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Sammanfattning 

Den här studien syftar till att skapa kunskap kring hur olika skolor arbetar med elevers 

läsinlärning och mer specifikt elevers fonologiska medvetenhet i de tidiga skolåren. 

Studiens fyra huvudsakliga frågeställningar är:  När under de tidigare skolåren identifieras elevers 

fonologiska medvetenhet? Hur och med vilka medel/screeningstester 

Identifieras elevers fonologiska medvetenhet på olika skolor? Vilka åtgärder sätter skolor in då 

elever som identifieras ligga inom riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter upptäcks? 

Hur ser pedagogerna på betydelsen av fonologisk medvetenhet för elevers läs- och 

skrivutveckling? 

För att försöka uppnå studiens syfte och besvara dess frågeställningar användes semistrukturerade 

telefonintervjuer som datainsamlingsmetod. Tio pedagoger som arbetar på tio olika svenska 

grundskolor i tre olika kommuner, varav nio kommunala skolor och en friskola, med årskurserna 

F-6 intervjuades i studien. Studien utgår till delar från en grundad teori-ansats, samt Nilholms 

(2016) begrepp didaktiska typologier. Det insamlade materialet analyserades genom en kvalitativ 

analys och kodades genom substantiv kodning (Fejes & Thornberg,2015), där den empiriska 

insamlingen och analysarbetet skedde parallellt.  

I studien framkommer att skolor kartlägger elevers fonologiska medvetenhet redan i 

förskoleklassen. Skolorna använder olika kartläggningsmaterial men Bornholms-materialet 

används på flest skolor, 8/10 skolor. Det framkommer även att åtgärder av olika former och med 

olika material sätts in för de elever som upptäcks ha svag fonologisk medvetenhet. Vidare 

framkommer att elever med svag fonologisk medvetenhet erbjuds stöd inom detta område i olika 

grad, där lektionslängd, antalet lektioner i veckan samt antalet veckor som specialundervisningen 

fortlöper varierar skolor emellan. Genom analysen av resultaten kring skolors rutiner i att 

upptäcka och ge stöd till elever med låg fonologisk medvetenhet kan två olika typer av skolor 

urskiljas. Typerna benämns som Strukturerad skola samt Flexibel skola. En skolas arbete inom 

detta område skiljer sig relativt tydligt från resten av skolorna på flera punkter och framstår 

således som en tredje typ och benämns som Spontan skola.  

   

  

 

Nyckelord: läs- och skrivinlärning, fonologisk medvetenhet, didaktisk kartläggning, läs- och 

skrivsvårigheter, åtgärder, specialundervisning 



 

 3

Innehåll 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 2 

Inledning .................................................................................................................................................. 5 

Bakgrund .................................................................................................................................................. 6 

Den svenska grundskolans utveckling – ur ett specialpedagogiskt perspektiv .......................... 6 

En historisk tillbakablick över specialpedagogiska insatser ..................................................... 6 

Att organisera och genomföra det specialpedagogiska arbetet – vad står i styrdokumenten?

 ................................................................................................................................................................ 8 

Nya bestämmelser i skollagen gällande skolors arbete med kartläggningar och stödinsatser . 9 

Läsningens betydelse i dagens samhälle och skolans värld ........................................................ 11 

Förklaring av centrala begrepp ....................................................................................................... 11 

Språklig medvetenhet .................................................................................................................. 11 

Fonologisk medvetenhet ............................................................................................................. 12 

Kartläggning.................................................................................................................................. 12 

Screening ....................................................................................................................................... 12 

Bornholmsmodellen .................................................................................................................... 12 

Tidigare forskning ................................................................................................................................. 13 

Fonologisk medvetenhet och läs- och skrivutveckling ............................................................... 13 

Forskning kring effekterna av fonologisk kartläggning och träning i skolans tidigare år .. 13 

Sammanfattning av tidigare forskning ........................................................................................... 16 

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................................... 17 

Grundad teori .................................................................................................................................... 18 

Didaktisk teori och gestaltad didaktik ........................................................................................... 18 

Didaktisk teori .............................................................................................................................. 18 

Studier av gestaltad didaktik ....................................................................................................... 19 

Typologier .......................................................................................................................................... 19 

Syfte och forskningsfrågor ................................................................................................................... 19 

I studien undersöks följande forskningsfrågor: ............................................................................ 20 

Metod ...................................................................................................................................................... 21 

Metod för datainsamling.................................................................................................................. 21 



 

 4

Genomförande av datainsamling ................................................................................................... 21 

Kontexter, material och deltagare .................................................................................................. 22 

Metod för bearbetning och analys ................................................................................................. 23 

Kvalitativ analys och substantiv kodning ................................................................................. 23 

Reflektion över vald metod ............................................................................................................. 23 

Etiska hänsynstaganden ................................................................................................................... 24 

Analys och resultat ................................................................................................................................ 24 

Skolors rutiner i arbetet med att upptäcka och ge stöd till elever med låg fonologisk 

medvetenhet ........................................................................................................................................... 25 

När under de tidigare skolåren identifieras elevers fonologiska medvetenhet? .................. 25 

Hur och med vilka medel/screeningstester identifieras elevers fonologiska medvetenhet?

 .............................................................................................................................................................. 26 

Vilka åtgärder sätter skolor in då elever som identifieras ligga inom riskzonen för att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter upptäcks? ................................................................................. 27 

De intervjuade pedagogernas åsikter kring den egna skolans rutin i arbetet med att 

upptäcka och ge stöd till elever med svag fonologisk medvetenhet .......................................... 31 

Hur ser de intervjuade pedagogerna på betydelsen av fonologisk medvetenhet för elevers läs- 

och skrivutveckling? .............................................................................................................................. 32 

Sammanfattande analys .................................................................................................................... 34 

Diskussion .............................................................................................................................................. 37 

Diskussion utifrån tidigare forskning ............................................................................................ 37 

Diskussion utifrån teoretiska utgångspunkter .............................................................................. 39 

Diskussion kring praktiska implikationer och framtida forskning ............................................ 39 

Referenslista ........................................................................................................................................... 41 

Bilaga 1 - Intervjufrågor ....................................................................................................................... 45 

Bilaga 2 – Informationsbrev till de medverkande informanterna .................................................. 47 

 

 

  



 

 5

Inledning 

Under mina 10 år som praktiserande lärare och speciallärare i grundskolans tidigare år har jag 

oundvikligen hunnit utveckla en hel del egna teorier om hur den svenska skolan utvecklats och hur 

den fungerar i praktiken. Jag har även, genom bland annat mina möten med elever, kollegor, 

rektorer, elevhälsoteam samt andra kommunala aktörer som samverkar med skolan, förstått vilket 

oerhört komplext uppdrag alla vi som arbetar i skolan har och att vi i den komplexiteten inte alltid 

tycker eller gör lika. Att vi tycker och gör olika kan många gånger vara till vår och våra elevers 

fördel då vi genom våra olikheter kan lära oss och utvecklas i detta ständigt föränderliga yrke. Men 

många gånger har jag även hört både mig själv men även mina kollegor uttrycka en slags frustration 

i att vi framförallt gör så olika och har så olika förutsättningar på olika skolor i vår strävan att hjälpa 

våra elever utveckla sina kunskaper och förmågor. Eftersom jag är utbildad lärare i bland annat 

svenska och svenska som andraspråk för grundskolans tidigare år har jag på ett ganska naturligt 

och ofrånkomligt sätt grubblat över hur olika vi gör i vårt arbete med elevers tidiga läs- och 

skrivinlärning och framförallt hur vi tänker och av olika anledningar gör olika för de elever som vi 

misstänker har svårigheter inom detta område. Detta är aningen intressant för mig då vi idag och 

sedan ganska lång tid tillbaka vet vilka de gynnande åtgärderna är för begynnande läs- och 

skrivinlärning, inte minst för elever som befaras ha svårigheter häri, och att vi, så som jag själv 

erfarit och upplever, trots gemensam läroplan, gemensamma nationella styrdokument, direktiv om 

extra anpassningar och åtgärder ändå gör så olika och då vidare ger våra elever så olika 

förutsättningar vid deras begynnande läs- och skrivutveckling. Alla dessa diskussioner och möten 

med olika individer i mitt läraryrke, all den strävan efter att ge mina/våra elever de bästa 

förutsättningarna för deras läs- och skrivutveckling oavsett vilken skola de går i samt den 

iakttagelsen att forskningen hittills inte fokuserat särskilt mycket på att undersöka hur arbetet med 

tidig läs- och skrivinlärning faktiskt gestaltas i praktiken gör att denna studiens fokus ligger på just 

det sistnämnda.   

