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Abstract 
The overall aim of this study is to show how phonological awareness develops during 

the first school year and how this can be affected by different teaching materials and 

working methods. Two classes are compared in the study. One of the classes has digital 

teaching material and the other class has traditional teaching material. The study seeks 

to show to what extent there are differences between the groups’ phonological 

awareness. Both quantitative and qualitative methods are used in the case study. 

Quantitative methods are used to present the result of a test of phonological awareness, 

compared with the pupils’ results on a previous test. The qualitative part consists of 

interviews with the class teachers about their view of the pupils' development of 

phonological awareness. The results show that there were differences between the two 

groups in the earlier test, but that these were levelled out after the first school year. 

Another finding is an advantage for girls over boys in the earlier documentation, but 

that difference too was reduced during the first school year. Yet another conclusion is 

that the teachers work with different methods but the content of the teaching is 

relatively similar. 
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1 Inledning 
När vi talar med varandra tänker vi inte på de olika språkljud som orden vi talar består 

av utan fokuserar säkerligen mer på det budskap vi vill få fram (Lundberg 2014). 

Språkljuden spelar dock en betydelsefull roll – inte minst när det gäller att lära sig läsa 

och skriva. I årskurs 1 bygger undervisningen till stor del på att eleverna ska lära sig att 

läsa och att skriva, vilket de bland annat gör genom att upptäcka att ordens struktur: att 

de ord som vi producerar i tal består av olika språkljud som i sin tur kan överföras till 

skrift. När eleverna upptäcker att de ord som de producerar i tal består av enskilda 

språkljud kan de sägas ha uppnått en fonologisk medvetenhet.  

Det finns emellertid många olika sätt att uppnå fonologisk medvetenhet, och 

under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) möttes jag av en klass i årskurs 1 som 

arbetar med digitala verktyg i undervisningen. De digitala verktygen – i detta fall  

surfplattor – spelar en på flera sätt avgörande roll i undervisningen – inte minst genom 

att läromedlen inte utgörs av tryckta böcker. Av läroplanen Lgr11 (Skolverket 2011) 

framgår att eleverna ska beredas möjlighet att använda modern teknik, exempelvis 

digitala hjälpmedel såsom datorer och surfplattor som ett medel i elevernas utveckling 

och lärande. Med tanke på hur de digitala verktygen idag präglar hela vårt samhälle är 

det inte förvånande att de också får genomslag i skolan, och Steinberg (2013) påpekar 

att införandet av digitala verktyg i skolan är en förutsättning för att kunna förbereda 

eleverna för framtiden och arbetslivet. Fler skolor introducerar digitala verktyg. Därför 

är det viktigt för lärare att bli förtrogna med de nya hjälpmedlen eftersom det är den 

framtid vi står inför. Det är också viktigt att känna till vilka konsekvenser det ger. Mot 

denna bakgrund väcktes min nyfikenhet att genom en jämförande fallstudie undersöka 

hur den fonologiska medvetenheten utvecklas under det första skolåret i två klasser, en 

klass som arbetar med läromedel på digitala verktyg och en klass som i huvudsak har 

traditionella läromedel. För båda klasserna gäller att det finns dokumentation av hur den 

fonologiska medvetenheten såg ut i slutet av förskoleklass. Inom ramen för denna studie 

följer jag upp dessa resultat. Med min fallstudie vill jag visa hur den fonologiska 

medvetenheten utvecklas i två klasser. 
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1.1 Syfte och frågeställning  

Det övergripande syftet med denna studie är att belysa hur den fonologiska 

medvetenheten utvecklas under det första skolåret och hur denna kan påverkas av olika 

läromedel och arbetssätt. Närmare bestämt vill jag sätta fokus på de digitala verktygens 

roll. För att uppnå mitt övergripande syfte jämför jag utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten hos elever som arbetar med digitala läromedel med utvecklingen av den 

fonologiska medvetenheten hos elever som arbetar med traditionella läromedel. Genom 

min studie vill jag visa vilka likheter och skillnader som kan påvisas mellan de olika 

grupperna när det gäller fonologisk medvetenhet.  

Tidigare forskning visar en betydande fördel för elever som arbetar med digitala 

verktyg jämfört med elever som använder traditionella läromedel, och det visar sig 

också att flickor kommit längre än pojkar vid utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten. Utifrån resultaten av tidigare forskning formulerar jag även dessa 

frågeställningar för min studie: 

• Hur har den fonologiska medvetenheten utvecklats under det första skolåret? 

• I vilken utsträckning skiljer sig gruppen som har digitala läromedel från 
gruppen som arbetar med traditionella läromedel, dels resultatmässigt, dels 
när det gäller arbetsformer? 

• I vilken utsträckning kan det påvisas skillnader mellan flickor och pojkar i de 
båda grupperna? 

Det finns naturligtvis många faktorer som kan påverka utvecklingen av den 

fonologiska medvetenheten. Därför kommer jag att använda mig av såväl kvantitativa 

som kvalitativa metoder för att därigenom skapa mig en så bred bild som möjligt av 

elevernas utveckling när det gäller den fonologiska medvetenheten. 

2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnitter beskriver jag tidigare forskning som berör fonologisk medvetenhet 

och digitala verktyg i undervisningen. Jag inleder dock med att sätta in min 

undersökning i ett språkteoretiskt sammanhang. 

2.1 Lärandeteori 

Utveckling och lärande sker i ett socialt sammanhang. Människor utvecklar förmågor 

som att läsa och skriva genom kommunikation med andra. Att betona just det sociala 

sammanhanget brukar kopplas samman med ett så kallat sociokulturellt perspektiv på 

lärandet (Vygotskij 2001). Vygotskij menar att språket är hjälpmedel för att kunna 



 

 
 

3 

kommunicera människor emellan, men språket är inte bara centralt som 

kommunikationsmedel utan även som ett redskap för individens tänkande. Vidare 

menar Vygotskij att människan alltid kan utvecklas och lära sig nya saker; att skapa ny 

kunskap är inte förbehållet den yngre generationen utan en möjlighet för alla människor 

(a.a.) I läroplanen kommer också liknande tankar till uttryck: utbildningen ska leda till 

att eleverna utvecklas och att det betonas att det handlar om ett livslångt lärande 

(Skolverket 2011). Ett centalt begrepp för Vygotskij är Zone of Proximal Development 

(ZPD), den proximala utvecklingszonen, som betecknar skillnaden mellan vad en 

människa kan göra på egen hand och vad den kan göra med hjälp av andra (Lundgren, 

Säljö och Liberg 2012). En person är på en utvecklingsnivå men håller på att lämna den 

nivån om det visar sig att personen i fråga klarar av att utföra andra uppgifter, uppgifter 

som ligger på en annan nivå, men enbart med hjälp av andra. Senare kan personen 

däremot klara av uppgifterna på egen hand och komma till nästa nivå. I skolan är 

människor delaktiga och kommer i kontakt med och tillägnar sig kunskap, vilket 

innebär att kunskap blir till sociala sammanhang (a.a.).  

Lärande ska ske i sammanhang som är betydelsefulla för eleverna, vilket enligt 

Caroline Liberg handlar om att ta vara på elevernas intressen för att öka deras lust att 

lära (Liberg 2006). Enligt Liberg som i sin forskning är inriktad på läs- och lärprocesser 

är nyckeln till att kunna lära sig mer, att lära sig läsa och skriva. Eleverna ska ges 

möjlighet att få uttrycka sig och kommunicera med andra genom sociala sammanhang 

(a.a.). Detta blir också tydligt i läroplanen där det står:  
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 

att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket 2011:9).  

 
I denna undersökning är Lundberg och Herrlins (2014) material ur boken God 

läsutveckling min utgångspunkt. Materialet har tio olika nivåer över elevers fonologiska 

medvetenhet med tillhörande tester. Det är en av många teorier över hur den 

fonologiska medvetenheten hos elever kan kartläggas och mätas. Skolorna som jag har 

valt ut till undersökningen använder deras material, och därför föll det sig naturligt att 

bygga undersökningen på denna grund. I avsnittet om olika nivåer av fonologisk 

medvetenhet presenterar jag materialet från God läsutveckling ingående. 
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2.2 Fonologisk medvetenhet 

Med begreppet fonologisk medvetenhet avses människans förmåga att uppfatta 

ljudstrukturen i språket och urskilja enskilda språkljud (Gillon 2004). Ett fonem är den 

minsta betydelseskiljande delen av ett ord, till exempel innehåller ordet ros tre fonem – 

konsonantfonemet r, det långa vokalfonemet o och konsonantfonemet s. Långt innan 

barn blir medvetna om ordens struktur har de talat, lyssnat och förstått språket som talas 

omkring dem. Fonologisk medvetenhet handlar om att förstå att ord kan brytas ner i 

mindre delar, språkljud, och när barnen kan bryta ner orden i mindre delar kan de också 

se samband mellan det talade och det skrivna språket. När barnen börjar se detta 

samband blir det med nödvändighet ett större fokus på språkets form och inte enbart på 

innehållet; barnen blir språkligt medvetna.  När barn är språkligt medvetna kan de se på 

språket på olika sätt, vilket innebär att de kan reflektera över och leka med språket. 

Fonologisk medvetenhet är en del av den språkliga medvetenheten (a.a.). Att förstå det 

alfabetiska skrivsystemet handlar om att förstå att olika språkljud svarar mot olika 

skrivtecken menar Lundberg och Herrlin (2014). Vidare menar de att när elever förstår 

det alfabetiska systemet kan barnen ”knäcka koden”, det vill säga lära sig läsa och 

skriva.  

 

2.2.1 Utveckling av fonologisk medvetenhet  

Hur går det till när barn ska börja sig läsa? Barn som inte börjat skolan är inriktade på 

att förstå orden vi talar (Taube 2013). Hon slår fast att det är först i sexårsåldern som en 

del barn visar tecken på språklig medvetenhet. Tecken på det kan vara att de själva 

upptäcker att ett ord låter fel när de talar eller att de kan rimma på ord. Här märks den 

språkliga medvetenheten genom att de byter fokus från att fundera över vad språket 

innehåller och betyder till att de istället funderar på formen och sammansättningen 

(a.a.). Generellt sett utvecklas fonologisk medvetenhet när barn känner igen större delar 

av ett ord, som exempelvis stavelser, eller förmår att kunna dela upp ordet i en början 

och ett slut (Gillon 2004). Senare upptäcks vanligtvis att språkljuden svarar mot olika 

skrivtecken. Det finns ett samband mellan att kunna dela upp ord i enskilda språkljud 

och att kunna lära sig att läsa och skriva. Att vara fonologiskt medveten är därmed en 

förutsättning för att kunna knäcka den alfabetiska koden (a.a.). 

