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Abstract  
This study investigates how four teachers working in preschool class–grade 3 perceive 

the concept of phonological awareness, how they work to stimulate this awareness and 

whether they see any change over time. Four teachers were interviewed and turned out 

to have different perceptions of what phonological awareness is. The interviewed 

teachers obtained their teaching certificates in different years, which can explain the 

differences in their knowledge and use of the concept. Half of them worked according 

to the Bornholm model, which is based on phonological awareness. Those who said that 

they worked more according to the Whole Language and LTG method nevertheless 

sometimes used rhymes and chants and language exercises, mostly because they 

appreciated the playfulness and pleasure of these exercises. Through in-service training 

and contact with other teachers, the interviewed teachers have become increasingly 

interested in the concept of phonological awareness. 
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1 Inledning 
 

I den nya grundlärarutbildningen med inriktning för arbete i förskoleklass–årskurs 3 

studeras de olika förmågor som elever behöver i det svenska språket för att underlätta 

läsinlärningen. Det är mycket forskning som lärarstudenterna får ta del av i sin 

utbildning inom alla ämnen, och svenska är inget undantag. Forskningen säger 

exempelvis att läsinlärningen underlättas om elever är språkligt medvetna (Adams, 

1990:36ff). Språklig medvetenhet är, enligt Lundberg (2007:9), en färdighet som barnet 

uppnår när det kan skifta uppmärksamhet från språkets innehåll till dess form.

 Eftersom stort fokus i den nya grundlärarutbildningen med inriktning 

förskoleklass–årskurs 3 ligger på språklig medvetenhet, särskilt den fonologiska 

medvetenheten, är det intressant att undersöka hur det ser ut ute på skolorna. Vilken bild 

av fonologisk medvetenhet har verksamma lärare idag? Vad betyder fonologisk 

medvetenhet för dem och hur arbetar man med barn för att stimulera den? 

Uppmärksammar de verksamma lärarna den fonologiska medvetenheten och hur tar det 

sig uttryck i verksamheten? Det är något som en nyutexaminerad lärare kan behöva 

kunskap om inför inträdet i skolverksamheten. 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka hur fyra lärare i förskoleklass–årskurs 3 ser på 

begreppet fonologisk medvetenhet och dess betydelse. 

Studiens forskningsfrågor är följande: 

• Vilken uppfattning har fyra yrkesverksamma lärare om fonologisk medvetenhet?  

• På vilket/vilka sätt uppger lärarna att de arbetar med att stimulera fonologisk 

medvetenhet? 

• Hur upplever fyra lärare att arbetet med fonologisk medvetenhet har utvecklats 

över tid i den egna verksamheten?  
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2 Bakgrund och teoretisk utgångspunkt 
 
I detta kapitel presenteras forskning om läsinlärning. Inledningsvis presenteras vad 

läroplanen säger om barns läsinlärning med fokus på fonologisk medvetenhet. Eftersom 

det finns flera olika sätt att lära barn att läsa redogörs därefter för två olika traditioner 

följda av några läsinlärningsmodeller som utgår från respektive tradition. 

Avslutningsvis beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter.  

 

2.1 Läroplanen  

Läroplanen styr skolverksamheten och beskriver hur lärare ska förhålla sig till skolans 

övergripande uppdrag. Den innehåller kunskapsmål som ska ha uppnåtts vid 

grundskolans slut. Arbetet mot dessa mål börjar redan i förskolan, och  förskoleklassen 

ska fungera som en bro mellan förskolan och skolan. Lärarna har ansvar för att 

undervisningen bedrivs i enlighet med läroplanen och ger på så sätt eleverna 

förutsättningar att klara de kunskapskrav som ställs på dem vid avslutad skolgång 

(Skolverket, 2014:8, 32f). Genom att utgå från elevernas tidigare erfarenheter i 

undervisningen, ända från förskolan, kan lärarna skapa en kontinuitet och progression 

för elevernas lärande, och ge möjlighet för dem att  

utveckla sina kunskaper om svenska språket, dess normer, 

uppbyggnad, historia och utveckling samt om hur språkbruk varierar 

beroende på sociala sammanhang och medier. På så sätt ska 

undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och 

tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. 

(Skolverket, 2011:222). 

I läroplanen för grundskolan, fritidshemmet och förskoleklassen (hädanefter Lgr11) står 

det att undervisning ska bidra till att elever blir språkligt medvetna, även i förskoleklass. 

Där står även att elever ska förstå sambandet mellan ljud och bokstav (Lgr11:222), 

vilket klart och tydligt pekar på vikten av fonologisk medvetenhet (Liberg, 2007:25f). 

Det är svårt att uppnå de andra målen i kursplanen om inte eleven förstått sambandet 

mellan ljud och bokstav. 
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2.2 Läsinlärning 

Läsprocessen är ett svårdefinierat begrepp som studerats länge inom olika 

forskningsområden, exempelvis pedagogik, psykologi, lingvistik, neurologi och 

sociologi. Intresset har framför allt varit riktat mot vilka effekter olika 

läsinlärningsmetoder, fonologisk medvetenhet samt biologisk och neurologisk 

problematik har för läsinlärningen (Skoog 2012:51).       

 Høien & Lundberg (2013:14f) definierar läsning som bestående av två olika delar: 

avkodning och förståelse. Den mer mekaniska och tekniska beståndsdelen är 

avkodningen som innebär förmåga att utnyttja språkets principer för att komma fram till 

vilket ord som står skrivet, alltså hur ljud och bokstav förhåller sig till varandra. Den 

gode avkodaren känns igen på att det för hen inte krävs särskilt mycket för att utföra 

den mödosamma och tidskrävande avkodningsprocess som en ovan läsare måste gå 

igenom, d.v.s. ljudning, bokstavering och stavelseläsning. Läsförståelse kräver dock 

mer av läsaren som vid läsning ska koppla till egna erfarenheter, tolka och dra egna 

slutsatser. Ett exempel på att det kan vara viktigt att hålla isär avkodning och förståelse 

vid läsning är när vi slöläser en text och sedan ”vaknar upp”. Ögonen har följt texten, 

avkodat, men vi har inte förstått vad texten förmedlar (Høien & Lundberg, 2013:14f).  

 

2.3 Leken och det lustfyllda lärandet 

Eftersom den tidiga läsutvecklingen handlar om barn är leken av stor betydelse. 

Läsinlärning ställer stora krav på barnen och leken skapar upplevelser och verkar öka 

motivationen hos dem. Leken ställer stora krav på förmågan att kommunicera och blir 

därför ett kraftfullt verktyg i undervisningen (Gärdenfors, 2009:45).   

 Ur ett sociokulturellt perspektiv är leken ett slags identitetsskapande som skapar 

mening och är kommunikationsutvecklande. Att låtsas vara någon annan i en lek är 

inget medfött beteende utan skapas tillsammans med andra. För att leken ska fungera 

krävs ett fungerande språk. Till en början kan det vara kroppsspråk och ljud för att 

sedan utvidgas till ord och meningar. Språkets och symbolers kraft i leken kan vara 

avgörande för lekens betydelse. Om ett barn inte förstår orden som sägs kan det orsaka 

problem och leken kan påverkas negativt (Berg, 2009:61f). När barn leker låtsaslekar 

tvingas de att använda det talade språket och hela tiden tala om för kamraten vad som 

sker och även lyssna in vad kamraten föreslår. Leken utvecklar barns förmåga att 

kommunicera på olika nivåer där de lär sig förstå subtila signaler samt att behärska det 
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talade ordet. Barnen kommunicerar genom intonation, minspel, kroppsspråk och ordval 

som tillhör rollen och ofta berör verkligheten. Barnen upptäcker språkets former när de 

talar med olika tempus beroende på om de pratar om leken, i leken eller utanför leken 

(Knutsdotter Olofsson, 2009:83f). Rim och ramsor är ytterligare (språk)lekar som barn 

ofta är otroligt känsliga för och dessutom tycker är roliga. Rimmet och ramsorna är 

enkla medel som ger barn en tillfredsställelse och lust att undersöka språkets olika 

former (Berg, 2009:61f). 

I en undervisningssituation kan språk-, låtsas- och intresselekar utnyttjas av lärare 

för att lyckas fånga barnens intresse och öka motivationen hos dem. Dessa lekar kan 

stimulera språklig kreativitet och medvetenhet som inget annat undervisningsmaterial 

kan (Berg, 2009:63). I skolan har leken oftast en självklar plats och anses enligt Lgr11 

vara en väsentlig del i lärandet. Särskilt i de yngre åldrarna har leken en stor betydelse 

för att eleverna ska kunna tillägna sig kunskaper (Skolverket, 2011:9). På många skolor 

har lärare i de lägre åldrarna avsatt tid till fri lek, vilket innebär att barnen på egen hand 

får bestämma vad de ska leka. Den pedagogiska tanken bakom den fria leken är att 

barnen själva kommer med idéer, och lärarens roll blir att handleda barnen i bland annat 

de leksignaler som sänds ut (Knutsdotter Olofsson, 2009:90f).  

