

för att delta kunde välja att återgå till ordinarie undervisning med sin klass. Enligt 

konfidentialitetskravet ska personuppgifter förvaras säkert (Vetenskapsrådet, 2002), 

vilket innebär att varken elevernas namn, klass eller skola framgår i denna studie eller i 

examensarbetet. Enligt nyttjandekravet får insamlad data endast användas i forsknings-

ändamål (Vetenskapsrådet, 2002), vilket innebär att alla testresultat raderas när allt är 

färdigställt för denna interventionsstudie.    

 

Dahmström (2011) betonar vikten av att det inte uppstår ett beroendeförhållande mellan 

forskare och interventionens deltagare, i detta fall elever i årskurs 1. Interventions-

ledarna var medvetna om att en eventuell maktsituation kunde uppstå med tanke på 

deltagarnas ringa ålder. De elever som inte ingick i interventionen och därmed inte fick 

möjlighet till samma intensivträning kommer att få denna möjlighet vid ett senare 

tillfälle om insatsen visar gynnsamma resultat. Dahmström (2011) understryker att det 

annars är oetiskt att inte erbjuda samtliga elever samma möjlighet. 

 

5.8 Metodkritik 
 

På grund av tidsbrist används endast en kvantitativ metod i interventionsstudien vilket 

kan ifrågasättas eftersom det finns fördelar med att kombinera en kvantitativ med en 

kvalitativ ansats. Genom att mixa olika metoder och verktyg kan ett fenomen belysas 

utifrån olika synvinklar enligt Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013). 

Vidare menar Denscombe (2018) att en annan fördel med metodkombination är ett sätt 

att föra analysen framåt där den ena metoden kan användas för att bidra med 

information till den andra. Exempel på en metodkombination skulle i denna studie 

kunna vara att mixa den kvantitativa metoden med kvalitativa intervjuer för att 

undersöka deltagarnas upplevelser och känslor kopplade till interventionen. 

 

Urvalet i interventionen skulle kunna göras i större omfattning för att interventions- och 

jämförelsegruppen i sin helhet ska slumpas ut ur en större population. På grund av 

tidsbrist får urvalet göras på de grunder som beskrivs enligt ovan. En medvetenhet finns 

dock om att det är på gränsen till ett för litet urval och det kan således bli komplicerat 

att diskutera i vilken mån slutsatserna kan överföras till snarlika sammanhang. 
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Tidsperioden mellan för- och eftermätningar kan komma att påverka testresultaten. 

Enligt LegiLexis (2017) rekommendation ska testningen ske vid tre gånger per läsår 

(höst/vinter/vår). För- och eftermätningar i denna studie kommer att göras med sex 

veckors intervall. En risk med den tidsintervallen kan leda till en minneseffekt där 

eleverna känner igen testets utformning. Vidare går det inte att bortse från att elevernas 

koppling mellan fonem och grafem samt avkodningsförmåga kan påverkas av andra 

faktorer under interventionsperioden.  
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6 Resultat 
 

I interventionsstudien deltog sammanlagt 24 elever i årskurs 1 från två F-6 skolor. 

Interventionsgruppen bestod av 12 elever, varav 6 elever från respektive skola. 

Interventionen innebar 30 minuters intensivträning med en fonologisk multisensorisk 

läsinlärningsmetod, FonoMix Munmetoden, vid sammanlagt 20 lektionstillfällen. 

Jämförelsegruppen bestod också av 12 elever, varav 6 elever från respektive skola, som 

fick ordinarie läsundervisning i klassrummet. 

 

Resultatet av för- och eftermätning redovisas utifrån forskningsfrågorna som syftar till 

att undersöka om elevernas medvetenhet om kopplingen mellan fonem och grafem kan 

påverkas av intensivträning med FonoMix Munmetoden under 20 lektionstillfällen. 

Studien syftar också till att undersöka hur elevers avkodningsförmåga kan utvecklas 

med träning av denna fonologiska multisensoriska läsinlärningsmetod. Resultatet 

presenteras på gruppnivå i medelvärden samt standardavvikelser (SD) i tabeller medan 

elevernas individuella resultat redovisas i diagram.  

 

6.1 Fonologisk medvetenhet 
 

Målnivå för årskurs 1 är 20–21 poäng, enligt LegiLexi (2017).  

 

 
Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse (SD) av testet fonologisk medvetenhet före och efter 

intervention för interventions- och jämförelsegruppen, resultatet presenteras på gruppnivå 

 Interventionsgrupp, medel (SD) Jämförelsegrupp, medel (SD) 

Förmätning 19 (SD 5.4) 18.8 (SD 5.5) 

Eftermätning 22.1 (SD 3.2) 20.7 (SD 5.5) 

Förändring 3.1  1.9 

 

 

Standardavvikelsen (SD) för testet fonologisk medvetenhet varierade från 5.4 före 

interventionen till 3.2 efter interventionen för interventionsgruppen. För 

jämförelsegruppen var motsvarande siffror 5.5 före interventionen och 5.5 efter 

interventionen.  
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Figur 5. Resultat av testet fonologisk medvetenhet för eleverna i interventionsgruppen, resultatet 

presenteras på individnivå 

 

 

Före interventionen har 5 elever uppnått målnivå för årskurs 1 (20–21 poäng). Efter 

interventionen har 10 elever uppnått målnivån. 