En kort intensiv träning för att höja den fonologiska medvetenheten kan också 

vara avgörande för läskunnigheten. Carson, Gillon och Boustead (2013) undersökte 
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vilken inverkan som en kort, intensiv period av träning i fonologisk medvetenhet hade 

när det gäller att höja läskunnigheten hos eleverna och kunde med hjälp av olika 

kvantitativa analyser slå fast att de elever som hade fått denna träning i betydligt större 

utsträckning  kunde identifiera fonem, blanda fonem och sätta ihop olika stavelser. 

Detta tyder på att eleverna i högre utsträckning också blir läskunniga (a.a.). 

 

2.2.2 Olika nivåer av fonologisk medvetenhet 

Beroende på hur långt eleverna har kommit i sin språkutveckling kan deras fonologiska 

medvetenhet delas in i olika nivåer (Lundberg och Herrlin 2014). I detta avsnitt ska jag 

presentera just dessa olika nivåer ur boken God läsutveckling. Till varje nivå finns det 

övningar och delprov som det är tänkt att eleverna ska göra. Författarna påpekar att det 

är viktigt att anpassa övningarna till gruppens kunskaper och att alla ska vara aktiva och 

få lika mycket talutrymme. Den första övningen handlar om att rimma och leka; 

eleverna kan till och med använda sig av låtsasord som tej (i sekvensen hej, nej, tej). 

Här kan läraren använda sig av vanliga sagor och ramsor för barn som innehåller rim. 

Nästa steg är att upptäcka stavelser. Det är vanligt att barnen får klappa stavelser i 

exempelvis sina namn. Därefter handlar det om att höra vilket ljud som ett visst ord 

börjar på (sol, söt, sur). Här kan läraren lägga till bilder på bokstaven som ordet börjar 

på för att koppla ljudet till bokstaven. Efter det är det dags att hitta lika ljud i ord (resa, 

gräs, tur). Nästa steg handlar om att ljuda ihop språkljud. Hit menar författarna att 

eleverna bör kommit när de slutar årskurs 1. De kan ljuda sina namn (M-e-j-a) eller 

andra enkla ord som ros (r-o-s). Genom att ljuda går barnen från del till helhet – det 

sker en syntes. Nästa steg handlar om att gå från helhet till delar, vilket kallas analys. 

Här ska de kunna dela upp ord i enskilda språkljud. Läraren kan lägga fram olika saker 

som innehåller de språkljud som de arbetar med och låta eleverna upptäcka vilka 

språkljud de hör när de säger de olika sakerna. Därefter ska de kunna ta bort och lägga 

till språkljud. Det kan handla om att ta bort ljudet /g/ från gris eller att lägga till ljudet 

/t/ till and. Näst sista steget handlar om att byta ut ett språkljud mot ett annat (sur-bur, 

ros-ris). Sista steget är att kunna bilda ord som börjar på ett förutbestämt språkljud (ros, 

resa, rida) (a.a.). Dessa olika steg i fonologisk medvetenhet sammanfattas i figur 1 

nedan (se bilaga D). 
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Fig. 1 Nivåer för fonologisk medvetenhet enligt Lundberg och Herrlin (2014). 

 

Gillon (2004) talar också om olika nivåer av fonologisk medvetenhet som samverkar 

med varandra. I den första nivån delas orden in i olika stavelser. Nästa steg är att barnen 

urskiljer onset och rime i ord. Med onset avses inledande konsonant(er) (r i ros) och 

med rime vokalen och följande konsonanter som rimmar (os–ros). Från att kunna 

urskilja och hitta onset och rime i ord övergår det till att kunna bilda ord med hjälp av 

samma metod. Enligt Gillon (2004) är det av stor vikt att använda sig av rim och ramsor 

för att kunna lära sig att läsa och skriva. Det hjälper till att utveckla den fonologiska 

medvetenheten, och den fonologiska medvetenheten ses som en del av förmågan att 

hämta och lagra fonologisk information (a.a.).  

Gillons teori är utarbetad med engelska som grund, men författaren framhåller att 

utvecklingen av den fonologiska medvetenheten är densamma på andra alfabetiska 

språk och inte bara på det engelska språket. I en svensk kontext framhåller Caroline 

Liberg att barn som är väl insatta i språkljud och bokstäver har lätt att knäcka koden 

(Liberg 2006). Men den fonologiska medvetenheten är inte allt. Liberg påpekar att 

förutom den fonologiska medvetenheten behöver andra språkliga förmågor samverka – 

det kan vara att ha ett stort ordförråd, att kunna återberätta eller att samtala mycket – för 

att barnet ska lära sig att läsa (a.a.).  

I detta avsnitt har jag fokuserat på begreppet fonologisk medvetenhet – att skapa 

förståelse av att olika språkljud svarar mot skrivtecken, bokstäver (Gillon 2004). Jag har 

också beskrivet hur utvecklingen av fonologisk medvetenhet går till. Till en början är 

Fo
no

lo
gi

sk
 m

ed
ve

te
nh

et
 

10. Bildar ord med givet begynnelseljud. 

9. Klarar fonembyte. 

8. Klarar enkel fonemaddition. 

7. Klarar enkel fonemsubtraktion. 

6. Delar upp ord i språkljud – analys. 

5. Ljudar samman tre språkljud – syntes. 

4. Identifierar samma ljud i olika ord. 

3. Identifierar första ljudet i enkla talade ord. 

2. Kan markera antal stavelser i ord. 

1. Kan höra rim och kan själv rimma. 
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det fokus på budskapet som ska förmedlas men allt eftersom barn blir språkligt 

medvetna skapar de också en förståelse av hur språket är uppbyggt (Lundberg och 

Herrlin 2014). Genom att kunna dela upp orden i enskilda ljud har de förutsättningarna 

att knäcka den alfabetiska koden (Gillon 2004), men det är viktigt att framhålla att det 

finns olika nivåer av fonologisk medvetenhet. Eleverna kan tränas att nå högre nivåer 

med hjälp av exempelvis rim, stavelser, första ljud i ord med mera. 

 

2.3 Digitala verktyg i undervisningen 

Steinberg (2013) talar om att skolan ska vara en plats där eleverna får tillgång till 

modern teknik – de digitala verktygen i skolan ska vara överlägsna de som de möjligen 

använder i hemmet. Han påpekar också att det står i läroplanen att skolan ska erbjuda 

modern teknik. Vidare talar han om att Internet öppnar möjligheter för vad, när, hur, 

med vem och av vem som eleven vill lära. Det ställer dock krav på läraren i frågor som 

rör källkritiskt arbete och kunskap om hur den nya tekniken fungerar. Fortbildning inom 

digitala verktyg är viktig men det gäller att bestämma sig för vilken typ av fortbildning 

det gäller: teknisk kompetens eller grundsyn på digitala verktyg. Ett sätt kan vara att 

använda den kompetens och erfarenhet som redan finns på skolan genom kollegial 

undervisning och vägledning. När man inför digitala verktyg finns traditionellt tre olika 

metoder som också används i traditionell undervisning. Förmedlingspedagogik handlar 

om att läraren överför kunskap med hjälp av digitala verktyg via exempelvis en 

applikation istället för arbetshäfte. Motivationspedagogik innebär att läraren använder 

olika metoder som motiverar eleverna och ökar deras lust att lära, som till exempel lekar 

och spel i en digital miljö. Processpedagogik sätter förloppet i fokus, och utvecklingen 

blir lika viktig som själva stoffet. Det grundar sig på elevernas funderingar och tillåter 

problemlösning där läraren blir den som vägleder eleverna. I kontrast till de tidigare 

finns det som kallas för blended learning och innebär att den nya tekniken blandas med 

den traditionella undervisningen. Det handlar om olika grad av mognad, hur mycket 

frihet en grupp kan få. Mognaden gällande digitala verktyg kan tränas upp genom att 

eleverna successivt får utökat ansvar (a.a.). 

Sedan Internet blev en del av vardagen har samtalen mellan människor fått 

konkurrens av andra former av kommunikation (Liberg 2006). Redan i tidig ålder 

använder barn andra kommunikationsformer som spel och olika medier med visuella 

symboler. Konsekvensen kan bli att det vardagliga samtalet mellan människor där barn 

utvecklar sitt ordförråd och får leka med språket inte får lika stort utrymme. Detta kan 
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naturligtvis ha effekter på den språkliga utvecklingen eftersom vi lär oss språket genom 

att tala med andra. I den pedagogiska praktiken är det viktigt att vara medveten om detta 

och utnyttja varje tillfälle att samtala med varandra; det kan exempelvis vara vid 

matbordet. Vidare slår Liberg fast att det ställs krav på läraren att överföra kunskapen 

om att granska de nya mediernas innehåll till eleverna (a.a.).  

Enligt Macaruso och Rodman (2011) kan datorstödd undervisning, Computer 

Assisted Instruction (CAI), vara ett värdefullt kompletterande stöd för 

läsundervisningen. Eleverna kan arbeta i sin egen takt och de kan motiveras med bilder 

och animerade displayer. Dessutom kan de få positiv feedback digitalt direkt när de 

klarat uppgiften. Macaruso och Rodman (2011) genomförde en studie där de undersökte 

fördelarna med datorstödd undervisning som ett komplement till den traditionella 

läsundervisningen för förskolebarn. De program som användes innehöll övningar för att 

utveckla fonologisk medvetenhet, och barnen tränades i bokstavsljud, i att bygga ord 

samt i att känna igen ord. Jämförelser gjordes mellan grupperna som använde 

datorstödd undervisning och kontrollgruppen som fick samma undervisning fast utan 

några digitala verktyg. För bägge grupperna fanns det inga direkta skillnader gällande 

bokstavsfärdigheter. Emellertid framkom det större skillnader när det gällde fonologisk 

medvetenhet. Studien visade att sådan undervisning kan gynna barn att lära sig läsa 

tidigare genom att den fonologiska medvetenheten ökade mer hos de elever som fick 

tillgång till datorstödd undervisning (a.a.). 