 

2.4 Språklig och fonologisk medvetenhet  

Det finns ett stort antal studier som visar på ett samband mellan språklig medvetenhet 

och god läs- och skrivförmåga. Lundberg (2007:7) menar att god läsutveckling bland 

annat vilar på språklig medvetenhet, där särskilt fonologisk medvetenhet spelar en stor 

roll. Adams (1990:36ff) anser att språklig medvetenhet innebär förmågan att hantera 

språkets formella egenskaper, tänka och tala om, analysera eller leka med språket som 

objekt. Den språkliga medvetenheten utvecklas oftast i takt med barnets kognitiva 

utveckling. Lundberg (2007:9), som för snart 40 år sedan införde begreppet i Sverige, 

definierar språklig medvetenhet som ett tillstånd då barnet uppmärksammat att språket 

inte bara har ett innehåll utan även en form. Språklig medvetenhet gäller fyra områden 

som måste samverka med varandra: det fonologiska (ljud + bokstav), det morfologiska 

(ordens betydelsebärande enheter), det syntaktiska (regler för ordföljd och satsbildning) 

och det pragmatiska (hur språket används i olika situationer). De minsta 

beståndsdelarna i ett språk kallas fonem (ljud), och det är viktigt att göra barn medvetna 

om dem i den tidiga läsutvecklingen (Lundberg, 2007:7).      
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 I huvudsak pekar forskning på att fonologisk medvetenhet, d.v.s. insikten att varje 

bokstav har ett ljud, att kunna urskilja dessa ljudenheter samt att kunna göra syntes och 

analys av ljudenheterna, är en av de viktigaste förmågorna att bemästra för att lära sig 

läsa (Skoog, 2012:48). Lundberg & Herrlin (2014:13f) beskriver denna medvetenhet 

som att elever måste kunna skifta sin uppmärksamhet från ordets betydelse till hur det 

låter, hur det sägs och med vilka ljud det byggs upp. Ett exempel på detta kan vara att 

ett barn förstår att ordet ros är en blomma men att det dessutom är uppbyggt av olika 

ljud (fonem) som betecknas med bokstäver: /r/o/s/. 

  Forskning visar att elever som är fonologiskt medvetna har goda utsikter till en 

positiv läs- och skrivutveckling. Frågan många forskare dock har ställt sig är om 

fonologisk medvetenhet är en förutsättning för god läs- och skrivförmåga eller om 

fonologisk medvetenhet blir ett resultat av läs- och skrivinlärning (Adams, 1994:51ff). 

 Skoog (2012:50) sammanfattar forskningen genom att framhålla att läs- och 

skrivinlärning inte endast bygger på fonologisk medvetenhet. Den ger bättre 

förutsättningar för god läs- och skrivinlärning men måste även kombineras med 

kunskaper om språkets struktur och ordens betydelse. Därför har forskningen om 

fonologisk medvetenhet resulterat i en rad olika modeller och metoder för att stimulera 

och utveckla denna förmåga (Skoog, 2012:49). Två olika modeller utgående från två 

olika traditioner som stimulerar den fonologiska medvetenheten kommer att presenteras 

i följande avsnitt.      

  

2.5 Whole language: läsinlärning med fokus på helhet och förståelse 

Whole language-traditionen är en läsinlärningsmetod som har fokus på helheten och 

som bygger på läsningens kommunikativa och meningsfulla funktion. Den tidigaste 

läsundervisningen bör, enligt företrädare för denna tradition, präglas av den 

kommunikativa funktionen (Frost, 2002:11). I undervisningen läggs fokus mer på 

förståelse och mening än på bokstavskunskap oavsett tidigare erfarenheter av läsning 

(Skoog 2012:54f). Whole language-traditionen anser att lära sig läsa är ungefär 

detsamma som att lära sig tala och alltså en naturlig del av språkutvecklingen, där 

läsfärdighet uppstår genom läsning av meningsfulla texter (Frost, 2002:11). Texter 

tolkas av läsaren i ett aktivt projekt, att läsa för att skapa meningsfullhet. Alltså skapas 

inte meningsfullhet endast genom avkodning, utan det är kontexten och det sociala 

samspelet mellan läsare och text som avgör hur mycket läsaren tillägnar sig av 
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innehållet i texten. Det är viktigt att lärare är tydliga med poängen med läsning för att 

elever ska känna sig motiverade. Eleverna måste tycka att det är meningsfullt att läsa 

texterna, annars finns risken att de inte läser alls. Det är, med utgångspunkt i Vygotskijs 

teorier om det sociala samspelet mellan tänkande, språk och lärande, i barns aktiva 

deltagande vid läsning som meningsfullhet kan skapas, vilket whole language-

traditionen försöker främja (Skoog 2012:55).      

 Traditionen utgår således från helheten, d.v.s. texten, för att sedan närma sig 

delarna, d.v.s. textens språkliga uppbyggnad, från meningar till ord och sedan till 

bokstäver. Läsinlärningen underlättas om elever kan relatera till innehållet i texten, 

vilket innebär att lärare och elev utgår från en gemensam text där meningar, ord och 

bokstäver analyseras och arbetas med på olika sätt så att eleverna så småningom kan 

förstå sambandet mellan ljud och bokstav. När texterna bearbetats återgår sedan 

undervisningen till helheten för att återskapa det meningsfulla innehållet i avsikt att 

eleverna ska erfara läsningens kommunikativa funktion (Skoog, 2012:55).  

 Whole language-traditionen är starkt kritiserad då en stor del av forskarsamhället 

anser att den inte tar hänsyn till de elever som har svårigheter att tillägna sig läsförmåga, 

men företrädare för traditionen framhåller vikten av elevers engagemang och frihet att 

själva välja på vilket sätt de vill lära sig läsa. Frost menar att detta sätt fungerar för 

majoriteten av elever, om de har de rätta förutsättningarna (Frost, 2002:11, 15).  

  

2.5.1 LTG-metoden: Läsning på Talets Grund 

En modell inom Whole language-traditionen är Läsning på talets grund, eller LTG-

metoden, som grundades av Ulrika Leimar under 1970-talet. Metoden kan ses som ett 

arbetssätt där eleverna tillsammans med läraren formulerar egna texter utifrån elevernas 

erfarenhetsvärld. Med detta arbetssätt ansåg Leimar (1974:9f) att eleverna får möjlighet 

att använda och utveckla sitt ordförråd och förstå att texter har en kommunikativ 

funktion. Därmed görs texterna mer meningsfulla för eleverna. Leimar ville att eleverna 

skulle lära sig läsa genom att använda det egna språket, det som ligger dem nära, och 

inte genom de traditionella läseböckerna. Texterna utgår från elevernas erfarenhetsvärld 

och kan ständigt utvecklas vad gäller exempelvis svårighetsgrad.    

 LTG-metoden består av fem faser som eleverna måste gå igenom: samtalsfasen 

(där texten skapas tillsammans), dikteringsfasen (formulering av meningar som skrivs 

ned), laborationsfasen (individanpassade uppgifter på texten), återläsningsfasen 

(läsning av texten) och efterbehandlingsfasen (arbete med orden). Det är viktigt att 
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pedagogen hela tiden är närvarande för stöd och kan individanpassa uppgifterna, särskilt 

i laborationsfasen. Ett exempel på en övning i laborationsfasen kan vara att eleven får 

en ordbild av ett ord, eller en hel mening beroende på kunskapsnivå, som denne ska leta 

upp i sin text. Ju mer eleven arbetar med sin text, desto mer kommer eleven att 

sammankoppla orden med deras innebörd (Leimar, 1974:64f).  

 

2.6 Fonologisk strategi: läsinlärning med fokus på avkodning 

Skoog (2012:54) definierar fonologisk strategi som en syntetisk modell för läsinlärning, 

där tonvikten läggs på bokstavskunskap och förmågan att förstå sambandet mellan ljud 

och bokstav. Høien & Lundberg (2013:41) beskriver den som en strategi som hjälper 

elever avkoda nya och okända ord. Den fonologiska strategin innebär en syntes av 

fonem, där elever ”ljudar” ihop bokstäver till ord. För att kunna läsa krävs, enligt den 

fonologiska strategin, fonologisk medvetenhet. Det innebär att eleven måste vara säker 

på sambandet mellan bokstav och ljud för att kunna automatisera avkodningen (Frost, 

2002:12). Allteftersom fler bokstäver lärs in kan fler och olika ord skapas. Den 

fonologiska strategin är en strategi som successivt bygger upp elevers kunskaper om 

ords stavning vilket sedan kan leda till det mest avancerade steget inom läsutvecklingen, 

ortografisk-morfemisk läsning, där ordavläsningen har automatiserats (Høien & 

Lundberg, 2013:41).          

 Høien & Lundberg (2013:41) kritiserar metoden med tanke på den belastning som 

sker på arbetsminnet, vilken kan göra att läsförståelsen hämmas. Belastningen handlar 

om att elever måste lägga mycket energi på att ljuda bokstav för bokstav, särskilt vid 

ord med många bokstäver eller ljudstridiga ord. Andra kritiker anser att elever inte ska 

behöva lära sig hur läsningen går till med risk för att förlora den mening som olika 

texter kan ge. Kritiken gäller också att elever måste lära sig den alfabetiska principen 

vilket kräver en hel del arbete (Frost, 2002:12f). Frost (2002:13f) skriver dock att den 

fonologiska strategin är den mest beprövade metoden. Att träna avkodning genom 

ljudning är den mest effektiva vägen att gå för att utveckla läsningen, eftersom det är 

genom avkodning som innehållet till slut framträder.  