Jag vill säga tack till min handledare, Claes Nilholm, för hans konstruktiva kommentarer samt 

stöttning under skrivandets gång. Jag riktar även ett STORT TACK till de pedagoger som tagit sig 

tid till att medverka i den här studien, då just deras medverkan haft en stor betydelse häri. 

 

 Ernada Dulic Malkoc, maj 2019 
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Bakgrund 

I den här delen beskrivs den svenska skolans utveckling ur ett historiskt perspektiv, med fokus på 

specialpedagogiska insatser samt de ideologier och samhälleliga diskurser som dessa grundar sig i. 

En beskrivning ges även av aktuella direktiv för arbetet med kartläggningar och stödåtgärder i den 

svenska grundskolan samt några konkreta exempel på satsningar som den svenska regeringen gjort 

de senaste åren för att utveckla detta arbete ytterligare.  

Vidare ges också en kort beskrivning av just läsningens betydelse i det moderna samhället. 

Slutligen presenteras och förklaras några begrepp samt kartläggnings- och arbetsmaterial, som 

anses vara centrala för studien och förförståelsen av denna. 

 

 

Den svenska grundskolans utveckling – ur ett specialpedagogiskt perspektiv 

I dagens svenska grundskola pratar vi om inkludering, individuella utvecklingsplaner, extra 

anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram, lärmiljöer, elevers perception, olika neuropsykiatriska 

diagnoser samt hur vi lärare förhåller oss till dessa, för att bara nämna några utav de begrepp som 

ingår i lärares praktiska vardag idag. Hur kommer det sig att just dessa begrepp är aktuella inom 

dagens skola? Vilka ideologier ligger bakom och hur har skolhistorien i allmänhet påverkat hur 

dagens skola ser ut?  

 

 

En historisk tillbakablick över specialpedagogiska insatser 

 

Ända sedan 1842, då folkskolan infördes, har man i Sverige haft behovet att klassificera elevers 

kunskaper och identifiera deras olikheter (Ahlberg, 2016; Börjesson, M., & Palmblad, E., 2003); 

Gerrbo, 2012; Haug, P., Egelund, N., & Persson, B., 2006; Lindqvist och Rodell, 2015).  Även efter 

att grundskolan tillkom 1962 har man på en samhälls- och skolpolitisk nivå haft ett behov av att 

diskutera barn med olika svårigheter i skolan och skolpolitiken har präglats av reformer samt 

utredningar inom det här området (Isaksson, 2009). Historiskt sett har skolpolitiken dominerats av 

ett individualiserande synsätt, där man ansett att elevers skolsvårigheter har berott på elevens 

tillkortakommanden och man har då vidare försökt att kompensera dessa genom framförallt 

särskild undervisning i segregerade former (Isaksson, 2009; Lindqvist och Rodell, 2015; Jimerson 

et al., 2007). Det första seklet efter folkskolans upprättande kantades av debatter på samhälls- och 
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politiknivå kring hur de barn som ansågs avvika från normen skulle hanteras och få sin 

undervisning (Haug, P., Egelund, N., & Persson, B., 2006). Barn som ansågs vara underbegåvade, 

vanartiga samt hade fysiska funktionsnedsättningar ansågs vara ett problematiskt inslag i skolan 

och röster om att hitta särlösningar för dessa barn hördes och ledde till att olika former av 

hjälpklasser samt särskilda hjälpskolor och instutitioner upprättades (Haug, P., Egelund, N., & 

Persson, B., 2006). Börjesson, M., & Palmblad, E. (2003) beskriver på liknande sätt hur elever ända 

från Folkskolans tillkomst 1842 fram till nutid varit föremål för kategorisering av olika slag, 

beroende på hur samhällets syn på avvikelse och normalitet sett ut. Börjesson, M., & Palmblad, E. 

(2003) menar att skolan genom tiderna har speglat samhället i stort, dess normer och syn på 

avvikelse/normalitet, där även olika professionella grupper, framförallt läkare och psykologer, 

agerat som stöd till skolan i att föra barns talan i detta avseende. Tanken om ”en skola för alla” 

föddes redan vid folkskolans upprättande men har likaså kritiserats ända sedan dess och sökandet 

efter lösningar av segregerade former för de elever som avviker från det som anses vara normen 

har oftast premierats sedan pliktskolans införande (Börjesson, M., & Palmblad, E., 2003). Under 

1960-talet började man ifrågasätta de segregerande specialpedagogiska metoderna och läroplanerna 

genomgick förändringar som syftade till att skolan skulle vara en mer integrerad sådan. Trots dessa 

förändringar fortsatte de segregerande lösningarna att dominera skolan fram till 1980-talet. Under 

1980-talet kantades politiken återigen av hur skolan skulle kunna bli bättre på att omfatta alla elever 

och begreppet integrering började användas flitigt (Börjesson, M., & Palmblad, E., 2003). 

Begreppen integrering och en skola för alla har sedan 1980-talet fram till nutid används flitigt inom 

såväl skola som politik och uttryckt intentionen att alla elever ska omfattas av den svenska 

grundskolan och få den undervisning de har rätt till däri. (Ahlberg, 2016; Gerrbo, 2012; Haug, P., 

Egelund, N., & Persson, B., 2006; Lindqvist och Rodell, 2015). Om än man inte kunnat eller haft 

möjligheten till att eliminera de differentierande eller segregerande lösningarna för elever i behov 

av särskilt stöd helt har man inom både skola och politik ändock gått ifrån ett individualpatologiskt 

synsätt (Haug, P., Egelund, N., & Persson, B., 2006) till ett socialkonstruktivistiskt och 

inkluderande sådant (Ahlberg, 2016; Gerrbo, 2012; Haug, P., Egelund, N., & Persson, B., 2006; 

Lindqvist och Rodell, 2015). Numera menar många att skolan ska genomsyras av arbetsmetoder 

som präglas av självkritik och självutveckling där ansvaret för alla elevers inkludering ligger på 

skolan och där elevers svårigheter och behov analyseras i relation till skolmiljön, som skolan ska 

anpassa så långt som möjligt utifrån olika elevers behov (Ahlberg, 2016; Haug, P., Egelund, N., & 

Persson, B., 2006). 
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Att organisera och genomföra det specialpedagogiska arbetet – vad står i 

styrdokumenten? 

 

Numera råder alltså ett annat synsätt inom både skolpolitiken, men även i samhället i övrigt, där 

många eftersträvar inkludering och intar ett socialkonstruktivistiskt perspektiv (Ahlberg, 2016; 

Gerrbo, 2012; Haug, P., Egelund, N., & Persson, B., 2006; Isaksson, 2009; Lindqvist och Rodell, 

2015). 