I en annan studie undersöktes datorstödd undervisning med avseende på 

fonologisk medvetenhet hos nybörjarläsare (Wild 2009). Två grupper följde samma 

undervisningsprogram men en grupp fick träna fonologisk medvetenhet med hjälp av en 

dator och den andra gruppen fick pappersbaserade övningar. En tredje grupp fick 

praktiska övningar i matematik utan hjälp av varken dator eller speciella språkliga 

övningar. Alla tre grupperna testades vad beträffade fonologiska färdigheter både före 

och efter undervisningsprogrammet. Den gruppen som hade fått datorstödd 

undervisning visade en betydande fördel angående den fonologiska medvetenheten. 

Undersökningen visade också att flickor i den datorstödda gruppen hade kommit längre 

än pojkar i sin utveckling av fonologisk medvetenhet (a.a.). 

Ytterligare en undersökning har visat effektiviteten av datorstödd undervisning 

där två datorstödda undervisningsprogram syftar till att ge grundläggande läsförmåga 

(Torgesen, Wagner, Rashotte, Herron och Lindamood 2010). Elever i årskurs 1 som är i 

riskzonen för att hamna i lässvårigheter fick omkring 80 timmars undervisning i mindre 
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grupper. Undervisningen skedde i fyra 50-minuterspass per vecka från oktober till maj. 

I den ena gruppen var det lärare som förberedde eleverna för deras arbete på datorn, i 

den andra gruppen fick de instruktioner direkt på datorn. I slutet av första klass fanns 

det inga skillnader i elevernas läsförmåga mellan de olika grupperna, men eleverna 

presterade signifikant bättre än kontrollgruppen som hade fått traditionell undervisning 

vad beträffar läsning. Undersökningen visade vidare betydande skillnader gällande 

fonologisk medvetenhet, ordavkodning, läsning, stavning och läsförståelse. I slutet av 

årskurs 2 gjordes ett uppföljande test som visade ett liknande mönster där eleverna var 

säkrare på fonologisk medvetenhet och ordavkodning (a.a.). 

Sammantaget kan det konstateras att digitala verktyg i undervisningen ställer nya 

krav på läraren beträffande teknisk kompetens och källkritik. Olika pedagogiska 

metoder kan vidare användas för att införa digitala verktyg i undervisningen. Flera 

studier visar också att digitala verktyg kan bidra till att utveckla elevernas fonologiska 

medvetenhet och därmed ge dem ökade chanser att lära sig läsa. 

 

3 Metod och material 
I detta avsnitt beskrivs vilken metod och vilket material som har använts i 

undersökningen. Här redogörs även för urval och datainsamlingsmetod, och det 

kommer att framgå hur undersökningen har gått tillväga. Undersökningen är utförd i 

enlighet med de forskningsetiska principer som beskrivs i avsnittet om etiska 

överväganden. Slutligen kommer undersökningens tillförlitlighet att diskuteras. 

3.1 Metod 

Att välja undersökningens design innebär att planera och utarbeta ett försök (Stensmo 

2002). När undersökningen handlar om att studera något djupt som sker på plats kan 

den kallas för en fallstudie. En fallstudie är en undersökning som inriktar sig på ett 

avgränsat område som exempelvis tid, rum, form, innehåll och aktörer eller en 

kombination av dessa olika avgränsningar (Lagerholm 2005). Min undersökning, som 

handlar om pedagogiska situationer, avgränsas genom tid (utvecklingen från slutet av 

förskoleklass tills slutet av årskurs 1), rum (var undersökningen sker), form (vilka 

särskilda kännetecken som mitt fall har) och aktörer (personer som är intressanta för 

undersökningen). Gemensamt för fallstudier är att flera metoder används (Johansson 

och Svedner 2010). Vid jämförande fallstudier är det bra att välja ut något som skiljer 
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sig åt men ändå har något gemensamt (Lagerholm 2005). I min undersökning skiljer 

arbetssätt och läromedel grupperna åt, men bägge grupperna arbetar med fonologisk 

medvetenhet. Fallstudier genomförs oftast i den naturliga miljön, på plats, där de 

utvalda aktörerna är i handling (Stensmo 2002). Fallstudien ska vara en detaljerad 

beskrivning av vad som hände på plats, på det viset kan läsaren lättare förstå. Fallstudier 

är vanligt vid undersökningar under en avgränsad undervisningsmetod (Johansson och 

Svedner 2010). Avgränsningen består i att undersöka elevernas utveckling av den 

fonologiska medvetenheten i två grupper av elever. Urvalet är strategiskt. Stensmo 

(2002) skriver att ett strategiskt urval bygger på att forskaren på förhand vet något om 

de utvalda, känner att det är intressant och vet att personerna i fråga är disponibla. 

Vid datainsamlingen användes tre metoder (dokumentation, delprov och intervju). 

Antalet fall är två, två grupper av elever/aktörer i årskurs 1 på två olika skolor. Gruppen 

som arbetar med digitala verktyg benämner jag klass A och gruppen som har 

traditionella läromedel benämner jag klass B. Till vårdnadshavare som har barn i dessa 

grupper lämnade jag ett brev där de fick lämna samtycke till att deras barn fick 

medverka i undersökningen i form av en blankett som skulle lämnas till klassläraren. 

Medverkan gällde att ta del av deras dokumentation och att delta i nya delprov rörande 

den fonologiska utvecklingen (se bilaga A). I klass A finns 25 elever varav en elev är 

nyanländ och inte kan svenska. Av de återstående 24 eleverna fick jag svar på 

samtyckesbrevet av alla vårdnadshavare, men två elever fick inte medverka. Det blev 

således 22 av 25 elever i klass A som kom att ingå i undersökningen. Bortfallet blev 

således 3 elever i klass A. I klass B fick jag svar på samtyckesbrevet av 22 av 24 elever 

och alla 22 fick medverka. Däremot var det en elev som inte ville delta och fyra elever 

som var sjuka. Bortfallet blev därför 7 elever. I klass B kom därmed 17 elever att 

slutligen medverka i undersökningen. 

Intervju kan användas för att komplettera en annan metod menar Lagerholm 

(2005). Intervjun ska leda till en större förståelse inom ett ämne eller område och den 

ska vara som ett samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen. Det är viktigt att 

skapa tillit och få intervjupersonen avslappnad för att få utförliga och uppriktiga svar. 

Intervjuer är en bra metod för ta del av uppfattningar, tankar och erfarenheter (a.a.). 

Intervjuerna var personliga och hade en låg grad av strukturering. Det användes en 

intervjuguide under intervjuerna (se bilaga C). Patel och Davidsson (2011) beskriver att 

i intervjuer som har öppna frågor har intervjupersonen möjlighet att svara fritt. 
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Intervjuaren kan välja att ställa vilken fråga i ordningen som passar bäst beroende på 

vad intervjupersonen svarar på övriga frågor (a.a.). 

Metoden som valdes för denna undersökning är både kvantitativ och kvalitativ. 

En kvantitativ metod innebär att undersökningen grundar sig på data som går att räkna, 

och resultatet blir översiktligt (Lagerholm 2005). Med kvantitativ metod omvandlas 

data till siffermässiga uppgifter i resultatet, och material är på det viset jämförbart. En 

kvantitativ undersökning är noga ordnad och regelmässig, vilket innebär att författaren 

redan från början vet hur undersökningen kommer att gå tillväga. Kvalitativ metod 

handlar däremot om att skapa djupare förståelse för ett ämne och med en sådan metod är 

det lättare att anpassa sig efter hur situationen ser ut (a.a.). 

 

3.1.1 Metodkritik 

En svaghet gällande fallstudier är att forskaren undersöker ett fenomen på plats, vilket 

innebär att det är just den verkligheten som beskrivs. Det kan vara svårt att dra allmänna 

slutsatser av resultatet till andra situationer eftersom en liknande aktivitet i ett annat 

sammanhang förmodligen ser annorlunda ut beroende på den verklighet som den 

utspelas i (Stensmo 2002).  

Lagerholm (2005) påpekar att resultatet av en kvantitativ studie kan undanhålla 

information eftersom det ger en översiktlig bild istället för en mer ingående. Med en 

sådan bred undersökning hamnar fokus på det genomsnittliga. Kritiken handlar också 

om att det kan finnas ett avstånd mellan själva undersökningen och författaren. Metoden 

är inte lika anpassningsbar som exempelvis att utföra intervjuer i en kvalitativ 

undersökning. Vid en kvalitativ metod finns däremot risken att undersökningen inte får 

den vinkel som är tänkt, att anpassningen blir för stor (a.a.). 

 

3.2 Material 

Materialet i min undersökning består först och främst av insamlat material, 

dokumentation, om hur elevernas fonologiska medvetenhet såg ut i slutet av 

förskoleklass. Därefter gjorde jag ett nytt delprov med de två grupperna och fick på så 

sätt information om hur de ligger till idag. På det viset kunde jag få en god överblick 

över hur eleverna i de båda grupperna har utvecklat sin fonologiska medvetenhet under 

det första skolåret. Utöver detta material, dokumentation från tidigare och nya delprov, 

har jag intervjuat klasslärarna för att få deras syn på arbetet med fonologisk 
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medvetenhet. Intervjuerna resulterade i en text, där jag dokumenterade på dator vad 

lärarna svarade under intervjun.  

Fallstudien utgörs av två delar, dels delprov som genomfördes med de två 

klasserna, dels intervjuer med klasslärarna. Proven gick tillväga på det viset att jag läste 

upp (ljud plus ord) vad som står på övningen för fonemaddition. ”Vad blir det om man 

lägger…? p till aj (…)” (Lundberg och Herrlin 2013:22). Undersökningen gjordes i 

helklass i bägge klasserna, och eleverna fick skriva ner svaret på papper enskilt. De 

hade skärmar på sina bänkar för att inte kunna titta på vad bänkkamraten skrev. 

Delproven utfördes på samma sätt i båda klasserna. Efter delproven genomfördes 

intervjuer med klasslärarna. Jag hade öppna intervjufrågor förberedda och kunde få 

utförliga svar och komplettera med följdfrågor när det behövdes. Jag skrev ner svaren 

direkt på dator under intervjun, och efteråt fick klasslärarna läsa igenom min 

dokumentation. 