 

2.6.1 Bornholmsmodellen 

En använd metod inom fonologisk strategi är Bornholmsmodellen. Den startade 1994 

som ett forskningsprojekt på Bornholm med Ingvar Lundberg som vetenskaplig ledare. 



 

 8 

Bornholmsmodellen fick stort genomslag och används fortfarande bland Sveriges 

förskolor och förskoleklasser. Modellen utgår från språklekar där barnen ges möjlighet 

att lägga grunden för läsinlärning på ett lustfyllt sätt och förebygga lässvårigheter senare 

i skolgången. Genom Lundbergs forskningsprojekt framkom det att språklig 

medvetenhet var en viktig förutsättning för god läsutveckling (Lundberg, 2007:6). 

Bornholmsmodellen har reviderats ett antal gånger efter modellens lansering, då en 

utveckling av språklekarna har skett som ett resultat av Lundbergs forskning. 

Bornholmsmodellens fokus ligger på att väcka barnens intresse för ord och deras 

beståndsdelar (Lundberg, 2007:8).         

 Modellen som många lärare använder sig av i sin undervisning är uppdelad i olika 

kategorier. Man brukar börja med att lyssna på ljud i exempelvis ett rum. En annan 

lyssningslek kan vara att koppla ihop rätt ljud till rätt ljudkälla, för att barnen ska bli 

duktiga på att koncentrera sig på att lyssna (Lundberg, 2007:21). Nästa kategori handlar 

om att undersöka meningar och att se att en mening kan delas upp i ord. Barnen måste 

förstå att ord både har ett innehåll och en form, och i dessa lekar ska barnen bortse från 

innehållet och endast fokusera på hur orden låter i meningen (Lundberg, 2007:21). 

Nästa steg blir att lära barnen att lyssna efter fonem i ord, vilket är ett första steg i läs- 

och skrivinlärningen, då fonemen är de språkliga byggstenar som det alfabetiska 

systemet utgår ifrån. En lek som stimulerar detta kan vara att barnen ska gissa vems 

namn som läraren avser genom att uttala första ljudet i ett barns namn (Lundberg, 

2007:45f). Vidare ska barnen klara av att sätta ihop och ta isär ljud för att förstå den 

alfabetiska principen. Den sista kategorin handlar om kopplingen mellan grafem och 

fonem, alltså ljud och bokstav, och funktionell bokstavskunskap (Lundberg, 2007:81f).  

 

2.7 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt beskrivs det sociokulturella perspektivet som ligger till grund för studien 

följt av en presentation av fenomenologi som är utgångspunkten för de metodval som 

gjorts. 

 

2.7.1 Sociokulturell syn på lärande 

Det sociokulturella perspektivet har sitt ursprung i Lev Vygotskijs tankar om lärande, 

utveckling och språk under 1900-talets början (Vygotskij, 1978:2ff). Inom det 

sociokulturella perspektivet är lärande en social aktivitet där kunskap utvecklas i en 
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kulturell, historisk och social kontext som hela tiden förändras. Det handlar förenklat 

uttryckt om hur människan tar till sig kunskaper (Säljö, 2014:298). Utifrån detta 

perspektiv är inte människors tankar, språk och begreppsbildning allmängiltiga utan 

måste studeras i den miljö som människan lever i (Säljö, 2000:135). Lärandet sker inte 

helt utan anledning utan via människors relation till omvärlden, där språket fungerar 

som verktyg för utbyte av information och kunskap och där människan successivt 

utvecklas till medskapare (Säljö, 2000:128).   

 Genom språket kan människan uttrycka sig och förstå sin omvärld (Säljö, 

2014:301). Utbytet av information är ett aktivt samspel tillsammans med andra 

människor och därför är denna process ständigt under utveckling och inte statisk eller 

oföränderlig. Detta utbyte av information kräver emellanåt handledning för att 

tillägnandet av den nya kunskapen ska befästas (Säljö, 2014:305). I en 

undervisningssituation är det viktigt att läraren stödjer eleven i sin kunskapsutveckling 

på ett sätt som är lätt för eleven att tillägna sig. Exempelvis kan läraren utnyttja de 

erfarenheter som eleven har för att göra den nya kunskapen mer lättillgänglig.  

 

2.7.2 Fenomenologi 

Eftersom studien fokuserar på lärares egna erfarenheter av och uppfattningar om 

fonologisk medvetenhet faller det sig naturligt med en fenomenologisk ansats. Kvale & 

Brinkmann (2014:44f) pekar på att fenomenologin inriktar sig på förståelse av sociala 

fenomen utifrån människans erfarenheter. Denscombe (2016:144f) beskriver 

fenomenologin som en infallsvinkel som utgår från mänskliga erfarenheter och 

upplevelser av särskilda ting. Erfarenheterna som förmedlas ska vara obearbetade, och 

därför är det viktigt för fenomenologen att redogöra för dessa erfarenheter och 

upplevelser så autentiskt som möjligt. Det är även viktigt att fenomenologen beskriver 

dessa erfarenheter med den komplexitet som situationen kräver för att ge det djup i 

forskningen som fenomenologin kan bidra till (Denscombe, 2016:148).    
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3 Metod och material 

I detta avsnitt redogör jag för studiens metod och ger en beskrivning av studiens 

material samt metod- och materialkritik. Till sist behandlas studiens genomförande och 

intervjupersonerna presenteras.  

 

3.1 Metod 

Metoden som använts för denna studie är kvalitativa intervjuer med fenomenologisk 

ansats. Intervjuerna har inspirerats av Kvale & Brinkmanns (2014:47ff) modell för en 

halvstrukturerad och empatisk livsvärldsintervju där analysen gäller de beskrivningar 

intervjupersonen förmedlar om arbetet med och uppfattningen om fonologisk 

medvetenhet. Eftersom intervju som metod ger forskare möjlighet att kontrollera och 

fördjupa de svar som intervjupersonen förmedlar ger det studien en bredare och djupare 

bild av det fenomen som studien ämnar att undersöka (Denscombe, 2016:150). 

 Intervjuerna genomfördes utifrån en intervjuguide (Bilaga B) med ett 

genomgående tema, fonologisk medvetenhet, där intervjupersonerna fick tala fritt 

utifrån sina egna erfarenheter. Följdfrågor ställdes när det behövdes för att få så mycket 

information som möjligt från intervjupersonerna. Intervjun spelades in och 

transkriberades och det är den som utgör materialet i denna studie. För att förbereda 

intervjupersonerna skickades ett missivbrev ut (Bilaga A).    

 Eftersom studiens syfte är att undersöka vad intervjupersonerna har för 

uppfattning om fonologisk medvetenhet har inga outtalade eller implicita innebörder i 

intervjun analyserats. Liksom Denscombe (2016:383) avser har endast väsentliga delar 

av intervjun använts för analys.  

 

3.2 Metod- och materialkritik 

Att valet av metod föll på kvalitativ intervju med en fenomenologisk ansats bygger på 

Denscombes tankar om insamling av data vid en småskalig forskningsstudie där 

avsikten är att undersöka komplexa fenomen utifrån mänskliga erfarenheter 

(Denscombe, 2016:265). Intervju är den mest passande metoden vid denna sorts studier. 

Kritik som kan riktas mot kvalitativa intervjuer med en fenomenologisk ansats gäller 
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det tolkningsutrymme som finns i intervjupersonernas svar. Intervjuaren bör vara 

medveten om detta och så långt som möjligt vara försiktig med det mångtydiga innehåll 

som en intervju kan förmedla. Intervjuaren bör överväga om tveksamma svar beror på 

brister i kommunikationen mellan deltagarna eller om de reflekterar intervjupersonens 

personlighet och/eller den värld som denne lever i (Kvale & Brinkmann 2014:48). 

Därför är det endast vad intervjupersonerna säger som tolkats och inte underliggande 

innebörder.             

 Kvale & Brinkmann (2014:52) redogör för en typisk fallgrop inom den kvalitativa 

forskningsintervjun med fenomenologisk ansats. Vid forskningsintervjuer förekommer 

oftast maktasymmetri mellan forskare och intervjuperson. Kvale & Brinkmann 

(2014:51) menar att samtalet bara kan betraktas som professionellt om deltagarna ser 

sig som två jämlika parter. Intervjupersonen kan utveckla en osäkerhet om att intervjun 

ska sätta hens kunskaper på prov och har därmed svårt att slappna av och utveckla sina 

svar. Istället svarar intervjupersonen på det sätt som hen tror att forskaren vill höra, 

vilket kallas för intervjuareffekten (Denscombe, 2009:244f). För att motverka detta i 

denna studie har intervjupersonen informerats om ämnet, strukturen och att allt sker på 

dennes villkor. Betoning har också lagts vid intervjupersonernas egna erfarenheter och 

åsikter, inte på deras kunskaper. Jag vill också framhålla att det inte går att generalisera 

studiens resultat eftersom det här är ett småskaligt forskningsprojekt där endast fyra 

verksamma lärares uppfattningar kommer till uttryck. 