 

Interventionsgruppen har genomsnittligt ökat sitt resultat med 3.1 poäng. En elev har 

ökat sitt resultat med 10 poäng, 3 elever har ökat mellan 5–8 poäng, 3 elever har ökat 

mellan 1–4 poäng, 3 elever har ett oförändrat resultat medan 2 elever minskade sina 

resultat mellan 1–2 poäng.  

 

 

Figur 6. Resultat av testet fonologisk medvetenhet för eleverna i jämförelsegruppen, resultatet presenteras 

på individnivå 
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Före interventionen har 7 elever uppnått målnivå för årskurs 1 (20–21 poäng). Efter 

interventionen har 8 elever uppnått målnivån. 

 

Jämförelsegruppen har genomsnittligt ökat sitt resultat med 1.9 poäng. En elev har ökat 

sitt resultat med 11 poäng, 2 elever har ökat mellan 5–8 poäng, 5 elever har ökat mellan 

1–4 poäng, 3 elever har minskat sina resultat mellan 1–2 poäng medan 1 elev minskade 

sitt resultat med 6 poäng. 

 

I genomsnitt har interventionsgruppen ökat sitt resultat i högre utsträckning än jäm-

förelsegruppen. Interventionsgruppen fick i genomsnitt 1.2 poäng mer än jämförelse-

gruppen.  

 

6.2 Bokstavskännedom  
 

Målnivå för årskurs 1 är 9–10 poäng, enligt LegiLexi (2017).  

 

 
Tabell 6. Medelvärde och standardavvikelse (SD) av testet bokstavskännedom före och efter intervention 

för interventions- och jämförelsegruppen, resultatet presenteras på gruppnivå 

 Interventionsgrupp, medel (SD) Jämförelsegrupp, medel (SD) 

Förmätning 11.2 (SD 3.0) 11.2 (SD 2.5) 

Eftermätning 11.6 (SD 1.0) 11.5 (SD 2.5) 

Förändring 0.4 0.3 

 

 

Standardavvikelsen (SD) för testet bokstavskännedom varierade från 3.0 före 

interventionen till 1.0 efter interventionen för interventionsgruppen. För jämförelse-

gruppen var motsvarande siffror 2.5 före interventionen och 2.5 efter interventionen.  

 
Figur 7. Resultat av testet bokstavskännedom för eleverna i interventionsgruppen, resultatet presenteras på 

individnivå 
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Före interventionen har samtliga 12 elever uppnått målnivå för årskurs 1 (9–10 poäng).  

 

Interventionsgruppen har genomsnittligt ökat sitt resultat med 0.4 poäng. En elev har 

ökat med 3 poäng, 3 elever med 1 poäng medan 1 elev har minskat med 1 poäng. 

Resterande 7 elever befann sig på samma nivå, varav 5 elever hamnade på högsta nivån, 

vilket motsvarar 12 poäng.  

 

 

Figur 8. Resultat av testet bokstavskännedom för eleverna i jämförelsegruppen, resultatet presenteras på 

individnivå 

 

 

Före interventionen har samtliga 12 elever uppnått målnivå för årskurs 1 (9–10 poäng). 

 

Jämförelsegruppen har genomsnittligt ökat sitt resultat med 0.3 poäng. En elev har ökat 

med 3 poäng, 1 elev har ökat med 2 poäng, 2 elever har ökat med 1 poäng medan 2 

elever har minskat med 1–3 poäng. Resterande 6 elever befann sig på samma nivå som 

före interventionen, det vill säga på högsta nivå vilket motsvarar 12 poäng. 

 

Varken interventions- eller jämförelsegruppen visade någon märkbar förändring vid för- 

och eftermätning.  
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6.3 Avkodning  
 

Målnivå för årskurs 1 är 40–59 poäng, enligt LegiLexi (2017).   

 

 
Tabell 7. Medelvärde och standardavvikelse (SD) av testet avkodning före och efter intervention för 

interventions- och jämförelsegruppen, resultatet presenteras på gruppnivå 

 Interventionsgrupp, medel (SD) Jämförelsegrupp, medel (SD) 

Förmätning 21.9 (SD 6.8) 21.9 (SD 7.0) 

Eftermätning 33.3 (SD 4.1) 28.6 (SD 7.5) 

Förändring 11.4 6.7 

 

 

Standardavvikelsen (SD) för testet avkodning varierade från 6.8 före interventionen till 

4.1 efter interventionen för interventionsgruppen. För jämförelsegruppen var 

motsvarande siffror 7.0 före interventionen och 7.5 efter interventionen.  