Det utvalda kartläggningsmaterialet består av två övningar; fonemaddition och 

fonembyte från Lundberg och Herrlins (2013:22-23) bok God läsutveckling i praktiken 

(se bilaga E). Övningarna valdes ut i samråd med klasslärarna med tanke på vilken nivå 

de befinner sig idag. Vi gick igenom läsutvecklingsschemat och tittade på vilken nivå 

eleverna var sist och diskuterade hur långt de hade kommit. I materialet markeras 

önskvärd nivå för olika årskurser (se bilaga D). Nivåerna är markerade med rött, gult 

och grönt streck på schemat. I slutet av årskurs 1 är det önskvärt att eleverna klarar nivå 

5, som handlar om att ljuda ihop tre språkljud (a.a.). 

I nedanstående figurer finns exempel på en flickas och en pojkes delprov i de 

olika klasserna. Här tas ingen hänsyn till hur eleverna stavar eller om de använder 

versaler eller gemener eftersom det är fokus på fonemaddition och fonembyte, att de 

kan sätta ihop ljud plus ord och kan byta ut ljud i orden. 
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Fig. 2 En flickas delprov 1 i klass A 

  
Fig. 3 En pojkes delprov 2 i klass B 

 

3.2.1 Presentation av de olika grupperna 

Här presenteras de olika grupperna, klass A och klass B, när eleverna är födda och hur 

uppdelningen mellan flickor och pojkar ser ut. 

 

3.2.1.1 Klass A som arbetar med digitala verktyg  

A är en lågstadieklass på en F–6-skola med 150 elever. Alla elever på skolan har en 

egen surfplatta från förskoleklass. Eleverna använder surfplattan i skolan men i årskurs 

4–6 gör de även läxor och andra hemuppgifter på surfplattan. Den används också för att 

hålla kontakten med lärare och andra elever. Det kan handla om exempelvis 

individualiserade läxor som skickas till elevernas surfplattor eller andra meddelanden 

om till exempel grupparbeten. Förskoleklassen och årskurs 1–3 arbetar med surfplattan i 

skolan och behöver vårdnadshavares tillåtelse att ta med surfplattan hem. Det handlar 

om att ett barn i den åldern inte ska ha ansvar för surfplattan. I regel tar eleverna inte 

med surfplattan hem, men om någon varit sjuk eller bortrest är det bra att kunna ta med 
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den hem för att komma ikapp eftersom de inte arbetar med andra läromedel. Läromedlet 

för svenska som finns på surfplattan för årskurs 1 heter Qnoddarnas värld 

(http://www.qnodd.se) och ges ut av Natur och Kultur. Eleverna lånar vidare böcker på 

surfplattan; de har Förstagluttarna (Nilsson, Annell och Håkansson 2007) som läsebok. 

För att bedöma elevernas läsutveckling kartläggs de med hjälp av övningar. Läraren 

fyller i ett läsutvecklingsschema (Lundberg och Herrlin 2014:24-25) (se bilaga D) som 

ger en översikt angående fonologisk medvetenhet, ordavkodning, flyt i läsningen, 

läsförståelse och läsintresse. Läraren fyller i schemat i slutet av förskoleklass och 

därefter upprepas det ett år senare. 

 

3.2.1.2 Klass B som arbetar med traditionella läromedel 

B är en klass på en F–9-skola som arbetar med traditionella läromedel och har i svenska 

läromedlet Bokstavsriket (Herrlin och Nilsson 2008) som arbetsbok och Läsdax och 

skrivdax (Bross, Hansen och Rosvall 2007) som läsebok under höstterminen. Under 

vårterminen bytte de till Den magiska kulan (Wänblad 2011) som läsebok och har också 

deras arbetsbok. Denna skola arbetar med samma läsutvecklingsschema som klass A 

och har samma tidsintervall, slutet av förskoleklass och slutet av årskurs 1.  

 

3.2.2 Presentation av klasslärarna 

Klassläraren i klass A nämner jag här som lärare A och klassläraren i klass B som lärare 

B. Bägge lärarna är kvinnor. Lärare A är 47 år och tog examen 1988 och har arbetat i 

skolan i över 20 år. Lärare B är 31 år och är relativt nyutbildad med examen från år 

2011. Klassen hon arbetar med nu är hennes första egna klass och hon började arbeta 

med dem i förskoleklass och ska följa klassen till och med årskurs 3. 

 

3.2.3 Klassernas födelsemånader 

Diagrammen nedan redovisar vilken månad eleverna är födda i som deltagit i 

undersökningen, vilket handlar om elevernas mognad och utveckling. Det kan skilja 

beroende hur gamla eleverna är med tanke på när på året eleverna är födda. Samtliga 

elever är födda år 2007.  

 

 

http://www.qnodd.se/
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Fig. 4 Födelsemånad klass A 

Diagrammet visar att flertalet elever är födda i april, juli, september och oktober. Det är 

färre elever som är födda i början och slutet av året och i juni och augusti.  

 

 
Fig. 5 Födelsemånad klass B 

Diagrammet visar att det är färre elever födda under årets första och sista månader. Flest 

elever är födda i maj, augusti, september och oktober. 

Diagrammen ovan visar en tämligen jämn fördelning över födelsemånader. 

Likheten mellan de olika klasserna är att det är färre elever födda i början och i slutet av 

året och att i bägge klasserna är det flest elever födda under september månad. Det visar 

att eleverna har en jämn åldersstruktur i bägge klasserna. 

3.2.4 Uppdelningen mellan könen i klasserna 

Diagrammen nedan visar uppdelningen mellan flickor och pojkar i klass A respektive 
klass B. 
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Fig. 6 Fördelning flickor/pojkar i klass A 

Diagrammet visar att det är fler flickor än pojkar i klass A (13 respektive 9). 

 

 
Fig. 7 Fördelning flickor/pojkar i klass B 

Diagrammet visar att även i klass B är det fler flickor än pojkar i klassen men 

diagrammet visar ändå en relativt jämn fördelning eftersom det bara skiljer en elev (9 

flickor respektive 8 pojkar). Sammantaget visar diagrammen att bägge klasserna består 

av fler flickor än pojkar. 

 

3.2.5 Nivåer av fonologisk medvetenhet i slutet av förskoleklass i klass A och  

klass B 

Här visas elevernas fonologiska medvetenhet i förhållande till de olika nivåerna av 

fonologisk medvetenhet som kommer från Lundbergs och Herrlins (2014) 

läsutvecklingsschema.  

Nedanstående diagram visar var eleverna i klass A och klass B låg till gällande 

fonologisk medvetenhet i slutet av förskoleklass. 
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Fig. 8 Nivåer av dokumenterad fonologisk medvetenhet i slutet av förskoleklass hos 

klass A och klass B. 

Här presenteras den fonologiska utvecklingen i procent eftersom eleverna i klass A och 

klass B inte är lika många till antalet. Diagrammet över elevernas fonologiska 

medvetenhet i slutet av förskoleklass visar att klass A har en större spridning av 

resultatet med klass B ligger mer samlat. Likheten är att alla elever i bägge klasserna 

klarar nivå 1. Alla elever i klass A klarar även nivå 1 och 2, men därefter sker en 

minskning även om flertalet elever klarar till och med nivå 6. Skillnaden är att det är 

några få som klarar alla nivåerna i klass A medan ingen i klass B klarar nivå 6 eller 

över. Alla elever i klass B klarar nivå 1 och flertalet elever klarar till och med nivå 5.  
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Fig. 9 Nivåer av fonologisk medvetenhet i slutet av förskoleklass i klass A, skillnad 

mellan flickor och pojkar. 

Ovanstående diagram visar att flickorna och pojkarna i klass A ligger på en relativt 

jämn nivå. På nivå 1 och 2 ligger alla eleverna lika, men sedan är det en liten fördel för 

flickorna till nivå 6. När det handlar om nivå 7–10 är det däremot en fördel för 

pojkarnas fonologiska medvetenhet då det är fler pojkar än flickor som klarar av de 

högre nivåerna. 

 

Fig. 10 Nivåer av fonologisk medvetenhet i slutet av förskoleklass i klass B, skillnad 

mellan flickor och pojkar. 

Diagrammet i figur 10 visar att flickorna i klass B ligger på en högre nivå gällande den 

fonologiska medvetenheten överlag med undantag av nivå 1 då ingenting skiljer 

pojkarna från flickorna. Angående övriga nivåer har dock flickorna högre fonologisk 

medvetenhet än pojkarna.  

3.2.6 Materialkritik 

Vid fallstudier är det vanligt att datainsamlingen pågår under en längre period och att 

forskaren använder sig av många olika metoder (Stensmo 2002). Eftersom detta är en 

mindre undersökning fanns det inte möjlighet tidsmässigt att genomföra en mer 

omfattande undersökning. När det gäller intervjuerna framhåller Stensmo (2002) att det 

är bäst att spela in intervjuerna. Eftersom intervjuerna dokumenterades på dator under 
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samtalets gång kan en kritik vara att delar skulle kunna missas för att koncentrationen 

var att skriva istället för att lyssna. 

 

3.3 Genomförande 

Lärarna som deltog var kända sedan tidigare av mig. De kontaktades med missivbrev 

(se bilaga B) och informationsbrev till vårdnadshavare (se bilaga A). Bägge lärarna 

hade tidigare meddelat att de var villiga att delta i undersökningen. När 

vårdnadshavarna hade svarat på informationsbrevet bokade vi datum för genomförandet 

av delproven. Dagen när genomförandet ägde rum fick jag också tillgång till 

dokumentationen av elevernas fonologiska medvetenhet i slutet av förskoleklass. 

Dokumentationen som samlades in bygger på Lundberg och Herrlins (2014) 

kartläggning av elevens läsutveckling, läsutvecklingsschemat. Delproven (se bilaga E) 

som genomfördes kommer från Hedenfalk, Munck och Palms (2014) 

kopieringsunderlag och är kopplade till Lundberg och Herrlins (2014) material. Efter att 

delproven var genomförda bokades intervjuer med klasslärarna för att få information 

om deras sätt att se på elevernas arbete gällande fonologisk medvetenhet. Innan 

intervjuerna upprepades syftet med forskningen och de etiska principerna.  