 

3.3 Informanter och genomförande  

För att höja studiens metodologiska genomskinlighet kommer en noggrann presentation 

av genomförandet att redogöras för under detta avsnitt (Holme & Solvang, 1997:321). 

Urvalet för denna studie gjordes medvetet och har en avgörande roll för studiens 

resultat. För att få en så stor variationsbredd som möjligt (Holme & Solvang, 1997:101)  

har intervjupersoner som undervisar i förskoleklass–årskurs 3, men med olika 

lärarutbildning och verksamhetstid, efterfrågats. De fyra intervjupersoner som deltog i 

studien är alla utbildade lärare som har undervisat eller just nu undervisar i svenska. 

Lärarna som tillfrågades hade olika bakgrund och erfarenheter samt olika lång tid som 

verksamma lärare.          

 Intervjupersonerna presenteras i tabellen nedan. Tabellen visar vilken 

lärarutbildning intervjupersonen har, hur länge denne har arbetat som verksam lärare, i 
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vilka årskurser denne har undervisat i svenska och i vilken årskurs denne nu arbetar. 

Intervjupersonernas namn är fingerade i enlighet med konfidentialitetskravet och även 

könsneutrala eftersom intervjupersonernas kön i denna studie saknar betydelse. 

 

Tabell 1. Presentation av informanter 

Namn Lärarutbildning Yrkeserfarenhet Nuvarande arbete 

Alde Årskurs 1–3  + 

speciallärare 

41 år, mestadels årskurs 1–

3, senare i förskoleklass. 

Speciallärare för 

årskurs F–3 

Billie Barnskötare + 

förskollärarexamen 

2005 

28 år, varav 18 år på 

förskola, 10 år inom skola. 

”Arbetat med barn från BB–

årskurs 6.” 

Lärare i 

förskoleklass 

Cam Barnskötare + 

förskollärarexamen 

2005 

35 år, arbetat på förskola–

årskurs 2, även fritids 

Lärare i 

förskoleklass 

Day Förskola–årskurs 6 1,5 år, arbetat i förskoleklass 

+ årskurs 4–6  

Förskoleklass + 

årskurs 4–6  

 

Alde har lång erfarenhet av läsinlärning då hen varit klasslärare i årskurs 1–2 i många 

år. Hen har sedan tre år tillbaka arbetat som specialpedagog för årskurserna F–3. Billie 

är från början barnskötare och har arbetat med barn från BB upp till årskurs 6. Hen har 

arbetat längst i förskolan men under de senaste tio åren arbetat i skolan. Cam är även 

hen barnskötare i grunden och förutom att ha arbetat i förskolan har hen även arbetat på 

fritids och som elevassistent. Cam gick även en språkutbildning som kommunen 

anordnade omkring åren 1987–1990. Day tog sin lärarexamen i januari 2014 och har 

inte arbetat längre än ett och ett halvt år på en skola. Hen har haft undervisning i 

förskoleklass, årskurs 4–6 men är även behörig i förskolan.   

Intervjuerna genomfördes individuellt där de övergripande intervjufrågorna 

skickades i förväg (Bilaga A). Intervjun med Alde tog cirka 40 minuter och 

genomfördes i hens arbetsrum. Alde upplevdes nervös till en början men slappnade 

sedan av eftersom intervjun handlade om erfarenheter och tankar. Intervjun med Billie 

genomfördes också i hens arbetsrum och varade i ungefär en timme. Billie upplevdes 

avslappnad och lättsam under hela intervjun och svävade lätt iväg i sina tankegångar. 
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Intervjun med Cam genomfördes i det gemensamma arbetsrummet där en del störningar 

uppkom eftersom kollegor kom in i rummet. Cam tappade tråden några gånger men 

fångade snabbt upp den igen och kunde fortsätta utan problem. Intervjun varade i 

ungefär 45 minuter. Den sista intervjun, med Day, genomfördes i ett grupprum på hens 

arbetsplats och tog cirka 20 minuter att genomföra. Day var avslappnad under hela 

intervjun men svarade mycket kortfattat på frågorna. Alla intervjuer upplevdes över lag 

avslappnade, och intervjupersonerna vågade framföra sina åsikter och erfarenheter. 

Dessutom ställdes följdfrågor på det som intervjupersonerna förmedlade för att få en 

djupare förståelse eller mer utvecklade svar.        

 Varje intervju transkriberades grovt för att spara tid och underlätta 

kategoriseringen. Svaren strukturerades i tre olika teman som markerades i de olika 

transkriptionerna. Denna struktur rekommenderas av Denscombe (2009:372f) för analys 

och bearbetning av kvalitativa data där forskaren ska utvinna viktig information för 

studiens syfte.    

 

3.4 Etiska överväganden 

Denna studie respekterar Vetenskapsrådets fyra etiska forskningskrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6ff).       

 Intervjupersonerna informerades om studien genom mejl eller telefonsamtal, för 

att efter godkännande av deltagande få ett mejl där studiens övergripande frågor 

presenterades samt information om att det när som helst går att avbryta sin medverkan. 

Genom detta sätt uppfylldes informationskravet. Samtyckeskravet uppfylldes genom att 

intervjupersonerna uppgav ett muntligt eller skriftligt godkännande, via mejl eller 

telefonkontakt. Alla uppgifter behandlades sedan i enlighet med konfidentialitetskravet, 

d.v.s all information är anonym och går inte att spåra tillbaka till intervjupersonerna. 

Alla data som samlats in till denna studie kommer endast användas för studiens syfte 

och sedan raderas, eftersom nyttjandekravet fordrar så. 
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4 Resultat 
 

I detta avsnitt redovisas de resultat som framkommit vid analysen av intervjuerna.  

Avsnittet är uppdelat i tre teman där jag med citat från alla fyra lärarna diskuterar 

skillnader och/eller likheter dem emellan.     

 Inledningsvis redovisas hur de fyra lärarna definierar begreppet fonologisk 

medvetenhet följt av de metoder, arbetssätt och modeller som de använder sig av i 

undervisningen. Slutligen presenteras om lärarna ser någon förändring i arbetet med 

fonologisk medvetenhet över tid och hur attityden till denna medvetenhet sett ut.  

   

4.1 Hur de fyra lärarna definierar begreppet fonologisk medvetenhet 

De fyra lärarna har olika syn på begreppet fonologisk medvetenhet, vilket visar sig 

tydligt i deras svar. Lärarna har olika utbildningar samt olika erfarenheter av 

verksamheten, vilket kan vara en anledning till deras olika syn på fonologisk 

medvetenhet. Alde, som är specialpedagog, har bred erfarenhet av läsinlärning. Så här 

beskriver Alde fonologisk medvetenhet:  

Det har man ju. Det känner jag att fonologisk medvetenhet är grunden 

för läsningen. De flesta barn lär ju sig läsa genom att lära sig hur 

bokstaven ser ut och hur den låter. Det är ju det vanligaste sättet och 

de flesta barn köper ju det. 

Billie, som arbetat mycket i förskolan, definierar samma begrepp såhär: 

Ja, det handlar mycket om att man är språkligt medveten. Man är 

medveten om sin egen språkliga medvetenhet. De kan ju sitta och sätta 

ihop bokstäver till ord och så men de är inte medvetna om vad de läser 

utan det kommer sedan. Just nu i den fonologiska medvetenheten så är 

de på språkljuden. Men visst, de förstår ju vad jag läser så språkligt 

medvetna är de ju på det sättet att de förstår vad vi säger och kan göra 

sig förstådda. 

Cam, med erfarenhet från både förskola och skola, gör följande beskrivning: 
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Man ska uppmuntra till att de tar till sig läs och skriv och berättande, 

lyssnande och ha ett bra språk. Det är ju helheten på något sätt. Det är 

ju den fonologiska medvetenheten att komma dit. Det är det vi 

försöker hjälpa dem på traven med. 

Day definierar fonologisk medvetenhet utifrån de kunskaper hen fått genom sin 

lärarutbildning: 

Det är ju att man vet att bokstäverna har ett ljud och inte bara vad de 

heter. Det är ju viktigt för att kunna läsa sedan. 

Samtliga lärare berör fonologisk medvetenhet men Day och Alde definierar begreppet 

fonologisk medvetenhet mest i likhet med den etablerade forskningsdefinitionen som är 

att eleven förstår sambandet mellan ljud och bokstav (Lundberg & Herrlin, 2014:13f). 

Billie och Cam hänvisar istället till språklig medvetenhet som är det övergripande 

begreppet för språkets formella egenskaper (Adams, 1990:36ff). Lärarnas definitioner 

visar således att Alde och Day, som har den äldsta respektive yngsta lärarutbildningen 

bakom sig, uttrycker mest kunskaper om fonologisk medvetenhet. Lärarutbildningen 

kan ha haft betydelse för hur de aktuella lärarna uppfattar begreppet fonologisk 

medvetenhet. Billie och Cam har en äldre förskollärarutbildning, vilken kanske inte har 

förmedlat den språkliga medvetenhetens olika delar på samma sätt som 

lärarutbildningen möjligen har gjort för Alde och Day.       