 

 

Figur 9. Resultat av testet avkodning för eleverna i interventionsgruppen, resultatet presenteras på 

individnivå 

 

 

Före interventionen har 0 elever uppnått målnivå för årskurs 1 (40–59 poäng). Efter 

interventionen har 4 elever uppnått målnivån. 

 

Interventionsgruppen har genomsnittligt ökat sitt resultat med 11.4 poäng. 2 elever har 

ökat sina resultat mellan 16–20 poäng, 4 elever har ökat mellan 11–15 poäng, 4 elever 

har ökat mellan 6–10 poäng medan 2 elever har ökat mellan 1–5 poäng.  

 



  
 

26 

 

Figur 10. Resultat av testet avkodning för eleverna i jämförelsegruppen, resultatet presenteras på 

individnivå 

 

 

Före interventionen har 0 elever uppnått målnivå för årskurs 1 (40–59 poäng). Efter 

interventionen har 2 elever uppnått målnivån. 

 

Jämförelsegruppen har genomsnittligt ökat sitt resultat med 6.7 poäng. 3 elever har ökat 

mellan 11–15 poäng, 4 elever har ökat mellan 6–10 poäng, 4 elever har ökat mellan 1–5 

poäng medan 1 elev har minskat med 1 poäng.  

 

Samtliga elever i interventionsgruppen har ökat sitt resultat efter interventionen. 11 av 

12 elever i jämförelsegruppen har ökat sitt resultat. I genomsnitt har interventions-

gruppen ökat sitt resultat i högre utsträckning än jämförelsegruppen. Interventions-

gruppen fick i genomsnitt 4.7 poäng mer än jämförelsegruppen.  
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6.4 Nonsensordsläsning 
 

Målnivå för årskurs 1 är 16–21 poäng, enligt LegiLexi (2017).  

 

 
Tabell 8. Medelvärde och standardavvikelse av testet nonsensordsläsning före och efter intervention för 

interventions- och jämförelsegruppen, resultatet presenteras på gruppnivå 

 Interventionsgrupp, medel (SD) Jämförelsegrupp, medel (SD) 

Förmätning 10.1 (SD 5.8) 9.8 (SD 8.9) 

Eftermätning 13.8 (SD 4.0) 12.2 (SD 7.1) 

Förändring 3.7 2.4 
 

 

 

Standardavvikelsen (SD) för testet nonsensordsläsning varierade från 5.8 före 

interventionen till 4.0 efter interventionen för interventionsgruppen. För jämförelse-

gruppen var motsvarande siffror 8.9 före interventionen och 7.1 efter interventionen.  

 

 

Figur 11. Resultat av testet nonsensordsläsning för eleverna i interventionsgruppen, resultatet presenteras 

på individnivå 

 

 

Före interventionen har 1 elev uppnått målnivå för årskurs 1 (16–21 poäng). Efter 

interventionen har 3 elever uppnått målnivån. 

 

Interventionsgruppen har genomsnittligt ökat sitt resultat med 3.7 poäng. En elev har 

ökat sitt resultat med 9 poäng, 8 elever har ökat mellan 3–5 poäng, 2 elever har ökat 

mellan 1–2 poäng medan 1 elev har oförändrat resultat. 
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Figur 12. Resultat av testet nonsensordsläsning för eleverna i jämförelsegruppen, resultatet presenteras på 

individnivå 

 

 

Före interventionen har 2 elever uppnått målnivå för årskurs 1 (16–21 poäng). Efter 

interventionen har 2 elever uppnått målnivån. 

 

Jämförelsegruppen har genomsnittligt ökat sitt resultat med 2.4 poäng. En elev har ökat 

sitt resultat med 9 poäng, 2 elever har ökat mellan 6–8 poäng, 3 elever har ökat mellan 

3–5 poäng, 2 elever har ökat mellan 1–2 poäng, 1 elev har oförändrat resultat medan 3 

elever har minskat sina resultat mellan 1–3 poäng. 

 

Interventionsgruppen har ökat sitt resultat, förutom 1 elev vars resultat var oförändrat. I 

jämförelsegruppen har några elever till och med minskat sitt resultat. I genomsnitt har 

interventionsgruppen ökat sitt resultat i något högre utsträckning än jämförelsegruppen. 

Interventionsgruppen fick i genomsnitt 1.3 poäng mer än jämförelsegruppen.  