 

3.4 Databearbetning 

Johansson och Svedner (2010) poängterar att bearbetningen kan vara svår när forskaren 

ska sammanställa data utifrån de resultat som framkommit. För att göra 

databearbetningen lättare kan den kategoriseras efter problemformuleringen (a.a.). 

Bedömningen av delproven görs enligt Lundberg och Herrlins (2014) kartläggning och 

övningar beträffande fonologisk medvetenhet. Resultaten av delproven redovisas 

statistiskt i tabeller efter det formulerade syftet och frågeställningarna. Intervjuerna 

redovisas i form av löpande text eftersom intervjufrågorna har öppna svarsalternativ. 

 

3.5 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten i en undersökning kan mätas på olika sätt. Med tanke på det strategiska 

urvalet är det viktigt att inte dra allmänna slutsatser över resultatet. Johansson och 

Svedner (2010) påpekar det viktiga i att inte generalisera. Reliabilitet och validitet är två 
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begrepp med fokus på tillförlitlighet. Reliabilitet innebär noggrannheten, 

tillförlitligheten i en mätning. Genom noggrannhet i material, insamling och 

tillvägagångssätt skapas reliabilitet i undersökningen. Den ska vara densamma oavsett 

när delproven görs eller av vem (a.a.). Reliabiliteten i denna undersökning var hög 

eftersom samma delprov genomfördes i två olika grupper med samma tillvägagångssätt. 

Delproven gjordes utifrån de frågeställningar som undersökningen vilar på. Likaså 

ställdes samma intervjufrågor till bägge klasslärarna, och intervjuerna utfördes på 

samma sätt. Validitet är ytterligare ett begrepp som mäter tillförlitlighet (Johansson och 

Svedner 2010). Validitet handlar om att undersökningen verkligen mäter det som den är 

tänkt att mäta – att resultatet kan knytas till det som var syftet att undersöka och hur 

verklighetstroget det är (a.a.). Dokumentationen, delproven och intervjuerna i denna 

undersökning är direkt kopplade till studiens syfte och frågeställningar. Det 

kontrollerades också att allt som skulle undersökas, verkligen undersöktes. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Om undersökningen utförs i enlighet med forskningsetiska principer ökar sannolikheten 

att personer vill delta i undersökning (Johansson och Svedner 2010). Jag har i mitt 

arbete utgått från Vetenskapsrådets riktlinjer om god forskningsed (Vetenskapsrådet 

2002). Vetenskapsrådet (2002) talar om fyra olika etiska krav som tillsammans utgör 

individskyddskravet. Det första kravet är informationskravet. Det innebär att forskaren 

ska informera om studiens syfte. Vidare ska forskaren informera deltagarna om deras 

uppgift och deras frivillighet i att delta. I denna undersökning informerade jag 

klasslärare och vårdnadshavare om min undersökning (se bilaga A och B). Det andra 

kravet är samtyckeskravet, vilket handlar om deltagarens rätt att bestämma själv över 

sin medverkan. Det innebär att deltagaren närsomhelst kan avbryta sin medverkan. I 

särskilda fall ska även samtycke ges, det vill säga godkännande från vårdnadshavare, 

vilket behövs om forskaren utgår från elevperspektivet och eleven är under 15 år. I 

denna undersökning fick vårdnadshavare lämna samtycke till elevernas medverkan (se 

bilaga A). Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, och det handlar om sekretess. När 

forskaren handskas med känsliga uppgifter om enskilda personer kan kontrakt angående 

tystnadsplikt vara aktuellt. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet och det 

behandlar insamlad data. Det är viktigt att insamlad data inte missbrukas utan används 

enbart i forskningen syfte. Likaså gäller personuppgifter (a.a.). Insamlad data i denna 
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undersökning förvarades på ett sådant sätt att ingen förutom jag själv kunde ta del av 

uppgifterna. I undersökningen kommer alla resultat att anonymiseras, och ingen elev 

kommer att kunna knytas till det resultat han eller hon fått på delprovet. 

4 Resultat 
I detta kapitel presenteras resultat från två delprov och intervjuer. I presentationen av 

resultatet är klass A elevgruppen som arbetar med digitala verktyg i undervisningen och 

klass B är elevgruppen som arbetar med traditionella läromedel.  

 

4.1 Kvantitativa resultat 

4.1.1 Resultat i klass A 

Nedanstående diagram visar resultatet av delprov 1 i klass A. Delprov 1 testar elevernas 

förmåga att addera fonem (se bilaga E).  

 
Fig. 11 Delprov 1 i klass A 

 

Diagrammet visar att alla elever i klass A ligger på 100 procent på det nya delprovet i 

årskurs 1. Alla elever hade alla rätt på delprov 1, vilket visar att det finns inga skillnader 

mellan könen vid denna tidpunkt. 

I figuren nedan presenteras delprov 2 i samma klass. Delprov 2 testar elevernas 

förmåga att byta fonem (se bilaga E). 
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Fig. 12 Delprov 2 i klass A 

 

Diagrammet visar att alla elever når 100 procent även på delprov 2 i klass A. Delprov 2 

visar heller inga skillnader mellan könen i årskurs 1. 

4.1.2 Resultat i klass B 

Nedanstående diagram visar resultatet av delprov 1 i klass B. 

 
Fig. 13 Delprov 1 i klass B 

 

Diagrammet visar att samtliga elever ligger på 100 procent på delprov 1, de hade alla 

rätt på delprovet. Eftersom flickorna och pojkarna fick samma resultat syns inte 
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pojkarnas lila markering. Det finns således inga skillnader mellan könen gällande slutet 

av förskoleklass eller årskurs 1. 

I figuren nedan visas delprov 2 i klass B. 

 
 
Fig. 14 Delprov 2 i klass B 
 
Ovanstående diagram visar samma resultat som delprov 1. Även i detta delprov har 

samtliga elever alla rätt och når 100 procent i årskurs 1. I likhet med delprov 1 syns inte 

heller här pojkarnas lila markering i diagrammet eftersom de fick samma resultat som 

flickorna. Det finns ingen skillnad mellan könen vare sig i slutet av förskoleklass eller 

på det nya delprovet. 

4.1.3 Jämförelse mellan klass A och klass B 

Resultatet av testerna i årskurs 1 visar en likhet mellan grupperna genom att samtliga 

elever klarar bägge nivåerna av enkel fonemaddition och fonembyte. Diagrammet i 

figur 11 nedan visar resultatet av delprov 1 och delprov 2, där eleverna testas på enkel 

fonemaddition och fonembyte.  
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Fig. 11 Delprov 1 och delprov 2 i klass A och klass B 

Alla elever hade alla rätt på bägge delproven. Delprov 1 i klass B som är markerat lila 

har samma resultat som delprov 2 i klass B, och därför syns bara delprov 2 markerat 

med rött. Skillnaden består i att klass B har haft en större utveckling av den fonologiska 

medvetenheten eftersom de låg på en lägre nivå i slutet av förskoleklass än klass A.  

 

Fig. 12 Delprov 1– skillnad mellan könen 
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Fig. 13 Delprov 2– skillnad mellan könen 

I diagrammet i figur 12 och 13 har pojkarna i klass B samma resultat som flickorna, 

men pojkarnas lila linje syns inte. Pojkarna i klass B låg på en lägre nivå än flickorna 

beträffande resultaten av hur det såg ut i slutet av förskoleklass, alla nivåer inräknade, 

och därför har deras utveckling varit större än flickornas. Ytterligare en skillnad är att 

flickorna i klass A låg på en lägre nivå gällande nivåerna 8, 9 och 10 och därmed har 

deras fonologiska medvetenhet utvecklats mer än pojkarnas. Med tanke på att önskvärd 

nivå efter årskurs 1 är att klara nivå 5 är en likhet att stor del av bägge klasserna klarar 

den nivån redan i slutet av förskoleklass. I klass A klarar 73 procent av klassen nivå 5 i 

slutet av förskoleklass; i klass B uppgår andelen som klarar motsvarande nivå till 82 

procent vid samma tidpunkt. 

4.2 Kvalitativa resultat 

4.2.1 Att arbeta med fonologisk medvetenhet 

Lärare A beskriver arbetet med fonologisk medvetenhet och pekar på de arbetar med 

ordbilder, bokstavsinlärning och fri skrivning i berättarböcker och på surfplattor. Vidare 

berättar hon att de läser hela texter. Det finns olika svårighetsgrader för att kunna 

individanpassa. Texterna kopplas till smartboarden där eleverna kan följa med i texten 

på den stora skärmen. Genom att höra och se text lär de sig att läsa snabbare, anser 

lärare A. Eleverna har läsläxa varje vecka i läseboken, och den har olika 

svårighetsgrader (A - lätt, B - medel och C - svår). På surfplattorna finns ett läromedel 
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för svenska som innehåller en mängd övningar som tränar den fonologiska 

medvetenheten. Eleverna får spåra, se och höra bokstäverna, hitta bokstaven, hitta ljudet 

och skriva ordet. De får också arbeta med alfabetet och kort och lång vokal. Det är 

samma övningar för varje bokstav som gås igenom. Övningarna börjar på en låg nivå 

och därefter skickas eleven vidare när de klarat av den nivån den är på. Varje övning har 

tre olika nivåer. Lärare A talar om att hon kan anpassa arbetet på surfplattan till varje 

elev eftersom hon ser i sin lärarklient (lärarens inloggning som ger en översikt över alla 

elever) hur eleverna ligger till och kan öppna övningar i olika takt till var och en. Lärare 

A har gemensamma genomgångar, och då kopplar hon upp surfplattan på smartboarden, 

på det viset kan de gå igenom övningarna tillsammans. Då kan eleverna tala om hur de 

tänker och kan lära av varandra, menar lärare A. Ibland får eleverna komma fram och 

prova själva genom att visa hur de tror att övningen går till.    