Det har dock inte visat sig vara helt oproblematiskt att i praktiken tillämpa det inkluderande 

arbetssättet i skolan och det framkommer även att det råder stora skillnader skolor emellan i arbetet 

med just inkludering samt särskilt stöd för de elever som faller inom ramen för detta (Isaksson, 

2009).   

Skolverket (2014) beslutade därför att ta fram allmänna råd för att stödja ledning och personal i 

arbetet med särskilt stöd och åtgärdsprogram. De allmänna råden som Skolverket (2014) tagit fram 

betonar vikten av att inta ett inkluderande synsätt och att skolan, då man misstänker att en elev inte 

når upp till kunskapskraven och är i behov av särskilt stöd, ser över sin resursfördelning, sina 

pedagogiska metoder samt sin organisering av elevgrupper och lärmiljöer i första hand. Om dessa 

organisatoriska och didaktiska ändringar inte anses vara tillräckliga och eleven fortfarande befaras 

att inte nå kunskapsmålen ska man enligt Skolverket (2014) ta fram extra anpassningar till eleven. 

Extra anpassningar  är en mindre stödinsats som sker inom den ordinarie undervisningens ramar 

samt under en kort period och för vilken det inte behövs fattas något formellt beslut eller göras 

någon kartläggning. Det är tillräckligt att de extra anpassningarna förs in i elevens IUP (Skolverket, 

2014). Om även de extra anpassningar som gjorts för eleven inte anses tillräckliga och det 

fortfarande befaras att eleven inte når kunskapsmålen ska man enligt Skolverket (2014) göra en 

anmälan till rektor. Rektorn beslutar sedan i normalfallet att en utredning av elevens behov av 

särskilt stöd görs och, om eleven visar sig vara i behov av särskilt stöd, att ett åtgärdsprogram 

upprättas (Skolverket, 2014). Särskilt stöd innebär insatser av mer ingripande karaktär som 

vanligtvis inte är genomförbara för de ordinarie pedagogerna inom den ordinarie undervisningens 

ram (Skolverket, 2014). 

Det svenska systemet för att kartlägga elevers olika svårigheter i skolan lämnar, trots Skolverkets 

(2014) allmänna råd, stort tolkningsutrymme i praktiken (Lindqvist och Rodell, 2015). Det råder 

fortfarande stora skillnader kommuner och skolor emellan i hur man identifierar och vidare arbetar 

med elever som befaras inte nå kunskapsmålen (Isaksson, 2009; Lindqvist och Rodell, 2015). 

 



 

 9

Nya bestämmelser i skollagen gällande skolors arbete med kartläggningar och 

stödinsatser 

Regeringen tog 2017 fram ett förslag om en åtgärdsgaranti gällande skolors arbete med elevers 

tidiga språk-, läs- och skrivutveckling och deras matematiska kunskapsutveckling 

(Utbildningsdepartementet, Premoria, 2017-08-16). Nu, dryga två år senare, träder de nya 

bestämmelserna i skollagen i kraft: 

 

Den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) gälla om en garanti för tidiga stödinsatser. 

Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och 

sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av särskilt stöd, extra anpassningar eller extra utmaningar 

ska få det tidigt och utformat efter sina behov - rätt stöd i rätt tid.  (Skolverket, 2019) 

 

Denna, statligt framtagna, åtgärdsgaranti togs fram efter att flera granskningar som 

skolinspektionen (2015) gjort tytt på att de stödinsatser som sätts in för elever inte alltid är 

anpassade efter deras individuella behov. Skolinspektionens granskningar visar även att  40 procent 

av de svenska grundskolorna brister i sitt arbete med att ge eleverna tillgång till extra anpassningar 

och särskilt stöd och framförallt brister skolorna i att skyndsamt utreda elevens behov och vidare 

erbjuda eleven rätt sorts stöd ( Utbildningsdepartementet, Premoria, 2017-08-16). 

Regeringen har sedan 2014 gjort en rad olika reformer och insatser i syftet att utveckla och förbättra 

grundskolors arbetssätt kring just kartläggningar av elevers behov samt de stödinsatser som 

skolorna vidare sätter in för elever (se figur 1). 
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Figur 1 

( Utbildningsdepartementet, Premoria, 2017-08-16). 

 

De olika reformerna och satsningarna som regeringen satt in för att utveckla grundskolors 

didaktiska tillvägagångssätt i deras praktiska arbete med att upptäcka elever i behov av extra 

anpassningar eller särskilt stöd och vidare sätta in rätt stödåtgärder för dessa elever bygger på vad 

aktuell forskning lyfter som gynnsamma faktorer inom detta område, nämligen lärares kompetens 

och tidiga kartläggningar av elevers kunskapsutveckling samt tidigt insatta och individuellt 

anpassade stödåtgärder (Utbildningsdepartementet, Premoria, 2017-08-16). I det här 

utvecklingsarbetet på statlig nivå läggs därav tonvikten på lärares kompetensutveckling, utveckling 

av läroplanen med förskoleklass i fokus, statligt framtagna screeningar/bedömningsunderlag för 

förskoleklass och årskurs 1 och nu slutligen en åtgärdsgaranti i grundskolans tidigare år för elevers 

läs- och skriv- samt matematiska utveckling (se figur 1.). 
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Läsningens betydelse i dagens samhälle och skolans värld 

I takt med att vårt samhälle utvecklats kulturellt, socialt och ekonomiskt har även läsningens 

betydelse för den enskilde individens ändrats (Roe, 3014). Roe (2014) menar att det har skett en 

radikal förändring gällande betydelsen av goda läsfärdigheter för den enskilda 

samhällsmedborgaren och för dennes deltagande i den demokratiska gemenskapen. Samhället har 

blivit alltmer globaliserat och teknologiskt avancerat och ställer således ett högre krav än förr på 

förståelse för andra kulturer och skiljelinjerna mellan så kallade praktiska och teoretiska yrken har 

mer och mer suddats. Dessa förändringar innebär att kraven på läsförmåga ökat (Roe, 2014). 

En god läsare ska kunna läsa olika typer av texter och vidare även ha förmågan att tillgodose sig 

det lästa innehållet på ett adekvat sätt (bl.a. Druid Glentow, 2006; Eriksson red., 2010; Liberg, af 

Gejerstam & Folkeryd, 2010; Lundberg, 2010; Roe, 2014; Skolverket, 2016; Taube, 2010). Liberg, 

af Gejerstam & Folkeryd (2010) skriver om skillnaden mellan vardagsspråk och skolspråk och hur 

elever i skolan oftast möter och förväntas kunna läsa och förstå texter skrivna med varierande 

skolspråk och hur lärare behöver undervisa och stötta eleverna inom det här området. På liknande 

sätt beskriver Roe (2014) hur viktigt det är att elever får adekvat stöttning vid mötet med nya texter. 

Men för att kunna undervisa och stötta elever i läsförståelse behöver eleven först lära sig att avkoda 

texter rent mekaniskt då god avkodning är en förutsättning för läsförståelse (Druid Glentow, 2006; 

Lundberg, 2010; Roe, 2014; Skolverket, 2016; Taube, 2010). Häri har skolan ett stort ansvar, att 

stödja alla barns läsutveckling på ett sätt som upplevs positivt och som inte inehåller alltför många 

hinder (Taube, 2006). 