 

4.2 Arbetssätt, metoder och modeller som används i verksamheten 

Under intervjuerna framkom flera olika arbetssätt i undervisningen för att stimulera 

fonologisk medvetenhet. De fyra lärarnas arbetssätt skiljer sig åt beroende på deras 

lärarbakgrund och för att enklast tydliggöra hur lärarna arbetar med fonologisk 

medvetenhet utgörs detta avsnitt av tre delar: fonologisk strategi och 

Bornholmsmodellen och Whole language och LTG samt lekens betydelse. Den 

fonologiska strategin utgår från sambandet mellan ljud och bokstav, medan Whole 

language-traditionen utgår från motsatt håll, d.v.s. hur en hel text kan brytas ned i 

språkets alla beståndsdelar. Lekens betydelse för den fonologiska medvetenheten 

kommer att redogöras för under särskild rubrik. 
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4.2.1 Fonologisk strategi och Bornholmsmodellen 

Alde, Billie och Cam använder sig av fonologisk strategi i sin undervisning medan Day 

inte uttrycker något konkret om detta arbetssätt och därför inte kommer att höras i detta 

avsnitt. Alde berättar i intervjun att hen tydligt arbetar med fonologisk medvetenhet 

genom ren ljudinlärning av alfabetet och stavelser. Alde använder sig dessutom av 

markeringslappar för att förstärka arbetet med den fonologiska medvetenheten: 

Det här materialet är jättegammalt, från 50-talet tror jag till och med. 

Det använder vi när vi ljudar med de små barnen. Så är det jättebra om 

de kan höra mer än ett ljud då. Detta gör vi eftersom det tar så mycket 

energi att skriva så vi lägger en plutt för varje ljud. T.ex /s/-/o/-/l/. 

Billie arbetar, precis som Alde, med konkret material: 

Jag tog fram en burk med djur. Så fick de ta varsitt djur. Djuret är 

hemligt och så står de där framme och gömmer sitt djur och då är det 

mycket det här att förklara vad man har i handen utan att visa det. Och 

det är ju också en form av språkutveckling. Men just där vi är nu i 

undervisningen är det ju det här med språkljuden. Det här lilla djuret 

skulle de ta ut språkljuden. Så har vi sådana markeringslappar så fick 

de komma fram och lägga en för varje djur. T.ex /t/-/i/-/g/-/e/-/r/. Det 

jobbar vi jättemycket med nu och det bäddar ju mycket för att man 

kan sin stavning sedan när man kommer upp i ettan och tvåan. 

Cam talar om det övergripande arbetet i förskoleklass samtidigt som hen tar fram en 

bok om Bornholmsmodellen och utförligt beskriver denna modell:  

Man ska försöka få dem att tycka att det är intressant, meningsfullt 

och kul att läsa, berätta och skriva. Så mycket utgår ju ifrån lek. Sedan 

har vi ju en form i det, så vi börjar ju med rim och ramsor eller 

lyssningslekar som är schematiskt upplagt och så. Det är 

lyssnandelekar, rim och ramsor, meningar och ord och då börjar vi 

från det stora till det lilla. Vad är en mening? Sedan bryter man ned 

meningarna till ord, orden bryter man ned till stavelser och sedan går 

man vidare till ljuden. Och här är vi jättenoga med att skilja på 

bokstav och ljud. Vad finns för ljud i början, i slutet och vad finns det 

för ljud emellan. Inte i mitten för det kan finnas flera ljud emellan ju. 

Sedan kommer analys och syntes, alltså att bryta ned det, vilka ljud 

består det av och sätta ihop ljuden. 

Billie arbetar även hen utifrån Bornholmsmodellen: 
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Vi tar vid där förskolan slutar så det som vi tittar på när de kommer hit 

är att se var de ligger i sin språkliga utveckling och vad vi kan skicka 

med dem. Språkligt jobbar vi utifrån Bornholmsmodellen. 

Lärarnas uttalanden antyder att de tycker det är viktigt att arbeta strategiskt med 

fonologi för att uppnå en språklig medvetenhet och en utveckling av denna hos 

eleverna. Samtliga tar upp exempel på undervisningsmetoder som stimulerar den 

fonologiska medvetenheten utifrån den fonologiska strategin.     

   Alla lärarna, förutom Day, nämner vikten av att barnen tycker att det 

är roligt samtidigt som de lär sig. Billies och Cams uttalanden pekar på att de i 

huvudsak stimulerar den språkliga medvetenheten och det sociala samspelet. Man kan 

spekulera om huruvida lärarna är medvetna om att de faktiskt arbetar med att stimulera 

fonologisk medvetenhet då begreppet fonologisk medvetenhet sällan nämns i deras 

resonemang.  

 

4.2.2 Whole language och LTG 

Alde, Cam och Day talar om metoder som utgår ifrån Whole language-traditionen i 

deras undervisning. Billie nämner ingenting om detta sätt att arbeta och kommer därför 

inte höras i detta avsnitt. Talet och helheten är det centrala i denna tradition, vilket Day 

påpekar: 

Vi jobbar mest tematiskt men ibland är det ren bokstavsinlärning men 

det är ju mest fokus på att prata och diskutera saker i förskoleklassen. 

Days uttalande säger egentligen bara att hen anser att det är viktigt att samtala, särskilt i 

förskoleklassen. Alde, däremot, uttrycker mer konkret hur talets betydelse spelar roll för 

barns språkutveckling, inte minst rent grammatiskt:  

Alltså, det är ju viktigt att alla barn har ett språk, att de lätt kan göra 

sig förstådda på det språket och att de utvecklar sitt ordförråd. Att de 

gör sig begripliga på det språket de har. För det avspeglar sig 

nämligen i läsning och framför allt i skrivning. Att de, allstå, har de 

inget bra tal är det svårt att skriva. Att de kan säga en korrekt mening, 

att de inte böjer verben fel eller att man kan använda rätt ord för rätt 

sak osv. och då är talet grunden för att man ska kunna utveckla sitt 

språk. 

Vidare nämner Alde att hen arbetar med LTG genom att eleverna får analysera texter 

och hitta ord som de känner igen och texterna är ofta gemensamt skapade av elever och 
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lärare. De jobbar även med ordbilder. Dock utvecklar inte Alde detta vidare.  

 Cam beskriver konkret hur hen arbetar med ordbilder så som skyltar på möbler, 

listsystem och boardmakers (hjälpbilder) när de skriver upp dagens schema på tavlan, 

där hen menar att barnen läser utan att de vet om det.  Detta går i linje med Leimars 

(1974:64f) LTG-metod, att elever kopplar samman ordbilder med deras innehåll ju 

oftare de får se dem.          

 Dessa är exempel på övningar som kan hjälpa elevers språkliga utveckling framåt 

utifrån whole language-traditionen. Övningarna är dock inte typiska för att direkt här 

och nu stimulera fonologisk medvetenhet eftersom undervisningsmetoden i huvudsak 

utgår från ordbilder, grammatik och inte från bokstävernas ljud (jmf avsnitt 4.2.1).  

 

4.2.3 Leken och barnet  

Billie och framförallt Cam, talar om vikten av leken och det lustfyllda lärandet. Alde 

nämner endast leken i den bemärkelsen att barnen måste tycka att undervisningen är 

rolig för att de då tillägnar sig kunskaperna lättare. Day nämner inte leken alls och 

kommer därför inte att tas upp i detta avsnitt. Alla de tillfrågade lärarna nämner att man 

som lärare måste utgå från de barn man har för att få ut så mycket som möjligt av 

undervisningen.            

 Cam är den som trycker extra mycket på att ”låta barn vara barn” och inte belasta 

dem med för mycket undervisning. Hen nämner ett flertal gånger att det är viktigt att 

lärandet är lustfyllt men att ibland låta barnen få leka av sig: 

Jag skulle vilja säga att det har blivit mer skolifierat ändå för vi aktar 

oss ganska mycket för det men ändå så är det nog mer inlagt i dagen 

på något sätt men då är det mer lekbetonat och lustfyllt och vi hoppas 

inte att barnen känner att det är för tungt. Det måste vara lite lek 

mellan varven ju.  

Även vid frågan om hur Cam ser på framtiden nämner hen oron för att leken ska tas bort 

mer och mer: 

Alltså man är alltid lite rädd för det här att man ska ta bort för mycket 

för att ge plats åt undervisning. Barnen måste få vara barn och det är 

jätteviktigt det här med det sociala. Det är jättemycket man måste ha 

med sig i livet och det är inte bara skolan. 

Cams uttalanden tyder på att hen anser att leken är mycket viktig men verkar hänvisa 

den till den ”fria leken”. Cam verkar skilja på lek och undervisning och även om hen 
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nämner att undervisningen ska vara lekbetonad tyder hens andra uttalande på att det är 

två skilda företeelser. Billie nämner att förskoleklassen har mer och mer undervisning: 

Här har vi ju massa regelrätt undervisning blandat med lek i 

undervisandet. Men jag tycker att vi landar mer på undervisning här. 

Sen är jag inte mycket för det här, man vill ju ändå ha en 

dialogpedagogik. Att barnen också får vara med och bidra i 

undervisningen 

Billie verkar inte vara så förtjust i att förskoleklassens tid ägnas mer och mer för 

undervisning, vilket visar på att även Billie ser (den fria) leken och undervisningen som 

två skilda företeelser. 