Lärare B berättar att de arbetar med bokstavsträning i en skrivbok. De spårar 

bokstäver i bl. a. mannagryn och har laborativa övningar, lekar och spel. Det kan vara 

att forma bokstäver med kroppen som de ska ljuda ihop till ord, eller använda 

kaplastavar eller annat material från naturen för att forma bokstäver och ljuda ihop till 

ord. De får också koppla inledande bokstavsljud till bild. Här arbetar de ofta i mindre 

grupper för att de tillsammans klarar av mer än vad de gör på egen hand, menar lärare 

B. De får också arbeta med olika skrivövningar. För att kunna skriva krävs att de kan 

bokstavsljuden, anser lärare B, förutom de ord de kan som helord. Lärare B berättar att 

de tränar genom att höra om ljudet kommer först, inuti eller i slutet av ordet med hjälp 

av ordbilder som klassen arbetar med varje vecka. Det finns också övningar där 

eleverna lyssnar på hur många ljud som varje ord består av. Klassen har läsläxa varje 

vecka som är individuellt anpassad. Lärare B talar om att det är från samma bok men att 

eleverna har olika mängd text med olika svårighetsgrad. Klassen läser också utvalda 

texter i par och ibland i mindre grupper. Då kan de ta hjälp av varandra för att ljuda 

ihop. Klassen har också högläsning i helklass, lärare B menar att genom att höra 

bokstavsljud gör att det blir lättare att lära sig läsa, vilket är målet. Genom att kunna 

höra och urskilja bokstavsljud blir det lättare för eleverna att skriva också. Vidare 

beskriver lärare B att de arbetar med rytmlekar, dans och rörelse för att öka den 

fonologiska medvetenheten. Hon påpekar att rörelse och hälsa är skolans inriktning och 

att det genomsyrar allt arbete. 
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4.2.2 Utmaningar och visioner med fonologisk medvetenhet 

Lärare A menar att utmaningen är att få varje elev att förstå att alla bokstäver svarar mot 

ett visst ljud. Hennes vision är att få alla barnen att tycka om och tycka att det är roligt 

att läsa. Det behöver nödvändigtvis inte vara böcker, det kan vara andra saker som de 

behöver kunna läsa för att klara av, menar hon. Hon förklarar att det är viktigt att få 

eleverna att förstå vikten av att kunna läsa för att komma vidare, det kan vara andra 

ämnen i skolan, gå och handla, spela spel med mera. 

Lärare B talar om att det är en utmaning att välja metod och material efter 

elevernas förkunskaper. Det är stor spridning bland eleverna och för att alla ska 

utvecklas utifrån sin egen förmåga är utmaningen att hinna möta varje individ. Vidare 

berättar hon att fonologisk medvetenhet inte är ett specifikt mål i sig utan att det handlar 

om att eleverna ska knäcka koden. Visionen är att eleverna ska ha knäckt läskoden inför 

vårterminen i ettan. De som inte klarar det följs upp och ges extra anpassningar. De 

arbetar mer med hur långt de kommit i sin läsutveckling. Visionen är att eleverna ska 

lära sig att läsa och de kommer att upptäcka att de klarar mer saker och att de tycker att 

det är kul. Hon talar om att det kan vara att kunna läsa en kalasinbjudan de fått, kunna 

läsa uppgiftsbeskrivningar i arbetsböcker eller att ta del av skönlitteratur med mera. 

 

4.2.3 Individanpassning 

Eleverna i klass A testas i slutet av förskoleklass, och det resultatet får läraren ta del av i 

samband med att hon ska ta över klassen. Sedan fortsätter arbetet på den nivå där varje 

elev befinner sig. Vidare berättar lärare A att hon testar eleverna ganska tidigt i årskurs 

1 för att ytterligare en gång få se vilken nivå de ligger på.  

Lärare B följer eleverna från förskoleklass till årskurs 3 och har därför bra 

översikt på var de befinner sig, menar hon. Genom den dagliga undervisningen kan hon 

dokumentera och göra en bedömning på hur eleverna ligger till och därifrån bestämma 

vad som blir nästa steg för varje elev.  

 

4.2.4 Viktiga faktorer vid fonologisk medvetenhet 

Det är viktigt att få barnen att förstå att de konstiga krumelurerna faktiskt är bokstäver 

och de låter olika, menar lärare A. Hon talar också om att det är viktigt att barnen 

känner sig trygga i gruppen. En annan viktig faktor är att barnen tror på sig själva. Hon 

påpekar att eleverna ska veta att allt är möjligt och att de känner det om läraren tror på 

dem. Lärare A framhåller också att det är viktigt att texterna är anpassade efter den nivå 
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som eleven befinner sig på, uppgiften ska vara lagom. Hon poängterar också att det inte 

går att stressa fram något utan att ta det lugnt.  

Lärare B berättar att det är viktigt att hitta något som intresserar eleverna, att välja 

något ämne som ligger dem nära i vardagen för att öka deras lust att lära. En annan 

viktig sak är att vara del av ett sammanhang, att dela glädjen genom att lära 

tillsammans. Hon berättar att hon anser att Lundbergs modell över barns läsutveckling 

tydligt visar vilka faktorer som är viktiga för att lära sig läsa.    

Genom intervjuer med klasslärarna upptäckte jag en mängd likheter i deras sätt att 

arbeta, oavsett om de arbetar med läromedel på digitala verktyg eller har traditionella 

läromedel uppfattar jag att de arbetar med liknande innehåll. De använder det visuella 

kopplat till ljud och ord. De använder sig gärna av fler perceptioner samtidigt för att nå 

fler elever och för att öka lärandet. Bägge klasserna arbetar med bokstavsinlärning, att 

spåra bokstäver, att se, höra och hitta bokstavsljud, fri skrivning och högläsning. Detta 

innehåll får stöd av tidigare forskning som också framhåller det som effektivt för att 

elever ska lära sig läsa (Liberg 2006). Ytterligare en likhet är att bägge lärarna sätter 

värde på att eleverna får arbeta tillsammans istället för att arbeta individuellt. Detta 

påminner om Vygotskoys tankar om den proximala utvecklingszonen, att elever med 

hjälp av någon annan kan ta sig till en högre nivå (Lundgren m.fl. 2012). Bägge lärarna 

påpekar vidare att de arbetar individuellt men att de utgår från samma innehåll. De talar 

också om att de använder sig av olika metoder för att anpassa undervisningen till alla 

elever. Dessa likheter i deras arbete sätter jag i samband med att alla elever presterar 

lika på de nya delproven och därför blir resultatet lika mellan grupperna. 

 

5 Diskussion 
I detta avsnitt diskuterar jag först metoderna och därefter resultaten. I slutet av avsnittet 

kopplar jag också tillbaka till den teoretiska bakgrunden.  

 

5.1 Metoddiskussion 

I denna fallstudie användes två olika metoder för insamling av data, en kvantitativ och 

en kvalitativ. Kvantitativt har jag analyserat resultat från fonologiska tester som 

genomförts i slutet av förskoleklassen samt analyserat två nya delprov som jag har 

genomfört i klasserna. Kvalitativt har jag genomfört intervjuer med de båda 
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klasslärarna. Genom både kvantitativa och kvalitativa inslag fick jag en översikt över 

hur det ser ut men också en större förståelse av att ta del av klasslärarnas åsikter. 

Lagerholm (2005) påpekar att det är bra att använda både kvantitativ och kvalitativ 

metod i samma undersökning; den kvantitativa delen ger forskaren ett brett perspektiv 

och den kvalitativa delen bidrar med en mer ingående bild av det som undersökts.  

Både dokumentationen och delproven beträffande elevernas fonologiska 

medvetenhet är väl beprövade. Samma material har använts vid alla tester, och 

tillvägagångssättet har varit detsamma. Därför menar jag att reliabiliteten och 

validiteten är hög i den kvantitativa delen av studien. Eleverna i bägge klasserna var 

hjälpsamma och alla utom en elev ställde upp på delproven. Det jag lade märke till vid 

provtillfällena var att eleverna var ovana vid att arbeta enskilt, att inte få hjälpa varandra 

och diskutera. Under delproven fick eleverna ha skärmar på sina bänkar eftersom jag 

ville att de skulle göra testen individuellt. 

Intervjuerna hade både fördelar och nackdelar. Fördelarna var att öppna 

intervjufrågor ledde till ett fritt samtal. Jag förde anteckningar under intervjun. Patel och 

Davidsson (2011) berättar att det krävs träning när en forskare ska föra anteckningar 

men att det samtidigt är tidskrävande att skriva ut materialet från intervjuerna. 

Intervjupersoner blir ofta mer spontana om de inte blir inspelade (a.a.). Som en säkerhet 

bad jag lärarna att läsa igenom det jag antecknat under intervjun för att kontrollera att 

det inte blivit några missförstånd. En nackdel kan vara att jag gick miste om 

ansiktsuttryck och gester under intervjun och att jag inte fick med alla uppgifter, men 

eftersom vi gick tillbaka och kontrollerade det som dokumenterats anser jag inte att det 

var fallet.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

Det övergripande syftet med denna studie har varit att belysa hur den fonologiska 

medvetenheten utvecklas under det första skolåret och hur denna kan påverkas av olika 

läromedel, arbetssätt och metoder. I fokus för min studie har de digitala verktygen varit. 

För att uppnå mitt övergripande syfte har jag jämfört utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten hos elever som arbetar med digitala läromedel med utvecklingen av den 

fonologiska medvetenheten hos elever som arbetar med traditionella läromedel. I min 

inledning presenterade jag tre frågeställningar:  

• Hur har den fonologiska medvetenheten utvecklats under det första skolåret? 
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• I vilken utsträckning skiljer sig gruppen som har digitala läromedel från 
gruppen som arbetar med traditionella läromedel, dels resultatmässigt, dels 
när det gäller arbetsformer? 

• I vilken utsträckning kan det påvisas skillnader mellan pojkar och flickor i de 
båda grupperna? 

Resultatet visar att det fanns skillnad mellan grupperna gällande deras fonologiska 

medvetenhet, om vi börjar titta på hur den fonologiska medvetenheten såg ut i slutet av 

förskoleklass. Klass A, som arbetar med digitala verktyg, låg på en högre nivå än klass 

B, som har traditionella läromedel till och med nivå 3. Vid nivå 4 och 5 låg däremot 

klass B lite högre. Nivåerna 6–10 är det ingen i klass B som klarar medan det i klass A 

finns elever som klarar alla nivåerna. Möjligen skulle det kunna vara så att läraren i 

klass B inte har testat eleverna på de högre nivåerna eftersom hon nämnde att det är 

fokus på läsutveckling och inte just fonologisk medvetenhet.  