 

 

Förklaring av centrala begrepp 

Språklig medvetenhet 

Att vara språkligt medveten handlar om att vara medveten om sitt talade språk och framförallt 

om att det talade språkets minsta betydelseskiljande bitar, fonem (Taube, 2007). Lundberg (2007) 

beskriver språklig medvetenhet som ett första steg till fonologisk medvetenhet. Språklig 

medvetenhet handlar om att man börjar uppmärksamma sitt eget talade språk genom att lyssna 

till och höra hur det låter och hur det är uppbyggt av ord och meningar (Lundberg 2007).  
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Fonologisk medvetenhet 

För att ett barn ska kunna läsa ett ord enligt den alfabetiska principen måste barnet först ha förstått 

att ord består av flera fonem, alltså av språkets minska beståndsdelar (Lundberg 2010).  Att vara 

fonologiskt medveten innebär således att man har förståelse för språkets form, att ord kan delas 

upp i beståndsdelar, fonem, och att dessa i sin tur symboliseras av bokstavstecken, grafem, som 

när de sätts samman bildar ord (Lundberg, 2010).  

 

Kartläggning 

Kartläggning innebär att man på något sätt undersöker hur saker och ting förhåller sig inom ett 

visst område och i den här studien handlar begreppet om undersökning av hur fonologiskt 

medvetna elever är. När man kartlägger elevers fonologiska medvetenhet kan man titta på deras 

förmåga till att identifiera ljud i olika delar av ord, ljudsegmentera ord (dela upp ord i dess minsta 

beståndsdelar), utföra ljudsyntes (sätta ihop ord med hjälp av fonem), identifiera nya ord efter 

segmentsubtraktion/segmentaddition/segmentbyte (när vissa ljud tas bort/läggs till/bytts ut i ett 

ord) (Eriksson red., 2010). 

 

Screening  

Screening (Roe, 2014) avser test som syftar till att ge pedagogerna en översiktlig och allmän bild av 

barn-/elevgruppens och enskilda elevers läs- och skrivfärdigheter. Screening kan även ses som ett 

pedagogiskt hjälpmedel i den mån att resultaten kan visa på om undervisningen haft den effekt 

som pedagogen avsett att den ska ha samt utgöra en grund för den fortsatta planeringen och 

organiseringen av undervisningen för gruppen. Med hjälp av denna typ av test kan man kartlägga 

vilka elever som eventuellt har svårigheter inom sin läs- och skrivutveckling.  

 

Bornholmsmodellen 

En undervisningsmodell utvecklad efter ett framgångsrikt forskningsprojekt kring barns 

fonologiska medvetenhet under 1980-talet i Danmark (Lundberg, 2007). Bornholmsmodellen 

bygger på ett strukturerat arbetssätt med språklekar i förskoleklassen som syftar till att träna upp 

barns fonologiska medvetenhet. Till en början ingick inte bokstavskännedom i arbetssättet, men 

arbete med bokstäver och grafem-fonem koppling tillkom i efterhand, då man hade sett de positiva 

effekterna utav dessa, och ingår numera i Bornholmsmodellen (Lundberg, 2007) 
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Tidigare forskning  

I den här delen presenteras aktuell forskning inom tidig läs- och skrivinlärning samt effekterna av 

undervisning i fonologisk medvetenhet. Forskningen presenteras under rubriker som återspeglar 

olika delar och/eller perspektiv inom det här området. Slutligen görs en kort sammanfattning av 

vad den samlade forskningen hittills kommit fram till. 

  

Fonologisk medvetenhet och läs- och skrivutveckling 

Fonologisk medvetenhet är alltså grundläggande för barns tidiga läs- och skrivinlärning (Druid 

Glentow, 2006; Taube, 2007). Barn måste först träna upp sin språkliga och fonologiska förmåga 

och förstå att det talade språket består av fonem, språkets minsta byggdelar, för att sedan kunna gå 

vidare till att träna upp en flytande avkodning (Druid Glentow, 2006). Druid Glentow (2006) menar 

också att det är mycket viktigt att sätta in stödjande insatser för barn som uppvisar svårigheter vid 

detta första läsinlärningsstadie för att förhindra uppkomster av läs- och skrivsvårigheter. På 

liknande sätt beskriver läsforskaren Taube (2007) barns tidiga läsinlärning samt de förebyggande 

åtgärder som pedagoger bör vidta för barn som upptäcks ha svårigheter i början av 

läsinlärningsprogressionen. Taube lyfter olika faktorer som anses vara viktigast för att barn ska få 

en framgångsrik läsutveckling, nämligen bokstavskunskap, medvetenhet om språkljuden, ett gott 

ordförråd och inte minst lusten att läsa (Taube, 2007). Taube (2007) skriver även om vikten av olika 

språklekar i förskolan och vidare hur ett noga planlagt och professionellt arbete med dessa kan 

bana vägen för barns läsinlärning i skolan. Här nämner Taube (2007) även hur man sedan länge 

använder språklekar från Bornholmsmodellen i svenska förskolor. För det är just under de allra 

första åren i skolan som grunden till barns läsinlärning läggs och där har skolan en av sina största 

utmaningar, nämligen att möta och hantera de stora skillnaderna i barns läskunnighet redan vid 

skolstarten (Taube, 2007). 

 

Forskning kring effekterna av fonologisk kartläggning och träning i skolans tidigare år 

 Lärares kunskaper 

 

Alatalo (2011) lyfter i sin avhandling fram ett lärarperspektiv där hon genom intervjuer med åtta 

lärare, som är verksamma i årskurserna 1-2 på fem olika grundskolor i två olika kommuner i Sverige, 
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försöker förstå och beskriva lärares möjligheter och svårigheter till skicklig läs- och 

skrivundervisning.  Alatalo (2011) kommer bland annat fram till att samtliga lärare anser att god 

fonologisk medvetenhet är viktig vid barns tidiga läs- och skrivinlärning. Vidare lyfter Alatalo 

(2011) något intressant, nämligen att de lärare som har goda kunskaper och kompetenser kring 

barns tidiga språkutveckling och läs- och skrivinlärning arbetar på skolor som satsar inom det här 

ämnet och att dessa lärare bedriver en strukturerad undervisning inom fonologisk medvetenhet. 

medan de lärare som inte har lika goda kunskaper och kompetenser kring barns tidiga 

språkutveckling och läs- och skrivinlärning anser att fonologisk medvetenhet är viktigt utan att 

riktigt kunna sätta ord på varför och att detta även reflekterar sig i dessa lärares tvetydiga arbetssätt 

inom ämnet.  

 

 Effekter av fonologisk träning vid olika åldrar 

 

Gustafson, Samuelsson & Rönnberg (2010) och Fälth, Gustafson & Svensson (2017) presenterar i 

sina artiklar effekter av fonologisk träning på elevers läsutveckling. Både Gustafson, Samuelsson & 

Rönnberg (2010) och Fälth, Gustafson & Svensson (2017) menar att tidigt arbete med fonologisk 

medvetenhet gynnar elevers första läsinlärning men att effekterna av fonologisk träning avtar ju 

äldre eleverna blir. Fälth, Gustafson & Svenssons (2017) studie fokuserar på Fk – åk1, där 69 barn 

i förskoleklass (från två svenska grundskolor fördelade på en experimentell och en kontrollgrupp) 

får regelbunden fonologisk träning och sedan studeras och följs upp i åk1. Barnens 

bokstavskännedom, koppling mellan grafem-fonem och avkodning av ord och nonsensord 

screenas i början av förskoleklassåret och därefter delas barnen upp u två grupper, en grupp 

bestående av barn med goda screeningsresultat samt en grupp med låga screeningsresultat. Efter 

att ha fått regelbunden fonologisk träning under hela förskoleklass-året visar barnen i de båda 

experimentella grupperna på framsteg i de delar som de tidigare screenades i, medan barnen i 

kontrollgruppen som inte fått samma träning inte heller visade på liknande framsteg. I studien 

kommer man således fram till att träning av fonologisk medvetenhet i förskoleklass ger barn en 

bättre förutsättning till god läsutveckling än om denna form av träning inte ges eleverna. 