 

6.5 Resultatsammanfattning 
 

Studien syftade till att undersöka om elevers medvetenhet om kopplingen mellan fonem 

och grafem kan påverkas av intensivträning med FonoMix Munmetoden under 20 

lektionstillfällen. Studien syftade också till att undersöka hur elevers avkodnings-

förmåga kan utvecklas av träning med denna fonologiska multisensoriska läsinlärnings-

metod. Resultat av för- och eftermätningar som har presenterats enligt ovan ger följande 

konklusion: 

 

• Nästan alla elever i interventionsgruppen har ökat sina resultat efter 

interventionen vad gäller medvetenhet om kopplingen mellan fonem och 

grafem. Jämförelsegruppen ökade också sina resultat, dock inte i lika stor 

utsträckning som interventionsgruppen. Resultatet visar att intensivträning med 

FonoMix Munmetoden har viss påverkan på elevernas fonologiska medvetenhet. 

• Eftersom flertalet av eleverna i både interventions- och jämförelsegruppen redan 

före interventionen hade god bokstavskännedom visade resultaten ingen 

märkbar förändring efter genomförd intensivträning (takeffekter). 

• Eleverna i interventionsgruppen har ökat sina resultat i avkodning i högre 

utsträckning än jämförelsegruppen. Interventionsgruppen har även ökat sina 
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resultat i nonsensordsläsning i något högre utsträckning än jämförelsegruppen. 

Resultatet visar att träning med en fonologisk multisensorisk läsinlärningsmetod 

påverkade elevernas avkodningsförmåga positivt.  

• Resultatet visar att intensivträningen med FonoMix Munmetoden under 20 

lektionstillfällen fördelat på 4–5 veckor påverkar elevernas avkodningsförmåga i 

positiv riktning.  
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7 Analys och diskussion  
Analys och diskussion utgår från studiens frågeställningar och delas upp i två̊ delar, 

resultatanalys och diskussion samt metoddiskussion. Därefter beskrivs special-

pedagogiska implikationer samt förslag till fortsatt forskning. 

 

7.1 Resultatanalys och diskussion 
 

Denna studie tar sin utgångspunkt i den teoretiska modellen ‘The Simple View of 

Reading’ (Gough & Tunmer, 1986). Modellen beskriver att avkodning är en av två 

grundläggande komponenterna för att uppnå en god läsförmåga. Avkodning förutsätter 

en god fonologisk medvetenhet, vilket handlar om kopplingen mellan fonem och 

grafem, samt en god bokstavskännedom (Elbro, 2004; Høien & Lundberg, 2013; 

Myrberg, 2007). Vad gäller bokstavskännedom visade samtliga elever i denna studie att 

de hade nått målnivå för årskurs 1. Flera av eleverna hade dessutom uppnått takeffekt. 

Därmed är vår slutsats att eleverna genom den första läs- och skrivundervisningen i 

årskurs 1 har utvecklat en grundläggande kännedom om hur samtliga grafem ser ut 

visuellt samt vilket grafem som representerar vilket fonem. En god bokstavskännedom 

är en viktig förutsättning för att kunna avkoda ord alltmer automatiserat, vilket innebär 

att det inte ska finnas någon som helst tvekan om vilket fonem som kopplas till vilket 

grafem (Elbro, 2004; Høien & Lundberg, 2013; Lundberg & Herrlin, 2014). Det tar 

dock tid och träning att befästa denna koppling så att den sker per automatik (Elbro, 

2004). I FonoMix används enbart gemener och eleverna i interventionsgruppen visade 

under lektionstillfällena en osäkerhet vad gäller vissa kopplingar, exempelvis förväxlade 

de b och d samt e och ä. McGuinness (1998) drar slutsatsen att gemener bör 

introduceras först i undervisning därför att de är lättare att särskilja visuellt jämfört med 

versaler. Löwenbrand-Jansson (2018) är av samma åsikt och poängterar vikten av att det 

finns tid för överinlärning. Vid eftermätningen visade interventionsgruppen en större 

ökning än jämförelsegruppen, vilket kan tyda på att dessa elever just har fått mer tid till 

överinlärning för befästa kopplingen genom att träna intensivt. Dessutom kan troligtvis 

intensivträningen med fokus på multisensorisk stimulering ha påverkat det förbättrade 

resultatet. Flera forskningsstudier (Fälth, Gustafson & Svensson, 2017; Lindamood & 

Lindamood, 1998; Torgesen et al. 2001; Wolff, 2011) drar slutsatsen att multisensorisk 

träning bidrar till att kopplingen automatiseras snabbare när flera sinnen får samverka 

vid inlärningen.  