Tidigare forskning har visat att om eleverna arbetar med fonologisk medvetenhet 

med digitala verktyg kan det hjälpa till att tidigare ”knäcka koden” (Macaruso och 

Rodman 2011). Lärare kan träna den fonologiska medvetenheten hos eleverna med 

anledning av att höja läskunnigheten (Carson, Gillon, Boustead 2013). Jag menar att 

lärare B nöjer sig med att se deras läsutveckling och dessutom är lärare B den lärare 

som följer klassen från förskoleklass till årskurs 3, och därför skulle det möjligen kunna 

vara så att hon inte skyndar med att testa eleverna på den högre nivån. Anledningen till 

att resultatet i klass A visar att de behärskar de högre nivåerna kan enligt mig bero på att 

eleverna ska byta lärare när de börjar årskurs 1, och det kan inte uteslutas att 

förskoleklassläraren tydligt vill visa hur långt vissa av eleverna har kommit för att lärare 

A ska kunna möta eleverna på den nivån de befinner sig. När eleverna är fonologiskt 

medvetna är de redo att lära sig läsa och skriva (Gillon 2004). 

Som jag tidigare talat om är det enligt kartläggningsmaterialet önskvärt att elever i 

slutet av årskurs 1 klarar nivå 5 (Lundberg och Herrlin 2014). Mot denna bakgrund är 

det tydligt att eleverna i bägge klasserna ligger på en hög nivå jämfört med den 

önskvärda, då 82 procent (klass B) respektive 73 procent (klass A) redan i slutet av 

förskoleklass klarar nivå 5. En möjlig orsak till att mitt resultat inte visar samma som 

tidigare forskning, nämligen att digitala verktyg ger en betydande fördel, kan bero på att 

undersökningen är gjord i två klasser med starka elever. Dessutom var det en liten 

undersökning och det innebär att individuella skillnader ses tydligare i resultatet. Vidare 

kan mitt resultat bero på att det finns en del starka elever i klasserna och de kan fungera 

som draghjälp till de andra – eleverna stimulerar varandra. Det sociokulturella 
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perspektivet handlar om att skolan kan vara ett socialt sammanhang, en plats där 

eleverna utvecklas och lär tillsammans (Vygotskij 2001). 

Resultatet av de nya delproven visar att samtliga elever klarar delproven som rör 

enkel fonemaddition och fonembyte. Gillon (2004) skriver att segmentering i fonem 

tillhör det svåraste inom fonologisk medvetenhet och om eleverna kan dela upp orden i 

fonem kan de lära sig läsa och skriva. Resultatet av de nya delproven kan bero på att 

alla elever i bägge klasserna redan kan läsa och skriva enklare meningar.  Lärare A och 

lärare B var ändå tveksamma till om alla elever skulle klara delproven, och de blev 

överraskade över resultatet. Resultatet av de nya delproven ligger också över önskvärd 

nivå vilket tyder på att utvecklingen i bägge klasserna tydligt går framåt och att eleverna 

fortfarande ligger på en högre nivå än den önskvärda. Delprov 1, som ligger på nivå 8, 

är önskvärd nivå efter årskurs 2 och delprov 2, som ligger på nivå 9, är önskvärd nivå 

efter årskurs 3.  

När det gäller skillnader mellan könen kunde det utifrån den teoretiska 

bakgrunden slås fast att det fanns en fördel för flickor vad beträffar den fonologiska 

medvetenheten när de fick datorstödd undervisning (Wild 2009). Angående 

dokumentationen från förskoleklassen syns det att flickorna ligger längre fram än 

pojkarna i klass A till nivå 6, men det gäller även för gruppen som inte har digitala 

verktyg i undervisningen, klass B. Gällande de högre nivåerna av fonologisk 

medvetenhet i klass A kan däremot en fördel för pojkarna påvisas. Det kan inte uteslutas 

att flickorna ligger längre fram i utvecklingen överlag men att det finns ett fåtal pojkar i 

klassen som är starka och att det därför påverkar resultatet av de högre nivåerna. I 

gruppen som har traditionella läromedel tänker jag att flickorna klarade sig bättre på de 

fonologiska delproven eftersom de har kommit längre än pojkarna i sin fonologiska 

utveckling. Gällande nya delprov syns ett annat mönster eftersom samtliga elever hade 

alla rätt. Det innebär att pojkarna i klass B kommit ikapp och nu ligger på samma nivå 

som flickorna; de har alltså utvecklats mer. Om jag hade valt delprov med högre 

svårighetsgrad, hade däremot flickornas fonologiska medvetenhet kanske visats på ett 

annat sätt. En annan reflektion är att det kan handla om att de har kommit till en nivå 

där de ligger jämnare eftersom alla vid denna tidpunkt har ”knäckt koden”. Jag upplever 

att det i undersökningen framkommer att det finns ett samband mellan att vara 

fonologisk medvetenhet och att kunna läsa. Skillnaden i fonologisk medvetenhet mellan 

dokumentationen från förskoleklass och de nya delproven är stor, och under det första 

skolåret har också samtliga elever lärt sig läsa. Detta styrks av tidigare forskning som 
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talar om att fonologisk medvetenhet är en förutsättning för att kunna lära sig att läsa 

(Lundberg och Herrlin 2014).  

Sammantaget visar undersökningen att eleverna i bägge grupperna har en hög 

fonologisk medvetenhet som ligger över önskvärd nivå. I de här grupperna innebär det 

att oavsett arbetssätt och metod har eleverna lyckats att lära sig läsa. De har tagit olika 

vägar mot samma mål. 

 

6 Vidare forskning 
Ett förslag till vidare forskning skulle vara att gå in på orsaksfrågan till elevernas 

prestationer, varför det ser ut som det gör. Det kan handla om att undersöka exempelvis 

miljö, sociala skillnader och utbildningsbakgrund.  
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Bilaga A Brev till vårdnadshavare  

 

Till vårdnadshavare som har barn i årskurs 1  

Hej!  

Jag heter Linda Wahllöf och studerar till lärare på Linnéuniversitet i Kalmar och nu 

arbetar jag med mitt examensarbete som handlar om fonologisk medvetenhet. Med 

fonologisk medvetenhet menas att förstå språkets olika ljud och hur de kan sättas ihop 

och bilda ord. I mitt examensarbete ska jag undersöka hur eleverna har utvecklat sin 

fonologiska medvetenhet under årskurs 1, och för att kunna genomföra denna 

undersökning skulle jag önska att få ta del av resultaten från det fonologiska test som 

eleverna gjorde i förskoleklassen. Förutom att ta del av tidigare dokumentation önskar 

jag göra ett nytt test av fonologisk medvetenhet för att kunna se hur barnen utvecklats 

under det första skolåret. Samtliga resultat kommer jag att behandla i enlighet med 

forskningsetiska principer. I mitt examensarbete kommer alla resultat att anonymiseras 

och ingen elev kommer att kunna knytas till det resultat han eller hon fått på testet. 

 

Självfallet är medverkan frivillig, men det skulle vara betydelsefullt för min 

undersökning om barnen får medverka. Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta 

mig eller min handledare, docent David Håkansson (david.hakansson@lnu.se). 

Lämna Ditt svar till klassläraren. Jag önskar att Du svarar senast den 17 april. 

Med vänlig hälsning 

Linda Wahllöf  

0709-501578 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Barnets namn:___________________________________________  

Härmed godkänner jag/vi att mitt/vårt barn deltar i examensarbetet genom att skriva en 

mindre uppgift:  

Vårdnadshavares underskrift:_______________________________ 
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Bilaga B Missivbrev till lärare 

 

 

Till klasslärare i årskurs 1 

 

Hej! 

 

Jag heter Linda Wahllöf och studerar till lärare på Linnéuniversitet i Kalmar och nu 

arbetar jag med mitt examensarbete som handlar om fonologisk medvetenhet. I mitt 

examensarbete undersöker jag hur eleverna har utvecklat sin fonologiska medvetenhet 

under årskurs 1.  

 

För att komplettera testerna jag har gjort med eleverna skulle jag vilja ställa några 

frågor till dig. Allt material kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att inga 

uppgifter om dig eller din skola kommer att nämnas i arbetet. Medverkan är helt 

frivillig, men det skulle vara betydelsefullt för min undersökning om du vill medverka. 

 

Vid frågor är du alltid välkommen att kontakta mig eller min handledare, docent David 

Håkansson (david.hakansson@lnu.se). 

 

Med vänlig hälsning 

Linda Wahllöf  

0709-501578 
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Bilaga C Intervjufrågor till klasslärare 

 

 

 

 

1. Lärarens ålder och utbildning? Antal år i yrket? 

 

2. Hur arbetar klassen med fonologisk medvetenhet? (Läromedel, metoder, arbetssätt) 

 

3. Vilka utmaningar och visioner finns det gällande fonologisk medvetenhet? 

 

4. Hur individanpassas arbetet med fonologisk medvetenhet? 

 

5. Vilka faktorer är viktiga när elever ska lära sig läsa anser du? 
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Bilaga D Elevers läsutvecklingsschema  

 

 

(Lundberg och Herrlin 2014:24-25) 
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Bilaga E Kartläggningsmaterial 

 

 

8. Klarar enkel fonemaddition 

Vad blir det om man lägger…? 

p till aj  n till ål 

s  ko  t  orka 

f  yra  d  öva 

s  and  k  apa 

v  arm  l  ax 

r  att  h  öra 

m  inne  g  år 

v  ägg  s  nål 

t  röst  p  ris 

 

Vad blir det om man lägger till…? 

k i slutet av lo   r i slutet av sto 

s   mu   l   ha 

g   sko   s   gå 

l   bi   t   kan 

 

(Lundberg och Herrlin 2013:22) 

 

9. Klarar fonembyte 

Vad blir…? 

sol om man byter  o  mot i  såg  om man byter s mot t 

kal    a  å  mal    m  s 

hal    a  e  niga    n  v 

tur    u  a  riva    r  l 

eka    e  å  katt    k  h 

isa    i  ö 

ser    e  y 

 

(Lundberg och Herrlin 2013:23) 


	1 Inledning
	När vi talar med varandra tänker vi inte på de olika språkljud som orden vi talar består av utan fokuserar säkerligen mer på det budskap vi vill få fram (Lundberg 2014). Språkljuden spelar dock en betydelsefull roll – inte minst när det gäller att lär...
	Det finns emellertid många olika sätt att uppnå fonologisk medvetenhet, och under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) möttes jag av en klass i årskurs 1 som arbetar med digitala verktyg i undervisningen. De digitala verktygen – i detta fall  surf...
	1.1 Syfte och frågeställning
	Det övergripande syftet med denna studie är att belysa hur den fonologiska medvetenheten utvecklas under det första skolåret och hur denna kan påverkas av olika läromedel och arbetssätt. Närmare bestämt vill jag sätta fokus på de digitala verktygens r...
	Tidigare forskning visar en betydande fördel för elever som arbetar med digitala verktyg jämfört med elever som använder traditionella läromedel, och det visar sig också att flickor kommit längre än pojkar vid utvecklingen av den fonologiska medvetenh...
	Det finns naturligtvis många faktorer som kan påverka utvecklingen av den fonologiska medvetenheten. Därför kommer jag att använda mig av såväl kvantitativa som kvalitativa metoder för att därigenom skapa mig en så bred bild som möjligt av elevernas u...