 

Gustafson, Samuelsson & Rönnberg (2010) studie omfattar 148 elever i åk2 och åk4, fördelade på 

14 olika skolor och 14 speciallärare fördelade på dessa 14 skolor, där man under perioderna 

februari-maj 1995 och september-december 1995 genomför strukturerad undervisning i läs-och 

skrivinlärning i form av framförallt fonologisk träning. Syftet med studien var att se om träning av 
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fonologisk medvetenhet är gynnsam för elever med lässvårigheter i åk 4. Gustafson, Samuelsson 

& Rönnberg (2010)   kommer genom sin studie fram till att insatser i form av fonologisk träning 

inte fungerar särskilt bra för elever i åk 4. I studien visas vidare att vissa elever i åk 4 är mer 

mottagliga för och får nytta i sin läsutveckling av den fonologiska träningen än andra elever. De 

drar utifrån sin studie slutsatsen att vissa elever som redan utvecklat läs- och skrivsvårigheter och 

haft olika strategier för att kompensera för dessa inte endast kan ha hjälp av fonologisk träning för 

att reparera sina svårigheter utan att en mer noggrann kartläggning av elevernas 

avkodningsstrategier då är mer lämplig för att kunna sätta in rätt form av stöd och hjälpa eleverna 

vidare i deras läsutveckling.  

 

 

Kartläggning av elevers fonologiska medvetenhet, åtgärdande insatser och läs- och skrivutveckling 

 

Krantz (2011), som i sin avhandling syftar till att söka samband mellan kognitiva och språkliga 

förmågor på höstterminen i förskoleklass och individuella skillnader i läsförmåga på vårterminen i 

åk1, menar att de gynnande effekterna på läsförmågan av fonologisk träning avtar redan på 

vårterminen i åk1. Krantz (2011) kommer, genom sin kvantitativa studie där hon genom olika 

språkliga screeningar följer upp 55 elever i två klasser från höstterminen i förskoleklass till 

vårterminen i åk1, fram till resultatet att medvetet arbete med den språkliga förmågan och 

fonologisk medvetenhet hos elever i förskoleklass ökar deras läsförmåga under första hälften av 

åk1. Hon drar vidare slutsatsen att den fonologiska medvetenheten tappar sin positiva roll under 

vårterminen i åk1, då bokstavskännedom och läsflyt blir mer dominanta i den positiva effekten av 

elevers fortsatta läsutveckling.  Krants (2011) resultat visar även på att screening av språklig 

medvetenhet på höstterminen i förskoleklass fungerar mycket bra i att upptäcka elever som ligger 

i riskzonen för långsam läs- och skrivutveckling och vidare även att screeningsresultaten på de i 

studien medverkande skolorna fungerade som ett stöd för pedagogerna i deras upplägg av och 

arbetet med den språkliga medvetenheten för eleverna.  

Furnes & Samuelsson (2009) har i en kvantitativ studie syftet att undersöka och jämföra 

förkunskaper och läskunskaper inom olika ortografier, nämligen regelbundna (t.ex. svenska) och 

oregelbundna (t.ex. engelska). Deras studie syftar alltså till att undersöka vilka förkunskaper hos 

barn är gynnsamma för deras första läsinlärning samt om det finns någon skillnad i de gynnsamma 

förkunskaperna mellan regelbundna och oregelbundna ortografier. Studien omfattar totalt 906 barn 

i förskoleklassåldern från, 739 engelsktalande barn (USA/Australien) och 169 Skandinaviska barn 

(Norge/Sverige) som genomgår olika kognitiva, språkliga och alfabetiska tester. De kommer fram 
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till att god språklig och fonologisk medvetenhet överlag är en mycket viktig förkunskap inför den 

första läsinlärningen för elever i både regelbundna och oregelbundna ortografier. Arbetet med 

enbart fonologisk medvetenhet är dock mer gynnsamt för elever i regelbundna ortografier, om än 

den gynnsamma effekten begränsas till skolans två första år, förskoleklass-åk1, medan elever i 

oregelbundna ortografier gynnas mest av ett arbete där fonologisk medvetenhet även varvas med 

ortografisk träning.  

 

Screening 

 

När det kommer till screeningar som medel i att identifiera barns/elevers språkliga och fonologiska 

medvetenhet så verkar man inom forskningen vara överens om att det har positiva effekter. 

Oslund, Hagan-Burke, Taylor, Simmons, Simmons, Kwok, Johnson & Coyne (2012) undersöker 

validiteten i de olika tester och screeninginstrument som ligger till grund för att upptäcka elever 

som ligger i riskzonen att utveckla lässvårigheter samt till att ta fram arbetssätt som gynnar elevernas 

läsinlärning. Studien omfattar 53-57 elever i fem olika kindergartens i två delstater I USA, som 

utifrån olika språkliga tester blivit föremål för specialundervisning. I sin studie kommer de fram till 

att det är av stor vikt att elevernas förkunskaper i läsning och deras progression i sin läsinlärning 

screenas med sådana tester som möjliggör att pedagogerna kan ta fram fungerande arbetssätt för 

elevernas fortsatta läsinlärning. Oslund m fl. (2012) kommer fram till att de screeningar som 

används i kindergarten (motsvarande förskoleklass i Sverige) i USA och RTI-projekt (Response To 

Intervention) håller god kvalitet i det de syftar till att göra, nämligen kartlägga barns 

språkliga/fonologiska kunskaper och vidare upptäcka de barn som eventuellt ligger i riskzonen för 

att utveckla avkodningssvårigheter. De kommer  fram till att tester i språklig medvetenhet så som 

rim och ordlängdjämförelse samt screeningar i fonologisk medvetenhet och bokstavskännedom är 

de mest relevanta i just kindergarten och åk1.  

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

 
Vid sökning över forskningslitteratur inom ämnet barns tidiga läs- och skrivinlärning, och mer 

specifikt fonologisk medvetenhet som fokusområde inom detta ämne, finner man att samtliga 

forskningsresultat och diskussioner pekar åt mer eller mindre samma håll. När det handlar om 

betydelsen av fonologisk medvetenhet vid barns tidiga läs- och skrivinlärning kan man utläsa att 
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det finns en tydlig röd tråd i det forskningen kommer fram till. Den samlade forskningen lyfter 

nämligen fonologisk träning och språklig medvetenhet som en mycket viktig komponent vid barns 

tidiga läs- och skrivinlärning. Det man säger är att en kartläggning av fonologisk medvetenhet hos 

barn i förskoleklass är en relativt bra indikator för hur dessa barn sedan kommer att utvecklas i sin 

läs- och skrivinlärning. Samtliga vetenskapliga artiklar, avhandlingar och böcker som presenteras i 

den här delen av studien är i olika hög grad relevanta för det område som den här studien rör sig 

inom, nämligen barns tidiga läs- och skrivinlärning samt fonologisk medvetenhet. Den 

presenterade litteraturen lyfter fram att barn med låg fonologisk medvetenhet i förskoleklassålder 

kan komma att utveckla läs- och skrivsvårigheter vid sin tidiga läs- och skrivinlärning och vidare 

längre fram under sin skolgång. Den samlade forskningen är således även överens om att det är av 

stor vikt att redan i förskoleklassen försöka hitta de barn som ligger inom riskzonen för att utveckla 

läs- och skrivsvårigheter och vidare att åtgärder för dessa barn, i framför allt fonologisk och språklig 

medvetenhet, skall sättas in direkt och vara av systematisk sort. Man menar även att sent insatta 

åtgärder leder till att en elevs eventuella läs- och skrivsvårigheter kan bli svårare att reparera. 