  Alde, Billie och Cam nämner alla tre att det är viktigt att bedriva undervisning 

som utgår från barn och vad de tycker är roligt. Lärarna nämner vikten av att 

undervisningen är lustfylld och samtidigt röra sig i den verklighet som barnen är 

bekanta med och känner sig trygga i. Både Cam och Billie nämner flera gånger att de 

arbetar mycket med den sociala aspekten och att de utgår från de barn som de vid 

tillfället har. Både Cam och Billie arbetar i förskoleklass, som är det första steget barnet 

kommer i kontakt med i skolan, och därför kan deras uttalanden visa mer på lekens 

betydelse eftersom barnen kommer från förskolan samt att de själva är förskollärare. 

Billie berättar att förskoleklassens arbete är att ta vid där förskolan slutade och 

förbereda barnen inför skolan: 

Jag känner att vi måste ta vid där där förskolan slutar och det är så 

viktigt att vi möter barnet där det är och då ser vi lite vad barnet 

behöver när det kommer hit för att sedan bygga en grund för skolan 

Billie menar att de måste lära känna barnet och undersöka var barnet befinner sig i sin 

utveckling för att kunna möjliggöra en kunskapsutveckling. Även Cam nämner vikten 

av att möta barnen där de är samt lekens betydelse: 

Så det är väl det jag känner att man måste arbeta utifrån de barnen 

man har. Men det är viktigt att leka in det 

Alde talar mer om att använda det arbetssätt som tilltalar barnen: 

 Det är ju så små barn barn så man får ju hela tiden se vad de köper 

liksom utav det som man presenterar för dem, det är ju nödvändigt. 

Det kommer säkert mer sådana saker som kanske gör det lite roligt 

och som kanske gör det spännande och lättare för vissa 
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Alde visar även hen att det är viktigt att barnen tycker att undervisningen är rolig, vilket 

kan göra att eleverna tillägnar sig kunskaperna lättare.      

 Billie och Cam använder sig främst av Bornholmsmodellen i sin 

svenskundervisning eftersom den gör det möjligt att kartlägga barnens språkutveckling 

samt undervisar barnen på ett lustfyllt sätt så att de inte märker att de lär sig. Alde 

använder sig mycket av LTG-metoden som utgår från barnens verklighet och 

erfarenheter. Båda dessa arbetssätt utgår ifrån det sociokulturella perspektivet där 

läraren handleder eleverna på ett sätt som fungerar för just de eleverna. 

 

 

4.3 Hur har arbetet med den fonologiska medvetenheten förändrats 

över tid? 

De fyra lärarna har varit verksamma i skolan olika länge. Alde och Cam har längst 

erfarenhet ute i verksamheten, men även Billie har arbetat länge. Dessa tre lärare kan se 

en förändring i arbetet med den fonologiska medvetenheten, något som Day inte kan då 

hen inte arbetat som lärare i mer än 1,5 år. Avsnittet inleds med exempel på hur man 

arbetade för att stimulera den fonologiska medvetenheten när lärarna började sin 

yrkeskarriär. Detta följs av en presentation av hur attityden till fonologisk medvetenhet 

har förändrats. 

Alde började arbeta som lärare för 40 år sedan och då arbetade hen med 

fonologisk medvetenhet i en årskurs 1 på följande sätt: 

De allra första åren jobbade vi nog med att vi utgick ifrån texter och 

direkt från ljuden. Och man började i en viss ordning och det gör man 

ju fortfarande lite så. Man tänker lite på vokaler och konsonanter så att 

man kunde göra ord av dem sedan och så byggde man därifrån då, och 

så skrev man. Man hade arbetsscheman som man… Ja, alltså på den 

tiden kunde de flesta barn inte läsa när de kom till skolan, nu är det 

ganska stor skillnad för nu är det många som läser. Men då kunde de 

flesta inte det. Utan då hade man ett arbetsschema där det var t.ex 

måla på tavlan med vatten med en pensel och så formade man 

bokstaven och så sa man ”O”. Sedan gjorde man i lera och så kunde 

man skriva i sand för man hade en liten sandlåda. Efter det gjorde man 

alltid något roligt med bokstaven. Sedan började man skriva och 

lyssna ut ”O”. Så hade man ett schema uppsatt på väggen. Så barnen 
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gjorde alltid de momenten som man gick igenom hundratusen gånger 

så alla kan det. 

Aldes uttalande visar att man arbetade i stort sett likadant som idag men att den stora 

skillnaden är att de flesta barn inte kunde läsa när de kom till skolan för 40 år sedan. 

Billie nämner även hen att man arbetar på liknande sätt idag som förr: 

Ja, det var det som man jobbar med idag. Så mina kollegor som har 

jobbat i 35-40 år, de säger ju att ”ja, så var det ju förr”, eller så då va. 

”Vi har ju gjort detta”, säger de alltid. Och så är det, man har ju gjort 

det hela tiden men man har kanske inte själv fått med sig den här 

turordningen, för det kan jag ju säga att det hade inte jag. 

Turordningen som Billie syftar på är Bornholmsmodellen som hen arbetar utifrån i sin 

undervisning.  

Cam, som började arbeta för 35 år sedan, arbetade så här med att stimulera 

fonologisk medvetenhet: 

Då kommer jag ihåg att de alltid satt i en ring på stolar, så hade vi 

upprop. Och så var det ju lite så att få vara i centrum, att våga säga 

någonting framför andra, så det var väldigt smått. Så det var lite rim 

och lite ramsor, sång och lek. Men inte mycket mer i den bemärkelsen 

utan det var mer form, alltså skapande verksamhet på den tiden. 

Det Cam berättar om här är mer arbetet med självkänslan och att våga stå i centrum än 

stimulans av fonologisk medvetenhet. Hen anser dessutom att de inte arbetade i lika stor 

utsträckning med det i förskoleklass då som nu. 

De tre lärare med längre erfarenhet fick frågan om de ser någon förändring i 

arbetet med fonologisk medvetenhet över tid. Alde svarade: 

Det är att man är mer medveten. Ännu mer medveten än vad man var. 

Och likadant hur viktigt man anser att…, alltså på de små barnen, 

alltså sexåringarna då, hur viktigt det är att de hör. Alltså att de kan 

höra. För det är inte…, en mening för ett litet barn är ju en mening, 

eller man säger något. De tänker ju inte på att det är uppdelat i ord 

eller så. 

På följdfrågan om man blivit mer medveten om medvetenheten svarade Alde: 

Ja, av betydelsen av att, alltså hur viktigt det är att de har fonologisk 

medvetenhet för att det hindrar dem så väldigt i det mesta som vi gör 

om de inte har det, att man har en bra grund att stå på. 
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Cam svarar på ett liknande sätt på frågan om förändringen i arbetet med fonologisk 

medvetenhet: 

Ja, den stora förändringen är nog att det har blivit mycket mer 

medvetet. I och med det har vi lagt mer fokus på det, så det tar nog 

större del av vår verksamhet än vad det gjort tidigare. Det är nog mer 

inlagt i dagen på något sätt, men det är mer lekbetonat och lustfyllt. 

Även Billie nämner medvetenheten i verksamheten: 

Ja, man har ökat sin medvetenhet och man har blivit mer medveten 

om att man ska vara medveten också. Jag menar, förr hade vi rim och 

ramsor och man läste för barnen men man kanske inte tittade så 

mycket på vad en fyraåring egentligen förstod av bokens handling. 

Grunden till varför den förstår vad jag läser. 

Samtliga lärare nämner att lärare idag är mer medvetna i sin undervisning och man idag 

vet om att den språkliga medvetenheten är en viktig förutsättning för läsinlärningen, 

vilket Lundberg kommit fram till i sin forskning (2007:7). Men det är endast Alde som 

nämner den fonologiska medvetenheten medan Billie och Cam syftar på språklig 

medvetenhet. 

 

4.3.1 Attityder till fonologisk medvetenhet 

Det är inte bara arbetet med fonologisk medvetenhet som förändrats över tid utan även 

attityden till den. Day, som inte arbetat så länge, kan endast ge kommentarer om hur 

hen upplever detta bland sina kollegor som arbetat länge. De tillfrågade lärarna fick 

reflektera över hur de upplevde attityden hos sig själva och bland sina kollegor när de 

började sin yrkeskarriär. 

Alde berättar:  

Jag vet inte riktigt om vi pratade om det så jättemycket om just 

fonologisk medvetenhet. Det tycker jag nästan mer när förskolan blev 

obligatorisk, för då gjorde de fonolek och sådana där saker. 

Det blev ju mer fokus på det på 90-talet någon gång. Men alltså vi 

jobbade ju inte mindre med det för det tidigare. Vi jobbade ju lika 

mycket med fonologisk medvetenhet, fast vi sa aldrig att det var det, 

förstår du? Man använde inte det ordet utan det kom ju lite senare. 

Men alltså vi jobbade ju… Nae, men det har de ju gjort när man läste 

ramsläsning. Så när man lärde in t.ex vokalerna var ju väldigt viktiga 

då att man kunde dem, hur de lät så hela tiden.  
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Alde menar att man arbetade med fonologisk medvetenhet när hen började sin 

yrkeskarriär men att begreppet fonologisk medvetenhet inte nämndes alls. Även Billie 

anser att man arbetade med att stimulera fonologisk medvetenhet men att man inte 

visste vad det var: 

Nej, det tycker jag inte man gjorde. Eller man arbetade med det men 

man visste inte att man gjorde det. 