	2 Bakgrund och teoretiska utgångspunkter
	2.1 Lärandeteori
	Lärande ska ske i sammanhang som är betydelsefulla för eleverna, vilket enligt Caroline Liberg handlar om att ta vara på elevernas intressen för att öka deras lust att lära (Liberg 2006). Enligt Liberg som i sin forskning är inriktad på läs- och lärpr...
	Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Skolverket 201...
	I denna undersökning är Lundberg och Herrlins (2014) material ur boken God läsutveckling min utgångspunkt. Materialet har tio olika nivåer över elevers fonologiska medvetenhet med tillhörande tester. Det är en av många teorier över hur den fonologiska...

	2.2 Fonologisk medvetenhet
	2.2.1 Utveckling av fonologisk medvetenhet
	Hur går det till när barn ska börja sig läsa? Barn som inte börjat skolan är inriktade på att förstå orden vi talar (Taube 2013). Hon slår fast att det är först i sexårsåldern som en del barn visar tecken på språklig medvetenhet. Tecken på det kan var...
	En kort intensiv träning för att höja den fonologiska medvetenheten kan också vara avgörande för läskunnigheten. Carson, Gillon och Boustead (2013) undersökte vilken inverkan som en kort, intensiv period av träning i fonologisk medvetenhet hade när de...

	2.2.2 Olika nivåer av fonologisk medvetenhet
	Beroende på hur långt eleverna har kommit i sin språkutveckling kan deras fonologiska medvetenhet delas in i olika nivåer (Lundberg och Herrlin 2014). I detta avsnitt ska jag presentera just dessa olika nivåer ur boken God läsutveckling. Till varje ni...
	Gillon (2004) talar också om olika nivåer av fonologisk medvetenhet som samverkar med varandra. I den första nivån delas orden in i olika stavelser. Nästa steg är att barnen urskiljer onset och rime i ord. Med onset avses inledande konsonant(er) (r i ...
	Gillons teori är utarbetad med engelska som grund, men författaren framhåller att utvecklingen av den fonologiska medvetenheten är densamma på andra alfabetiska språk och inte bara på det engelska språket. I en svensk kontext framhåller Caroline Liber...
	I detta avsnitt har jag fokuserat på begreppet fonologisk medvetenhet – att skapa förståelse av att olika språkljud svarar mot skrivtecken, bokstäver (Gillon 2004). Jag har också beskrivet hur utvecklingen av fonologisk medvetenhet går till. Till en b...


	2.3 Digitala verktyg i undervisningen
	Steinberg (2013) talar om att skolan ska vara en plats där eleverna får tillgång till modern teknik – de digitala verktygen i skolan ska vara överlägsna de som de möjligen använder i hemmet. Han påpekar också att det står i läroplanen att skolan ska e...
	Sedan Internet blev en del av vardagen har samtalen mellan människor fått konkurrens av andra former av kommunikation (Liberg 2006). Redan i tidig ålder använder barn andra kommunikationsformer som spel och olika medier med visuella symboler. Konsekve...
	Enligt Macaruso och Rodman (2011) kan datorstödd undervisning, Computer Assisted Instruction (CAI), vara ett värdefullt kompletterande stöd för läsundervisningen. Eleverna kan arbeta i sin egen takt och de kan motiveras med bilder och animerade displa...
	I en annan studie undersöktes datorstödd undervisning med avseende på fonologisk medvetenhet hos nybörjarläsare (Wild 2009). Två grupper följde samma undervisningsprogram men en grupp fick träna fonologisk medvetenhet med hjälp av en dator och den and...
	Ytterligare en undersökning har visat effektiviteten av datorstödd undervisning där två datorstödda undervisningsprogram syftar till att ge grundläggande läsförmåga (Torgesen, Wagner, Rashotte, Herron och Lindamood 2010). Elever i årskurs 1 som är i r...
	Sammantaget kan det konstateras att digitala verktyg i undervisningen ställer nya krav på läraren beträffande teknisk kompetens och källkritik. Olika pedagogiska metoder kan vidare användas för att införa digitala verktyg i undervisningen. Flera studi...


	3 Metod och material
	3.1 Metod
	Att välja undersökningens design innebär att planera och utarbeta ett försök (Stensmo 2002). När undersökningen handlar om att studera något djupt som sker på plats kan den kallas för en fallstudie. En fallstudie är en undersökning som inriktar sig på...
	Vid datainsamlingen användes tre metoder (dokumentation, delprov och intervju). Antalet fall är två, två grupper av elever/aktörer i årskurs 1 på två olika skolor. Gruppen som arbetar med digitala verktyg benämner jag klass A och gruppen som har tradi...
	Intervju kan användas för att komplettera en annan metod menar Lagerholm (2005). Intervjun ska leda till en större förståelse inom ett ämne eller område och den ska vara som ett samspel mellan intervjuaren och intervjupersonen. Det är viktigt att skap...
	Metoden som valdes för denna undersökning är både kvantitativ och kvalitativ. En kvantitativ metod innebär att undersökningen grundar sig på data som går att räkna, och resultatet blir översiktligt (Lagerholm 2005). Med kvantitativ metod omvandlas dat...
	3.1.1 Metodkritik
	En svaghet gällande fallstudier är att forskaren undersöker ett fenomen på plats, vilket innebär att det är just den verkligheten som beskrivs. Det kan vara svårt att dra allmänna slutsatser av resultatet till andra situationer eftersom en liknande ak...
	Lagerholm (2005) påpekar att resultatet av en kvantitativ studie kan undanhålla information eftersom det ger en översiktlig bild istället för en mer ingående. Med en sådan bred undersökning hamnar fokus på det genomsnittliga. Kritiken handlar också om...


	3.2 Material
	Materialet i min undersökning består först och främst av insamlat material, dokumentation, om hur elevernas fonologiska medvetenhet såg ut i slutet av förskoleklass. Därefter gjorde jag ett nytt delprov med de två grupperna och fick på så sätt informa...
	Fallstudien utgörs av två delar, dels delprov som genomfördes med de två klasserna, dels intervjuer med klasslärarna. Proven gick tillväga på det viset att jag läste upp (ljud plus ord) vad som står på övningen för fonemaddition. ”Vad blir det om man ...
	Det utvalda kartläggningsmaterialet består av två övningar; fonemaddition och fonembyte från Lundberg och Herrlins (2013:22-23) bok God läsutveckling i praktiken (se bilaga E). Övningarna valdes ut i samråd med klasslärarna med tanke på vilken nivå de...
	I nedanstående figurer finns exempel på en flickas och en pojkes delprov i de olika klasserna. Här tas ingen hänsyn till hur eleverna stavar eller om de använder versaler eller gemener eftersom det är fokus på fonemaddition och fonembyte, att de kan s...
	3.2.1 Presentation av de olika grupperna
	3.2.1.1 Klass A som arbetar med digitala verktyg
	3.2.1.2 Klass B som arbetar med traditionella läromedel

	3.2.2 Presentation av klasslärarna
	3.2.3 Klassernas födelsemånader
	Diagrammen ovan visar en tämligen jämn fördelning över födelsemånader. Likheten mellan de olika klasserna är att det är färre elever födda i början och i slutet av året och att i bägge klasserna är det flest elever födda under september månad. Det vis...

	3.2.4 Uppdelningen mellan könen i klasserna
	3.2.5 Nivåer av fonologisk medvetenhet i slutet av förskoleklass i klass A och
	klass B
	Här visas elevernas fonologiska medvetenhet i förhållande till de olika nivåerna av fonologisk medvetenhet som kommer från Lundbergs och Herrlins (2014) läsutvecklingsschema.
	Nedanstående diagram visar var eleverna i klass A och klass B låg till gällande fonologisk medvetenhet i slutet av förskoleklass.
	Ovanstående diagram visar att flickorna och pojkarna i klass A ligger på en relativt jämn nivå. På nivå 1 och 2 ligger alla eleverna lika, men sedan är det en liten fördel för flickorna till nivå 6. När det handlar om nivå 7–10 är det däremot en förde...

	3.2.6 Materialkritik

	3.3 Genomförande
	3.4 Databearbetning
	3.5 Tillförlitlighet
	3.6 Etiska överväganden

	4 Resultat
	4.1 Kvantitativa resultat
	4.1.1 Resultat i klass A
	I figuren nedan presenteras delprov 2 i samma klass. Delprov 2 testar elevernas förmåga att byta fonem (se bilaga E).

	4.1.2 Resultat i klass B
	I figuren nedan visas delprov 2 i klass B.

	4.1.3 Jämförelse mellan klass A och klass B

	4.2 Kvalitativa resultat
	4.2.1 Att arbeta med fonologisk medvetenhet
	Lärare A beskriver arbetet med fonologisk medvetenhet och pekar på de arbetar med ordbilder, bokstavsinlärning och fri skrivning i berättarböcker och på surfplattor. Vidare berättar hon att de läser hela texter. Det finns olika svårighetsgrader för at...
	Lärare B berättar att de arbetar med bokstavsträning i en skrivbok. De spårar bokstäver i bl. a. mannagryn och har laborativa övningar, lekar och spel. Det kan vara att forma bokstäver med kroppen som de ska ljuda ihop till ord, eller använda kaplasta...

	4.2.2 Utmaningar och visioner med fonologisk medvetenhet
	Lärare B talar om att det är en utmaning att välja metod och material efter elevernas förkunskaper. Det är stor spridning bland eleverna och för att alla ska utvecklas utifrån sin egen förmåga är utmaningen att hinna möta varje individ. Vidare berätta...
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