(Alatalo, 2011; Druid Glentow, 2006; Furnes & Samuelsson, 2009; Fälth, Gustafson & Svensson, 

2017; Gustafson, Samuelsson & Rönnberg, 2010; Oslund, Hagan-Burke, Taylor, Simmons, 

Simmons, Kwok, Johnson & Coyne, 2012; Krantz, 2011; Taube, 2007) 

 

Teoretiska utgångspunkter 

Föreliggande studie och dess angreppssätt gällande generering av teori utefter framkommen data 

vilar delvis på tankar som finns inom grundad teori (se t.ex. Denscombe, 2009), då den avser att 

bidra till kreerandet av en sorts teori, närmare bestämt en didaktisk typologi, hämtad från empirin. 

Studien avser att analysera hur det didaktiska arbetet i skolor gestaltar sig i praktiken och utgår från 

ett didaktisk-teoretiskt intresse, närmare bestämt ett intresse för gestaltad didaktik (Nilholm, 2016) 

och hur den kan beskrivas i form av typologier. Genom de resultat som kommer fram och 

analyseras kreeras alltså ett antal typologier utifrån studiens syfte och frågeställningar.  Nedan 

förklaras ovan nämnda teoretiska begrepp och deras betydelse för den här studien ytterligare. 
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Grundad teori 

Grundad teori definieras som en slags teori som grundar sig i insamlad data som analyseras 

systematiskt under forskningsprocessens gång (Denscombe, 2009). De två centrala dragen för 

denna teori är alltså att den riktar sig in på utveckling av teori utifrån data samt att insamling och 

analys av data sker som en parallell process.  

I den här studien används grundad teori som ett angreppssätt för att kreera typologier för att 

således kunna beskriva, snarare än för att generera en teori kring, skolors didaktiska arbetssätt 

med elevers begynnande läs- och skrivinlärning (Denscombe, 2009). 

 

Didaktisk teori och gestaltad didaktik 

Didaktisk teori 

Didaktik definieras oftast som undervisningslära där ett antal didaktiska frågor förväntas kunna 

besvaras (Nilholm, 2016): 

 

-Vad ska undervisningen handla om?  

-Varför ska det undervisas om innehållet?  

-Hur ska undervisningen genomföras? 

-Till vem ska innehållet läras ut?  
 

Föreliggande studie fokuserar på ämnet svenska och elevers begynnande läs- och skrivinlärning, 

närmare bestämt elevers fonologiska medvetenhet, och hur skolor bedriver det praktiska arbetet 

häri, med ett särskilt fokus på elever i svårigheter. Härmed är det just detta didaktiska område som 

föreliggande studie avser att undersöka. 

Nilholm (2016) skildrar olika typer av didaktiska studier, nämligen studier av gestaltad didaktik, 

normativ didaktik samt studier av ämneskonceptioner. Den här studien faller inom ramen för den 

förstnämnda typen av de didaktiska studier som Nilholm (2016) beskriver, nämligen gestaltad 

didaktik. Föreliggande studie hade även kunnat vara en studie av normativ didaktik eller av 

ämneskonceptioner (Nilholm, 2016) där studiens syfte och frågeställningar då hade kunnat 

anpassats till att falla inom ramen för just dessa andra typer av didaktiska studier. Att studien valdes 

göras inom gestaltad didaktik beror i huvudsak på att det finns en brist på sådana. I dagsläget vet 

vi relativt lite om hur skolor arbetar med elevers tidiga läs- och skrivinlärning, med ett särskilt fokus 

på elever som har svårigheter inom detta område. 
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Studier av gestaltad didaktik 

I studier av gestaltad didaktik tittar man på hur undervisning i ett visst ämne/område praktiskt 

bedrivs i skolor. Undersökningar om gestaltad didaktik kan bidra till att typologier av didaktiska 

gestaltningar kreeras eller att kunskap kring redan befintliga typologier utvecklas, något som 

Nilholm (2016) menar också kan ses som kreerande av en teori. I föreliggande studie ligger fokus 

på just skapandet av typologier, relevanta för och direkt kopplade till studiens syfte samt 

frågeställningar. I mindre undersökningar, där datamaterialet oftast är litet, kan sällan några 

generaliseringar till den undersökta populationen göras (i detta fall svenska skolor). Däremot kan 

de typologier som genereras i studien ses som en slags generalisering i den bemärkelsen att det kan 

antas finnas ett visst antal typer i populationen. Sökandet av typologier i populationen ska i bästa 

fall fortsätta tills inga nya kan hittas, vilket inom kvalitativ forskning ses som att en mättnad 

uppnåtts ( se bl.a. Bryman, 2016).  I den här studien undersöks endast 10 skolor och det går då inte 

att utesluta möjligheten av att ytterligare typologier inom det som studien syftar till att undersöka 

finns. Föreliggande undersökning ska således ses som ett första bidrag till att beskriva och hitta 

typer för hur svenska skolor arbetar med elevers läsinlärning och mer specifikt elevers fonologiska 

medvetenhet i de tidiga skolåren. 

 

 

Typologier 

Enligt Nilholm (2016) är typologier vanligt förekommande i specialpedagogisk forskning, där man 

tittar på hur olika saker och ting ter sig och till vilken grad de förekommer. Man kan titta på till 

vilken grad redan etablerade typologier förekommer eller utifrån det empiriska materialet skapa 

egna typologier (Nilholm, 2016).  Föreliggande studie använder det sistnämnda 

användningsområdet av typologier.  I den här studien undersöks alltså hur olika skolor arbetar med 

elevers tidiga läs- och skrivinlärning, med ett särskilt fokus på elever som har svårigheter däri. I det 

här sammanhanget innebär skapandet av typologier att skolors olika arbetssätt inom det här 

området urskiljs. Varje arbetssätt som urskiljs är således en typ och hur många olika typer som i 

slutändan framkommer är beroende av studiens empiriska innehåll. 

 

Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är skapa kunskap kring hur olika skolor arbetar med elevers 

läsinlärning och mer specifikt elevers fonologiska medvetenhet i de tidiga skolåren. Hittills har 
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forskningen handlat mycket om olika effekter för att öka den fonologiska medvetenheten hos 

elever som anses ligga inom riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter men vi vet mindre 

om den fonologiska träning som erbjuds dessa elever i praktiken. Det huvudsakliga syftet med 

denna studie är att skapa kunskap om hur skolor arbetar med fonologisk träning för de elever som 

uppvisar sig ha svårigheter inom detta område samt hur man generellt sett ser på betydelsen av just 

fonologisk medvetenhet för dessa elevers läs- och skrivutveckling. 

I min strävan att uppnå studiens syfte kommer jag att undersöka vilka rutiner olika skolor har när 

det gäller att identifiera elevers fonologiska medvetenhet i de tidigare skolåren, samt om skolorna 

sätter in åtgärder för att öka den fonologiska medvetenheten och i så fall, när detta görs och vilka 

åtgärder skolorna sätter in för att öka den fonologiska medvetenheten hos de elever som 

identifieras ligga inom riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Vidare kommer jag även 

att efterfråga hur pedagoger som är ansvariga för läs- och skrivutveckling på skolorna ser på 

betydelsen av fonologisk medvetenhet för dessa elevers läs- och skrivutveckling. 

 

 

I studien undersöks följande forskningsfrågor: 

 

1. När under de tidigare skolåren identifieras elevers fonologiska medvetenhet. 

 

2. Hur och med vilka medel/screeningstester identifieras elevers fonologiska medvetenhet 

på olika skolor?  

 

3. Vilka åtgärder sätter skolor in då elever som identifieras ligga inom riskzonen för att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter upptäcks? 