 

Vid analys av studiens testresultat finner vi störst ökning vid eftermätning av avkodning 

för interventionsgruppen. Vi ser även samma tendenser i jämförelsegruppen, dock inte i 

lika hög utsträckning. Standardavvikelsen visar även att spridningen inte är lika stor i 

interventionsgruppen efter interventionen. Høien och Lundberg (2013) menar att det är 

svårt att inom klassrummets ram ge eleverna möjlighet till den överinlärning som krävs 

för att utveckla en god avkodningsförmågan. Enligt Elbro (2004) krävs det många 

timmars träning för att bli en god läsare. Stanovich (1986) kallar detta för Matteus-

effekten och det innebär att ju mer lästräning desto bättre läsare. Vårt antagande är att 

det i interventionsgruppen deltog elever som inte hade tränat sin läsning i tillräcklig 

omfattning men som genom interventionen fick möjlighet till mer mängdträning. I 

närmare analys av ökningen vad gäller avkodning reflekterar vi om det möjligtvis kan 

vara träningen med FonoMix läslistor som kan ha påverkat utfallet. Å andra sidan kan 

ökningen handla om att eleverna vid eftermätningen känner igen upplägget med att just 

läsa enskilda ord, vilket dock gäller för såväl interventions- som jämförelsegruppen. 

Samtidigt är det stor skillnad mellan de innehållsord som ingår i FonoMix läslistor i 

jämförelse med de ord som används i LegiLexis avkodningstest. Vidare är FonoMix 
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läslistor uppbyggda med en tydlig progression vilket innebär små förändringar mellan 

orden vilket inte är fallet i samma utsträckning i LegiLexis avkodningstest.  

 

Fyra elever i interventionsgruppen har vid eftermätning nått målnivå för årskurs 1 vad 

gäller avkodning. Studien visar dock att samtliga elever i interventionen behöver fortsatt 

undervisning för att träna sin avkodning. De har knäckt läskoden och Ehri (2005) 

beskriver fasen som eleverna befinner sig i som viktig och avgörande för en fortsatt 

avkodningsutveckling, den så kallade Partial alphabetic phase. Fortfarande behöver 

eleverna mycket mängdträning för att lättare kunna tillägna sig sight-words i sitt 

ortografiska minne. Høien och Lundberg, (2013) beskriver detta på liknande sätt enligt, 

Alfabetisk-fonemiska stadiet. Avkodningen är igång men är mycket krävande eftersom 

eleverna tvingas använda den fonologiska strategin som beskrivs i figur 1 på s. 4. 

Därför behöver eleverna mycket lästräning för att bli säkrare i sin alfabetiska-fonemiska 

avkodning för att på sikt har möjlighet att nå den ortografiska-morfemiska läsningen, 

som då kan ske utan ansträngning. Elever som inte kan avläsa ord automatiserat riskerar 

att hamna i svårigheter med att förstå det lästa (Elbro, 2004). Därav vikten av tidiga 

insatser för att förebygga dessa svårigheter (Söderberg-Juhlander, Jacobson & 

Nordström, 2012). Ovanstående reflektion kan styrkas av att alla elever gynnas av en 

strukturerad undervisning för att befästa kopplingen mellan fonem och grafem (SBU, 

2014). Studiens resultat visar att FonoMix läslistor som vi har använt i interventionen 

troligtvis har haft en positiv påverkan på elevernas avkodningsutveckling. Efter-

mätningen av nonsensordsläsning visar också en ökning i både interventions- och 

jämförelsegruppen men ökningen är dock inte lika markant som avkodningen. En 

reflektion kring vad orsaken till ovanstående skillnad kan bero på är att eleverna inte har 

fått träna på att läsa nonsensord under interventionen.  

 

Efter interventionen kan vi nu med klarhet konstatera att samtliga elever har låg 

avkodningsförmåga. Detta innebär att eleverna till stor del fortfarande måste förlita sig 

på att ljuda långsamt med hjälp av den fonologiska strategin som Høien och Lundberg 

(2013) tar upp i ’dual-rote-teorin’, uppkallad av Coltheart (2005). Vår slutsats är att 

oavsett avkodningssvårighet så framgår det vid eftermätningen att samtliga elever i 

interventionsgruppen var hjälpta av den lästräning som erbjöds i denna intensifierade 

form. Under läsåret har eleverna fått grundläggande läs- och skrivundervisning och 

intensivträningen bidrog till en extra ‘boost’ i slutet av årskurs 1 vilket var en av våra 

förhoppningar med den här studien. Vidare anser vi att även om träningen påverkade 

elevernas avkodningsförmåga i positiv riktning så är det viktigt att den fortsatta 

undervisningen varieras med olika metoder och arbetssätt för att utveckla och bibehålla 

elevernas motivation och läsintresse. FonoMix Munmetoden (Löwenbrand-Jansson, 

2018) fokuserar på att befästa kopplingen mellan fonem och grafem för att avkodningen 

på sikt ska kunna ske per automatik. Detta är den lästekniska grundkomponenten enligt 