Cam, som gick en språkutbildning om Bornholmsmodellen i slutet på 1980-talet, 

nämner att före denna utbildning arbetade hen med språklekar: 

Alltså, någonting som slår mig just nu är att, för jag vet att vi var 

väldigt tidigt ute med att göra planeringar och utvärderingar och 

skicka ut till kommunen och så, redan på den tiden. Då undrar jag om 

vi om vi över huvud taget tog upp det som en viktig del. Det hade 

varit rätt spännande att gå tillbaka och se det här med att vi hade 

språklekar, vad vi kallade det eller om vi över huvud taget benämnde 

det i verksamheten. Det är jag tveksam till om vi ens tog med det eller 

om vi bara skrev att vi hade samlingar och så. Det skulle varit 

intressant för att vad du säger om attityden, för då bedömer man ju 

själv om det är viktigt att ta upp. 

Som Cam berättar hade de omnämnda dokumenten verkligen kunnat visa på vilken 

attityd kollegiet hade till fonologisk medvetenhet. Hen tror dock inte att de nämnde 

språklekarna alls, vilket kan tolkas som att de inte ansåg det tillräckligt viktigt för att 

nämnas även om de arbetade med det. 

Day har ingen längre erfarenhet av arbetet med fonologisk medvetenhet men 

tycker att hens kollegor arbetar med denna medvetenhet. På frågan om hens kollegor 

pratar om fonologisk medvetenhet svarar hen så här: 

Nä, alltså just ordet fonologisk medvetenhet kommer aldrig upp, så 

det inte gör. De pratar just om språket, om talet. 

Uttalandet visar att Days kollegor eventuellt inte är medvetna om begreppet och att de 

istället syftar på språklig medvetenhet där talet anses vara en viktig del. Day fick frågan 

om hens kollegor vet om att språklig medvetenhet är uppdelad i flera olika delar: 

Nej, det tror jag inte. Jo, de har erfarenheten. De vet när någon ligger 

efter eller har svårigheter, så de arbetar ju med det. Men jag tror inte 

de är medvetna om att de faktiskt jobbar med det.  
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Alla uttalanden visar att begreppet fonologisk medvetenhet inte var något som lärarna 

använde förr i tiden. Alla lärarna nämner dock att de för den skull inte arbetade mindre 

med att stimulera fonologisk medvetenhet. 

 

4.3.2 Orsaker till förändring i arbetet med fonologisk medvetenhet 

I detta avsnitt presenteras de anledningar som de olika lärarna tror kan ligga bakom ett 

förändrat arbete med den fonologiska medvetenheten. Eftersom Day inte arbetat längre 

än 1,5 år kommer hen inte att citeras i detta avsnitt. Billie nämner att läroplanen för 

förskolan kan vara en orsak till varför attityden till arbetet med fonologisk medvetenhet 

har förändrats, eftersom den gjort lärarna mer medvetna om varför man prioriterar vissa 

aktiviteter i undervisningen. Billie berättar även att hens utbildning till förskollärare har 

bidragit till ökad medvetenhet om fonologisk medvetenhet, även om hen inte nämner 

begreppet fonologisk i sitt uttalande.    

Cam tror att det var språkprojektet som kommunen höll i som satte igång 

medvetenheten hos pedagogerna samt att förskoleklassen bildades ungefär samtidigt. 

Alde tog sin lärarexamen 1975 och tror att synen på vad som var viktigt att 

undervisa om kan ha förändrats redan då eftersom det lanserades många nya läroböcker 

under den tiden.            

 De tre lärare som varit verksamma längst anser att man blivit mer medveten i sitt 

arbete med fonologisk medvetenhet. Det är dock viktigt att poängtera att Billie eller 

Cam verkar vara mer osäkra på vad fonologisk medvetenhet är (jmf avsnitt 4.1) men de 

hänvisar också till läroplanen och att det nu finns en didaktisk tanke bakom 

undervisningen. Alla lärarna anser att man alltid har arbetat med fonologisk 

medvetenhet men att man tidigare inte använt själva termen. Alde tror att synen på vad 

som är viktigt att lära sig förändrades redan när hen tog examen, 1975. De andra lärarna 

var inte verksamma under de åren, och om tankar på att stimulera den fonologiska 

medvetenheten fanns redan då är det intressant att se att det även förändrats mycket 

efter det. Billie hänvisar till att det skedde mycket när man i kommunen 

uppmärksammade Bornholmsmodellen, efter politiska påtryckningar när även förskolan 

fick en läroplan och förskoleklassen bildades. Vidare nämner både Billie och Cam att 

deras utbildning i svenska kan ha bidragit till den ökade medvetenheten. 
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5 Diskussion  
 

I detta avsnitt kommer resultatet av undersökningen att diskuteras i relation till tidigare 

forskning och den teoretiska utgångspunkten för studien. Studiens frågeställningar är: 

• Vilken uppfattning har fyra yrkesverksamma lärare om fonologisk medvetenhet?  

• På vilket/vilka sätt uppger lärarna att de arbetar med att stimulera fonologisk 

medvetenhet? 

• Hur upplever fyra lärare att arbetet med fonologisk medvetenhet har utvecklats 

över tid i den egna verksamheten?  

Intervjuerna visar att de tillfrågade lärarna inte riktigt är klara över vad fonologisk 

medvetenhet är. De två grundlärarna ger en definition som är i närheten av forskarnas 

definition, d.v.s. att fonologisk medvetenhet är ett tillstånd där eleven kan skifta 

uppmärksamhet från ordens betydelse till hur bokstäverna låter och förmågan att både 

sätta ihop och ta isär bokstavsljuden (Lundberg & Herrlin, 2014:13f). De två 

förskollärarna hänvisar mer till allmänspråklig medvetenhet. Lundberg (2007:9) 

introducerade begreppet språklig medvetenhet för ungefär 40 år sedan som en förmåga 

där eleven kan uppmärksamma språkets form istället för innehållet. Språklig 

medvetenhet innebär att flera olika aspekter av språket samspelar med varandra, 

fonologiskt, syntaktiskt, morfologiskt, och pragmatiskt. Läs- och skrivinlärning bygger 

på denna allmänspråkliga medvetenhet, men fonologisk medvetenhet spelar en stor roll 

just när man lär sig läsa (Skoog, 2012:48). Fokus ska inte enbart ligga på fonologisk 
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medvetenhet, utan de bästa förutsättningarna för en god läs- och skrivinlärning ges om 

undervisningen även kombineras med kunskaper om ordens betydelse och språkets 

struktur, alltså allmän språklig medvetenhet (Skoog, 2012:50). Dessa begrepp är idag en 

självklar del av lärarutbildningen med särskild betoning på fonologisk medvetenhet för 

lärare som utbildas för de tidiga skolåren. De fyra intervjuade lärarnas lärarexamen är 

av olika datum, vilket kan förklara skillnaderna i deras kännedom om och användning 

av begreppet fonologisk medvetenhet. För att forskning ska få genomslag i 

verksamheterna krävs det att verksamma lärare får fortbildning samt att 

nyutexaminerade lärare får möjlighet att bidra med sina kunskaper för att utveckla 

verksamheten.           

 Lgr11:s förhållande till fonologisk medvetenhet är också intressant att studera. 

Begreppet verkar inte ha fått lika stort genomslag på politisk nivå som i forskarvärlden, 

eftersom det inte nämns i Lgr11 mer än som ett kunskapskrav att eleverna i slutet av 

årskurs 3 ska ha förstått sambandet mellan ljud och bokstav (Lgr11, 2011:222). I dagens 

grundlärarutbildning läggs stort fokus på fonologisk medvetenhet för att främja en god 

läs- och skrivutveckling, och för nya lärare kan det uppstå förvecklingar vid mötet med 

lärare i verksamheten som endast talar om allmän språklig medvetenhet. När man sedan 

inte heller hittar stöd i läroplanen kan det vara svårt för de nya lärarna att i arbetet förlita 

sig på sina kunskaper.  

Intervjuerna visar generellt att språklig medvetenhet är svår att få grepp om, men 

det framgår att lärarna alltid är intresserade av att arbeta med elevernas språkutveckling. 

Arbetssätten skiljer sig till viss del lärarna emellan. I huvudsak använder de sig av en 

kombination av fonologisk strategi och Whole language, oftast med övervikt för 

metoder från en av traditionerna. Samtliga lärare nämner att de tycker att det är viktigt 

att arbeta med fonologi och alla visar på metoder som grundar sig i den fonologiska 

strategin. Två av lärarna arbetar nästan helt utifrån Bornholmsmodellen som ska göra 

eleverna uppmärksamma på att orden inte bara har ett innehåll utan även en form, vilket 

bidrar till att främja elevernas fonologiska medvetenhet (Lundberg & Herrlin, 

2014:13f). Bornholmsmodellen förordar arbete genom olika lekar som utförs 

gemensamt i barngrupperna, vilket går i linje med den sociokulturella synen på lärande 

(Säljö, 2000:128).            