 

4. Hur ser de intervjuade pedagogerna på betydelsen av fonologisk medvetenhet för elevers 

läs- och skrivutveckling? 
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Metod 

För att försöka uppnå syftet med denna studie, nämligen att skapa kunskap kring hur olika skolor 

arbetar med elevers läsinlärning och mer specifikt fonologisk medvetenhet i de tidiga skolåren, är 

det väsentligt att undersöka vilka rutiner, material och syn på begynnande läsinlärning som råder 

inom skolor. Metodvalet grundar sig således i strävan att uppnå studiens syfte och få svar på 

forskningsfrågorna häri under en relativt kort undersökningsperiod och samtidigt försöka nå ut till 

så många skolor som möjligt för att få kunskap om deras praktiska vardagsarbete.  

 

Metod för datainsamling 

Intervjuer lämpar sig för undersökningar där avsikten är att utforska komplexa och subtila fenomen 

som exempelvis priviligierad information (Denscombe, 2009). Denscombe (2009) beskriver hur 

priviligierad information innebär en möjlighet att prata med nyckelpersoner ute i verkligheten, på 

fältet, som kan ge viktiga insikter och kunskaper utifrån deras erfarenhet eller position. I 

föreliggande studie handlar den priviligierade informationen om hur det didaktiska arbetet med 

elevers läsinlärning och fonologiska medvetenhet bedrivs sett utifrån, inom detta område ansvariga, 

pedagogers erfarenhet. 

Studiens resultat bygger på datainsamling genom semistrukturerade telefonintervjuer. En 

semistrukturerad intervju bygger på en förarbetad lista med i förväg givna ämnen och frågor som 

ska besvaras vid intervjutillfället, men till skillnad från exempelvis en strukturerad intervju kan 

frågorna vara av en mer öppen karaktär och en viss flexibilitet finns i att variera frågornas 

ordningsföljd. Vidare ställs följdfrågor som inte finns med på listan (Bryman, 2016; Denscombe, 

2009). Telefonintervjuerna i studien bygger därmed på både öppna samt slutna frågor (Esaiasson ; 

Gilljam; Oscarsson & Wängnerud, 2012.; Denscombe, 2009).  

 

Genomförande av datainsamling 

I första ett skede söktes verksamma grundskolerektorer upp för att informeras om studiens syfte 

och för att genom sin yrkesverksamma position hjälpa till med urvalet av lämpliga informanter. 

Med studiens syfte och frågeställningar som grund söktes pedagoger som arbetar och, utöver 

rektorer, har ett övergripande ansvar över/insyn i hur arbetet med elevers första läs- och 

skrivinlärning samt fonologiska medvetenhet ser ut på den skola där de är verksamma. Då 

rektorerna många gånger var svåra att få tag på söktes även, för studien lämpliga, pedagoger upp 
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genom direktkontakt via mejl eller genom andra kontakter på olika skolor. Därefter skapades 

mejl/telefonkontakt med deltagarkandidaterna, som inför telefonintervjun fick ta del av skriftlig 

information kring studien samt intervjufrågorna. Telefonintervjuerna utfördes därefter och 

varade mellan 20-30 minuter. 

Urvalet av medverkande skolor är slumpartat. Detta är baserat på två olika anledningar. Den 

första anledningen är att de typologier som kreeras i studien bygger på studiens empiri och inte till 

vilken grad redan etablerade typologier förekommer, då det vid den senare typen av studie hade 

varit önskvärt att leta efter skolor som arbetar på ett visst sätt. Den andra anledningen är att för att 

kunna kreera typologier utifrån det insamlade empiriska materialet, för att uppnå studiens syfte och 

besvara forskningsfrågorna, var deltagande av många skolor en nödvändighet. För att kunna få tag 

på skolor, under den korta undersökningsperioden som den här studien vilar på, kontaktades så 

många skolor som möjligt och samtliga skolor som tackade ja fick då delta. Ett kriterium för att 

kunna delta i studien var att skolorna ansvarade för undervisning i de tidigare skolåren, dvs. 

årskurserna förskoleklass- årskurs sex. 

 

Kontexter, material och deltagare 

Studiens resultat bygger således på semistrukturerade telefonintervjuer med tio pedagoger som 

arbetar på tio olika svenska grundskolor i tre olika kommuner, varav nio kommunala skolor och 

en friskola, med årskurserna Fk-6. Av dessa tio pedagoger arbetar fem med Fk-åk 3, två med åk 1- 

åk 3, en med Fk-åk 2, en med Fk-åk 6 och en med åk 1-åk 6.  Pedagogernas befattning på skolorna 

varierar då sex utav dem arbetar som speciallärare, tre som speciallärare/specialpedagog och en 

som klasslärare i årskurs ett. Deras arbetslivserfarenhet varierar mellan tre och tjugoåtta år.  

Det insamlade materialet består utav anteckningar gjorda under intervjuerna. Pedagogernas svar på 

intervjufrågorna skrevs ner löpande under intervjuernas gång och återupplästes vid vissa tillfällen 

för att undvika missförstånd och fel uppfattningar av det som sades. Anteckningarna gjordes så 

ordagrant som möjligt vid relativt korta svar. Vid något längre och mer utvecklade svar antecknades 

kärnan i det informanterna sade och det var i detta skede som deras information återupplästes för 

dem, för att så långt det går säkerställa att inga missuppfattningar ägt rum. För att kunna anteckna 

snabbt enligt ovanstående beskrivning användes hörlurar under telefonintervjuernas gång i syfte 

att befria händerna och på så sätt kunna göra snabba och ordagranna anteckningar. 

Det insamlade materialet, så som beskrivet ovan, anses vara reliabelt då föreliggande studie avser 

att göra en innehållsanalys av det, en innehållsanalys som dessutom övergripande styrs av studiens 

forskningsfrågor som i sin tur är relativt konkreta. Om studien hade haft exempelvis en 
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hermeneutisk ansats och/eller en samtalsanalys som metod av bearbetning av det insamlade 

materialet hade inspelningar samt eventuellt även mer eller mindre detaljerade transkriptioner av 

inspelningarna varit ett mer reliabelt tillvägagångssätt vid materialinsamlingen (se bl.a. Fejes & 

Thornberg, 2015).  

 

Metod för bearbetning och analys 

Kvalitativ analys och substantiv kodning  

 

Det insamlade materialet analyserades utifrån en kvalitativ analys, så som beskriven av Fejes & 

Thornberg (2015). För att se hur skolor arbetar med fonologisk träning för de elever som 

uppvisar sig ha svårigheter inom detta område samt hur man generellt sett ser på betydelsen av 

just fonologisk medvetenhet för dessa elevers läs- och skrivutveckling kodades det insamlade 

materialet fråga för fråga med syftet att söka efter mönster, likheter och skillnader i skolornas 

praktiska arbete. Det insamlade materialet kodades genom substantiv kodning, som innebär att 

analysarbetet skett i nära samband med den data som samlats in (Fejes & Thornberg, 2015). De 

koder, likheter/skillnader i skolors didaktiska arbete, som hittats har således vägletts av och 

bygger på innehållet i den data som samlats in. Vidare kan substantiv kodning delas in i två olika 

typer, nämligen öppen kodning och selektiv kodning (Fejes  & Thornberg, 2015).  I den här 

studien används den senare typen, nämligen selektiv kodning, eftersom man vid denna typ av 

kodning lägger fokus på det som man anser vara det mest centrala, det viktigaste i det insamlade 

materialet under det pågående analysarbetet (Fejes  & Thornberg, 2015). Då föreliggande studie 

har som syfte att skapa kunskap kring hur olika skolor arbetar med elevers läsinlärning och mer 

specifikt elevers fonologiska medvetenhet i de tidigare skolåren har detta varit den kärnkategori 

(Fejes & Thornberg, 2015) som styrt kodningen av det insamlade materialet. Studiens 

forskningsfrågor har snävat in kodningsarbetet ytterligare då endast de delar av materialet som 

kan bidra till att besvara dessa varit relevanta under analysarbetets gång.  