’The Simple View of Reading’ (Gough & Tunmer, 1986). Om läspedagogiken enbart 

fokuserar på att utgå från delarna till helheten, det vill säga det syntetiska perspektivet, 

kan det eventuellt innebära att läsningen inte upplevs som meningsfull vilket kan leda 

till minskad läsmotivation hos eleverna. Å andra sidan kräver en god läsförmåga att 

eleverna tidigt lär sig en fungerande lässtrategi för att kunna möta nya och okända ord 

vilket förutsätter en strukturerad undervisning kring fonem- och grafemkopplingen 

(Høien & Lundberg, 2013; Myrberg, 2007; SBU, 2014). Annars finns risken att 

eleverna gissar sig fram med hjälp av ledtrådar i texten (Elbro, 2004). Enligt Liberg 

(2006) bör därför undervisningen innehålla både ett syntetiskt och analytiskt perspektiv.  
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Kopplat till studiens intervention där flera elever har haft en låg fonologisk medvetenhet 

ser vi att när de har tränat det de har haft svårt för så har åtgärderna på gruppnivå visat 

att eleverna ökat sin fonologiska medvetenhet. Detta gäller även på individnivå då 

dubbelt så många elever i interventionsgruppen har uppnått målnivå för årskurs 1. Flera 

forskare (Elbro, 2004; Kamhi & Catts, 2012; Høien & Lundberg, 2013) menar att den 

fonologiska medvetenheten spelar en central roll i den fortsatta läs- och skriv-

utvecklingen. I linje med Ehri et al. (2001) slutsats visar resultaten från denna studie att 

faktorer som kan ha påverkat är att träningen har skett intensivt under begränsad period 

samt i mindre grupp. Den multisensoriska och strukturerade träningen vad gäller 

fonologi samt kopplingen mellan fonem och grafem har troligtvis också bidragit till den 

positiva utvecklingen vilket i så fall ligger i linje med de slutsatser som gjorts i tidigare 

interventionsstudier (Fälth, Gustafson & Svensson, 2017; Torgesen et al., 2001; Wolff, 

2011). I enlighet med Høien och Lundberg (2013) anser vi att multisensorisk stimu-

lering kan bidra till en ökad medvetenhet om hur munnen formar språkets svårfångade 

fonem. 

 

Vid analys av de elever som inte har utvecklat sin fonologiska medvetenhet kan 

orsakerna bero på olika faktorer vilket Jacobson (2006) också beskriver i sin modell. Å 

ena sidan kan läs- och skrivsvårigheter bland annat beskrivas utifrån elevens mognad, 

sociala yttre faktorer eller att eleven har svenska som sitt andraspråk. Vi kunde under 

interventionen se att några av eleverna i interventionsgruppen hade svårigheter med att 

koncentrera sig vid längre stunder vilket kan förklaras med en eller flera faktorer enligt 

Jacobsons (2006) modell. Å andra sidan kan det handla om fonologiska faktorer vilket 

eventuellt kan innebära specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi. Om så är fallet 

menar Høien och Lundberg (2013) att det är viktigt att adekvata insatser sätts in tidigt 

och att undervisningen fokuserar, i enlighet med SBU (2014), på ett grundligt 

fonologiskt arbete. Det fonologiska arbetet är en viktig framgångsfaktor för den fortsatta 

läs- och skrivutvecklingen enligt flera forskare (Elbro, 2004; Kamhi & Catts, 2012; 

Høien & Lundberg, 2013; Torgesen et al., 2001) eftersom det gynnar alla elever men är 

nödvändig för elever som riskerar att hamna i läs- och skrivsvårigheter. Visar det sig, 

trots att eleven fått strukturerad undervisning, att de fonologiska svårigheterna kvarstår 

kan det medföra svårigheter att på sikt nå en automatiserad ortografisk-morfemisk 

läsning (Høien & Lundberg, 2013). Vi anser att det kan vara en fördel att interventionen 

är tidsbegränsad. Detta för att kunna utvärdera om träningen har gett resultat, vilket 

även Fälth (2013) poängterar vikten av. I de fall där träningen inte har varit tillräcklig 

handlar det om att hitta alternativa sätt för att utveckla avkodningsförmågan hos eleven 

men även för att undvika att eleven frambringar en negativ självbild (Taube, 2013). Alla 

elever behöver få känna att de lyckas i sitt skolarbete för att bibehålla sin motivation 

och självbild (Alatalo, 2019; Druid Glentow, 2006; Myrberg, 2007). 

 

Totalt sett visar interventionsgruppen en större ökning vid eftermätning, jämfört med 

jämförelsegruppen som fått ordinarie undervisning. Även om resultatet har visat på en 

förbättring hade vi dock förväntat oss större skillnader mellan de två grupperna. Det kan 

ha sin orsak i att interventionsperioden var något kort med för få lektionstillfällen. 