 De arbetssätt som lärarna nämner inom Whole language-traditionen är LTG-

metoden samt användandet av ordbilder på möbler och boardmakers (hjälpbilder). LTG-

metoden ska främja elevers utveckling av ordförråd och förståelse för texters 
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kommunikativa funktion (Leimar, 1974:9f). Eleverna uppfattar läsningen som 

meningsfull men stimuleras inte direkt i sin fonologiska medvetenhet då fokus inte 

ligger på språkljuden utan på förståelsen av ordens innebörd (Leimar, 1974:64f). Både 

Whole language-traditionen och den fonologiska strategin, utgår från en sociokulturell 

syn på lärande, där (sam)talet är en viktig del. Undervisningsmiljön som de intervjuade 

lärarna skapar för eleverna tillåter dem att samtala och undersöka språkets alla delar, 

oberoende av vilken metod/modell de använder sig av. Lärarna har en didaktisk tanke 

bakom varje övning och de använder sig hela tiden av språket som ett viktigt redskap i 

det kunskapsutbyte som undervisningen stimulerar till (Säljö, 2000:128). Lärarnas 

uttalanden om arbetssätten kan sammanfattas med att de använder det som fungerar bäst 

för eleverna, vilket verkar vara en kombination av de båda arbetssätten, fonologisk 

strategi och Whole language-traditionen.    

Viktiga inslag i lärarnas undervisning är lek och lust, att eleverna tycker att det är 

roligt samtidigt som de lär sig. Leken har stor plats i Bornholmsmodellen, som utgår 

från lustfyllda språklekar (Lundberg, 2007:6) och lusten framhålls även i LTG-metoden, 

där eleverna gemensamt får upptäcka texternas kommunikativa möjligheter (Leimar, 

1975:64f). Samtliga lärare använder sig av elevernas närmiljö och deras 

erfarenhetsvärld, där leken spelar en stor roll. Inom det sociokulturella perspektivet är 

lärande en social aktivitet (Säljö, 2000:135) och det tar lärarna vara på när 

undervisningen ger eleverna ett lustfyllt lärande genom lek. Inom exempelvis Whole 

language-traditionen framhålls betydelsen av elevers engagemang och valfrihet (Frost, 

2002:11), vilket är naturliga inslag när leken blir en naturlig del i undervisningen. 

Intervjuerna visar dock på att två av lärarna särskiljer lek och undervisning men betonar 

samtidigt att undervisningen är lekbetonad. Dessa två lärare anser att det är viktigt att 

låta barnen leka men verkar då syfta på den fria leken, den som inte är styrd av någon 

lärare. Enligt både Berg (2009:61f) och Knutsdotter Olofsson (2009:83f) utvecklar 

eleven sin språk- och kommunikationsförmåga i leken, vilket verkligen kan utnyttjas i 

undervisning. Både Bornholmsmodellen och LTG-metoden uppmuntrar barnen att leka 

med språkets struktur, vilket inte lärarna verkar vara särskilt medvetna om. Om 

undervisning genom lek varit självklar för dem hade de inte betonat vikten av att låta 

barnen leka så starkt som de gör. De är rädda för att skolan och dess formella 

undervisning kommer ta över när barnen börjar årskurs 1 och att ett undervisande 

arbetssätt dessutom flyttas ned till förskoleklassen. Eftersom det finns så mycket 

forskning som visar på lekens fördelar för lärande och genom att den nya 
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lärarutbildningen lägger så stor vikt på leken, kommer troligen fler ”lekmodeller” för 

undervisningen att utvecklas. Leken är viktig för alla, även för vuxna lärare.   

 En förändring i arbetet med fonologisk medvetenhet som man kan se i 

intervjusvaren gäller attityden till den. Lärarna anser att man alltid arbetat med att 

stimulera fonologisk medvetenhet utan att veta om att begreppet existerar. Flera menar 

att de förr inte ansåg att det var viktigt, eftersom de då inte hade tillräcklig kunskap om 

vikten av språklig och fonologisk medvetenhet för den tidiga läsinlärningen (Lundberg, 

2007:7). Fortbildning och förskolans läroplan är de viktigaste orsakerna till de 

förändrade attityderna till fonologisk medvetenhet. Didaktiska tankar har utvecklats 

genom lärares vidareutbildning där deras kunskaper om språklig medvetenhet ökat. De 

önskar dock mer kunskap om språk och språkutveckling, särskilt de med äldre 

lärarutbildning. Medvetenhet och kunskap om den fonologiska medvetenheten kommer 

att öka ju fler nyutexaminerade lärare som börjar arbeta ute i verksamheterna. Det är ett 

ämne som skulle vara intressant att undersöka om ett antal år. 

För snart 40 år sedan introducerade Ingvar Lundberg begreppet språklig 

medvetenhet. Det har hänt mycket sedan dess, både inom forskningen och ute i 

verksamheten, men hur kommer det se ut om ytterligare 40 år? Kommer det att finnas 

andra viktiga kunskapsområden som forskningen kommit fram till och som förändrar 

och utvecklar lärararbetet? Antagligen. Kommer samhället att ha förstått vikten av 

fonologisk medvetenhet och kommer den att få större utrymme i framtidens läroplaner? 

Hur mycket kommer teknikutvecklingen bidra till skapandet av nya läromedel, 

arbetssätt och metoder för att främja den fonologiska medvetenheten? Det går endast att 

spekulera om.             

Eftersom den fonologiska medvetenheten utgör en stor del av läsförmågan är det 

viktigt för lärare att uppmärksamma och stimulera denna medvetenhet. En lärares 

uppdrag är att verka för att varje elev utvecklas till en fungerande demokratisk 

medborgare, och kan denne inte ta del av samhällets skriftliga information på grund av 

bristande läsförmåga berövas hen de kunskaper och rättigheter som ett demokratiskt 

samhälle grundar sig på.  
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7 Bilagor 
7.1 Bilaga A, Missivbrev 

Bästa intervjuperson!  

Tack för att Du är villig att delta i min intervjustudie om fonologisk medvetenhet och 
dess utveckling. Nedan följer övergripande frågor som jag kommer ställa under 
intervjun. 

Intervjufrågor 

Vilken lärarutbildning har Du? 

Hur länge har Du arbetat som verksam lärare? 

I vilka årskurser har Du arbetat? 

Vad är fonologisk medvetenhet? 

Hur har Du tidigare arbetat med fonologisk medvetenhet i din verksamhet? 
Metoder/modeller eller dylikt. 

Hur arbetar Du med fonologisk medvetenhet idag? 

Ser Du någon förändring i arbetet med fonologisk medvetenhet över tid sedan Du 
började arbeta som lärare? 

I vilken riktning tror Du fonologisk medvetenhet kommer gå i framtiden?  
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Eftersom några av frågorna liknar varandra är jag tacksam över att Du svarar så utförligt 
som möjligt. Du är välkommen att tala fritt och det är viktigt att Du gör det utifrån Dina 
egna erfarenheter och den kunskap som just Du besitter. Denna intervju kommer spelas 
in, och allt som sägs i intervjun behandlas konfidentiellt och kommer endast att 
användas för studiens syfte. Inspelningen kommer sedan att raderas. Alla deltagare 
kommer vara helt anonyma och studien kommer utföras i enlighet med de 
forskningsetiska principerna. 

Har Du några frågor innan intervjutillfället är Du välkommen att hör av dig till mig. 
Mail: ii222ag@student.lnu.se 
Mobil: 0735-XXXXXX 
 
Med vänliga hälsningar  
Isabella Immonen 
7.2 Bilaga B, Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

o Vill du berätta lite om dig själv 
- Vad har du för lärarutbildning? 
- När tog du examen? 
- Hur länge har du arbetat som verksam lärare? 
- Har du undervisat på flera olika skolor under din tid som verksam lärare? 
- Har du undervisat i svenska på alla arbetsplatser? 
- I vilka årskurser arbetar och har du arbetat? 
- Hur många lärare undervisar i svenska i de lägre årskurserna på din 

nuvarande arbetsplats? 
- Samplanering? 
- Fortbildning inom svenskämnet?  

 
Utvecklande frågor 

 
o Vad fokuserar du mest på i din svenskundervisning för att utveckla läsförmågan 

hos eleverna? à hur? 
- Alfabetet? 
- Samband mellan ljud och bokstav 
- Ljudstridiga ord? 
- Lässtrategier? 

 
o Vad är din bild av fonologisk medvetenhet? 

 
o Hur arbetade du och dina kollegor med fonologisk medvetenhet under dina 

första verksamma år som lärare?  
 



 

 33 

- Kan du ge något exempel på hur ni arbetade? 
- Hur var attityden till denna medvetenhet?  
- Vilka metoder var populära?  
- Arbetar du/ni olika i olika årskurser? 

 
o Hur arbetar du/ni idag? 

- Vilka fördelar/nackdelar ser du med detta arbetssätt? 
 

o Ser du någon förändring i arbetet med fonologisk medvetenhet över tid sedan du 
började arbeta som lärare?  
- På vilket sätt? 
- Varför/varför inte? 

 
o Hur tror du att arbetet med fonologisk medvetenhet kommer se ut om några år? 

- I vilken riktning tror du att arbetet med fonologisk medvetenhet kommer gå i 
framtiden? 

- Kommer fonologisk medvetenhet vara viktig eller kommer fokus ligga på 
något annat område? 

 
 

 