Sammanfattningsvis minskade standardavvikelsen (SD) vid eftermätningen jämfört med 

förmätningen för interventionsgruppen, vilket innebär att spridningen runt medelvärdet 

blev mindre, det vill säga en mindre spretig grupp. Detta var inte fallet för jämförelse-

gruppen. 
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7.2 Metoddiskussion 
 

I en kvantitativ studie handlar det om att kunna förklara och dra säkra slutsatser (Stukát, 

2011). I denna studie har därför utprövade och normerade tester använts då det bidrar 

till en högre validitet och reliabilitet, liksom större möjlighet till en generalisering. 

Testerna som användes vid för- och eftermätning är väl utarbetade och utprövade för att 

testa de enskilda förmågor som var tänkta att mätas, såsom fonologisk medvetenhet, 

bokstavskännedom, avkodning av vanliga innehållsord samt nonsensordsläsning. 

Validitet handlar om att jämföra ett test med ett redan etablerat test vilket LegiLexi 

(2017) har gjort vid utveckling av testerna.  

 

En förtjänst med genomförd interventionsstudie är att för- och eftermätningar har 

genomförts för att mäta resultat och nyttan av den specifika insatsen. Detta överens-

stämmer med vad Nordström (2018) menar är fördelaktigt med en intervention. Enligt 

Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström (2013) ökar en studiens reliabilitet när för- 

och eftermätningar utförs. Det som stärker studiens reliabilitet är att det testinstrument 

som använts är grundligt utarbetat gällande instruktioner och struktur. Därmed blir det 

lätt att följa samma arbetsgång för eleverna vid för- och eftermätningar. Dessutom sker 

rättning och sammanställning av testerna automatiskt via LegiLexis (2017) testportal 

vilket också inverkar positivt på reliabiliteten då det inte finns utrymme för 

interventionsledarnas egna tolkningar vilket skulle ha varit fallet med exempelvis en 

kvalitativ ansats med intervjuer. Det finns risk att eleverna å ena sidan har kommit ihåg 

delar av LegiLexis (2017) tester, vilket kan ha påverkat resultatet. Å andra sidan har 

testerna via testportalen en funktion som leder till en slumpmässig ordningsföljd av 

testernas bildval vilket kan ha minskat risken för att minnas bildernas inbördes ordning. 

En annan förtjänst med interventionen är att 11 av de totalt 12 eleverna som ingick i 

interventionen genomförde samtliga 20 lektionstillfällen medan en elev, på grund av 

sjukdom, deltog i 18 av dessa 20. När ett bortfall är så pass litet kan en studies 

testresultat generaliseras i högre utsträckning (Eriksson-Barajas, Forsberg & 

Wengström, 2013). Vidare poängterar Eriksson-Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013) att en studies reliabilitet ökar ju fler deltagare som ingår. En större studie med 

fler än femton elever i varje grupp skulle därför ha ökat reliabiliteten i resultatet. Därför 

kan en generaliserbarhet i denna interventionsstudie diskuteras eftersom det var på 

gränsen till ett för litet urval. Studiens design var kvasi-experimentell. För att en studies 

resultat ska bli helt generaliserbara behöver urvalet följa praxis för statistiska 

experiment (Eriksson-Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). 

 

Interventionen utfördes med totalt 12 elever som fördelades i två grupper med 6 elever i 

varje grupp. Det kan vara en fördel med två mindre grupper för att lättare kunna 

individualisera arbetssättet utifrån elevernas behov. Om samtliga 12 elever hade ingått i 

samma grupp och letts av samma pedagog hade undervisningen blivit mer likvärdig. 

Det gick dock inte att genomföra på grund av att eleverna går på skilda skolor vilket 

handlar om tillgänglighetssynpunkt enligt Bryman (2018). Vidare var det en fördel att 

intervention utfördes på interventionsledarnas egna skolor eftersom en tidigare relation 

redan var etablerad mellan interventionsledare och elever. Samtidigt kan det ha medfört 

en risk för ett maktberoende på grund av elevernas ringa ålder, vilket även Dahmström 

(2011) menar är en viktig aspekt att beakta. 

 

Interventionsstudien utfördes under en sträng tidsram på 4–5 veckor med start i maj 

månad vid 20 lektionstillfällen. Det krävdes därför en noggrann planering och ett 

intensivt samarbete med berörda klasslärare för att få samtliga lektionstillfällen genom-
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förda innan terminens slut. Det gick med något enstaka bortfall och trots flera 

schemabrytande aktiviteter som exempelvis lovdagar och skolutflykter. Om det dock 

hade blivit fler bortfall hade det medfört svårigheter att genomföra för- och eftermätning 

med samtliga 24 elever. En annan reflektion som gjordes under interventionsperioden 

var att några elever hade behov av mycket stöttning för att bibehålla sin motivation och 

uppmärksamhet under de sista tillfällena. Detta berodde troligtvis på att interventionen 

utfördes så nära intill vårterminens slut.  

  

I denna studie har FonoMix Munmetoden komprimerats till 20 lektionstillfällen även 

om metoden är avsedd att arbeta med under längre tid vilket tydliggjordes under vår 

endagsutbildning om metoden. Detta var vi väl medvetna om före interventionens start, 

men då Fälths, Gustafsons och Svenssons (2017) longitudinella interventionsstudie har 

visat på goda effekter ville vi undersöka vad en tidsbegränsad intervention kunde ge för 

resultat. Metoden kräver att ansvariga pedagoger är väl insatta och helst utbildade kring 

metodens struktur och innehåll. Genom endagarsutbildningen och ett nära samarbete 

mellan oss interventionledare kunde lektionstillfällena planeras och genomföras på ett 

för eleverna så likvärdigt sätt som möjligt. 

 

En reflektion som gjordes var att när interventionen väl var igång var metoden lätt att 

följa för oss ansvariga. Metodens olika arbetsmoment blev också snabbt välkända för 

eleverna eftersom varje lektionstillfälle följde samma strukturerad arbetsgång och 

påbörjades samt avslutades på liknande sätt. Eleverna hade bestämda platser vilket 

bidrog till en ökad trygghet i gruppen och att lektionstiden kunde utnyttjas maximalt. 

Övningarna var av olika svårighetsgrad och vissa övningar, som exempelvis läslistorna, 

upplevdes som lättare att individualisera eftersom de följer en tydlig progression vad 

gäller svårighetsgrad. Genom den upprepade träningen med läslistorna kunde eleverna 

dessutom märka en förbättring av sin egen läsförmåga vilket förmodligen bidrog till att 

se nyttan av träningen och kan ha lett till de förbättrade resultaten vid eftermätningen. 

Andra övningar som exempelvis bokstavsbingo upplevdes som bättre lämpade att göra 

bland yngre barn i förskoleåldern. 

 

7.3 Specialpedagogiska implikationer samt förslag till fortsatt 
forskning 
 

Denna interventionsstudie har bidragit till att vi som blivande speciallärare blivit stärkta 

i vår uppfattning kring vikten av tidiga och intensiva insatser med adekvata metoder. 

För att undvika att elever hamnar i läs- och skrivsvårigheter handlar det om att 

systematiskt kartlägga elevens läs- och skrivutveckling för att tidigt kunna sätta in rätt 

form av evidensbaserad undervisning. Detta bör ske i ett nära samarbete med special-

pedagogisk kompetens.  

 

Studien har gett oss möjlighet att, som det beskrivs i vår specialisering mot språk-, läs- 

och skrivutveckling, ‘kritiskt granska och tillämpa metoder för att bedöma barns och 

elevers språk-, läs- och skrivutveckling’ (SFS 2011:688 s.10). I skolan används ofta 

metoder som inte har prövats vetenskapligt samtidigt som skollagen (SFS 2010:800) 

framhåller vikten av att metoder har vetenskaplig grund eller bygger på beprövad 

erfarenhet. Genom interventionen ser vi en framgång i att använda strukturerad och 

intensiv lästräning kring koppling av fonem och grafem samt avkodningsförmåga. 

FonoMix Munmetoden har gett oss evidens för det som SBU-rapporten (2014) 

summerar ger goda effekter för elevers läsförmåga. Vi ser också en vinst i att använda 

multisensorisk träning för att befästa kopplingen mellan fonem och grafem med hjälp av 
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olika sinnen, vilket även poängteras av Høien och Lundberg (2013). Det är dock viktigt 

att beakta vikten av ett kritiskt förhållningssätt i val av metod eftersom det troligtvis inte 

finns en universell metod som passar alla elever.  

 

Vår studie har bidragit till att stärka tidigare forskning (Ehri et al., 2001; Gustafson, 

Ferreira & Rönnberg, 2007; SBU, 2014) om betydelsen av fonem- och grafemkoppling 

samt vikten av att träning bör ske strukturerat och intensivt i mindre grupp. Eftersom 

urvalsgruppen i vår studie var på gränsen till för liten hade en vidare studie med en 

större urvalsgrupp bidragit till att se om resultat hade kunnat generaliseras i högre 

utsträckning. Tidigare studier (Alexander, Entwisle & Olson, 2007; Atteberry & 

McEachin, 2016) har dragit slutsatsen att elever riskerar att tappa sin nyvunna 

läsförmåga under sommaruppehållet mellan årskurs 1 och 2 vilket kan leda till att de får 

börja om från början igen på hösten. En longitudinell studie där en mätning görs för att 

undersöka om effekterna efter en intervention i slutet av årskurs 1 kvarstår över tid, 

exempelvis ett halvår eller ett år efteråt, hade därför varit intressant. I det avseende hade 

det även varit angeläget att använda sig av kvalitativa intervjuer för att undersöka 

elevernas upplevelse kopplat till interventionen. Vår studie kan inte heller generaliseras 

till äldre elever varav det vore intressant att undersöka även det i vidare forskning. 
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