 

 

Reflektion över vald metod 

Sammantaget är metoden för studiens datainsamling väldigt lämplig sett utifrån studiens syfte samt 

dess tidsrymd och omfattning. Studien har, som tidigare nämnts, i sin strävan att nå syftet, ämnat 
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undersöka hur det praktiska arbetet ter sig i skolor och detta har inneburit strävan att få reda på 

priviligierad information (Denscombe, 2009) från verksamma pedagoger. Vidare är studien 

småskalig och har varit tidsmässigt begränsad. Dessa faktorer gör att metoden semistrukturerad 

telefonintervju gör sig lämpad för datainsamling i denna studie. Det finns visst stöd i att kvaliteten 

i den information man får vid telefonintervjuer är lägre än den man får vid personliga intervjuer, 

men kvaliteten i den information man får vid telefonintervjuer beror också på vad det är som man 

undersöker. Det finns en uppfattning att denna typ av intervju inte är särskilt lämplig vid 

undersökningar med frågor av känslig karaktär (Denscombe, 2009). Föreliggande studie syftar inte 

till att undersöka känslig eller personlig information utan mer allmän information om hur skolor 

arbetar i praktiken och därför anses kvaliteten i informanternas svar vara god. 

 

Etiska hänsynstaganden 

De etiska principer som studien vilar på bygger på Vetenskapsrådets (2011) allmänna regler för 

forskning. Studien strävar efter att i sin helhet har en god transparens, att dess syfte, frågeställningar, 

val av metod och analysmetod redovisas så öppet och tydligt som möjligt och att källhänvisningen 

är god och referenserna lättillgängliga.  

De medverkande pedagogerna samt den skola och kommun de är verksamma i behåller, så långt 

det är möjligt, sin anonymitet genom hela processen. Samtliga pedagoger som medverkat i 

föreliggande studie har gjort det av egen fri vilja. Pedagogerna informerades först om studiens 

huvudsakliga syfte och tillfrågades därefter om de vill delta i studien. Intervjufrågorna samt skriftlig 

information kring studiens syfte, metod för datainsamling och kontaktuppgifter till studiens 

innehavare skickades via mejl till de pedagoger som valde att delta. I den skriftliga informationen 

fick de deltagande även veta att de närsomhelst, fram till det datumet då studien publiceras, har rätt 

att avbryta sitt deltagande i denna.  

 

Analys och resultat 

Resultaten och analysen utav resultaten presenteras under rubriker direkt kopplade till studiens 

forskningsfrågor. Till varje forskningsfråga hör en eller fler intervjufrågor och även dessa 

presenteras under den rubrik som de hör till.  
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Skolors rutiner i arbetet med att upptäcka och ge stöd till elever med låg 

fonologisk medvetenhet 

När under de tidigare skolåren identifieras elevers fonologiska medvetenhet? 

Intervjufrågor (se bilaga 1) tillhörande den här forskningsfrågan: intervjufråga 6 och 8. 

 

 
Alla de intervjuade pedagogerna uppger att den första kartläggningen av elevers fonologiska 

medvetenhet görs i förskoleklass på de skolor där de är verksamma. Gemensamt för nästan samtliga 

utav de medverkande skolorna är också att den första kartläggningen som sker i förskoleklassen 

utförs redan på höstterminen och för samtliga skolor omfattar screening av fonologisk 

medvetenhet hela elevgruppen. Det finns emellertid en variation i hur långt upp i åldrarna man 

sedan fortsätter att kartlägga elevernas fonologiska medvetenhet då resultaten i den här studien 

visar att en del skolor gör denna kartläggning i förskoleklass och en del i både förskoleklass samt i 

årskurs ett. Det går alltså att urskilja två olika typer av skolor, gällande den systematiserade rutin 

dessa har i hur långt upp i skolåldrarna de kartlägger elevers fonologiska medvetenhet (se bild 1). 

 

 

Bild 1 

Skoltyp 1 
 

Skoltyp 2 

Elevers fonologiska medvetenhet kartläggs i 
förskoleklassen. 

 

Elevers fonologiska medvetenhet kartläggs i 
förskoleklassen samt i årskurs ett. 

Antal skolor av denna typ Antal skolor av denna typ 
 

7 3 
 

Kommentar till bild 1: En skola som faller under skoltyp 1 använder sig utav ett kartläggningsmaterial som 

inte är avsett för kartläggning av fonologisk medvetenhet (se bild 2 samt analys av denna). 

 

Samtliga skolor av den första typen, ”Skoltyp 1”, screenar elevers fonologiska medvetenhet minst 

två gånger i förskoleklass, nämligen en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. 

Två skolor som är av ”Skoltyp 2” kartlägger samtliga elevers fonologiska medvetenhet i både 

förskoleklass och i årskurs ett. En skola av den sistnämnda typen kartlägger samtliga elevers 

fonologiska medvetenhet i förskoleklass men vidare görs kartläggning av detsamma i årskurs ett 

endast bland de elever som visat på svaga resultat vid den senaste screeningen i förskoleklass.  
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Hur och med vilka medel/screeningstester identifieras elevers fonologiska medvetenhet? 

Intervjufrågor (se bilaga 1) tillhörande den här forskningsfrågan: intervjufråga 7 och 9. 

 

 

Bild 2 

 
Kartläggningsmaterial som används vid 

kartläggning av elevers fonologiska 
medvetenhet  i förskoleklassen 

Antal skolor som använder 
kartläggningsmaterialet 

Bornholm 
 

8 

Fonomix 
 

1 

Språket lyfter (Skolverket) 
 

1 

Fonolek 
 

1 

Skolverkets Bedömningsstöd i svenska och 
svenska som andraspråk för åk 1 

 

1 

Kommentar till bild 2: På två skolor används två kartläggningsmaterial parallelt, på den ena skolan används 

både Bornholms samt Fonoleks kartläggningsmaterial och på en annan Bornholm och Skolverkets Språket Lyfter. 

 

 
Det framkommer att sammantaget fem olika kartläggningsmaterial används på de tio olika skolor 

som de intervjuade pedagogerna är verksamma i, nämligen Bornholm (se Lundberg, 2007 eller 

bornholmsmodellen.se), Fonomix (fonomix.se), Fonolek (LPC i Östersund, Östersunds kommun), 

Skolverkets Språket lyfter (skolverket.se) samt Skolverkets bedömningsstöd i svenska och svenska 

som andraspråk för åk 1 (skolverket.se). Bornholms kartläggningsmaterial är det material som flest 

skolor använder (se bild 2). Fyra utav dessa fem kartläggningsmaterial har ett innehåll som är 

relevant vid kartläggning av elevers fonologiska medvetenhet medan ett utav 

kartläggningsmaterialen, nämligen Skolverkets Bedömningsstöd i svenska och svenska som 

andraspråk i åk 1, inte är lika relevant vid kartläggning inom detta område. Skolverkets 

bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk i åk 1 kan inte ses som ett 

kartläggningsmaterial vid screening av elevers fonologiska medvetenhet då ingen utav uppgifterna 

i detta kartläggningsmaterial testar någon utav de delar som anses ingå i den fonologiska 

medvetenheten (se studiens föreliggande del ”Förklaring till centrala begrepp”, ”Fonologisk 

medvetenhet” samt ”Kartläggning”). 

Även om skolorna använder sig utav en eller flera kartläggningsmaterial för att screena elevers 

fonologiska medvetenhet råder viss variation i hur man upptäcker om en elev har svag fonologisk 
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medvetenhet (se bild 3). De flesta skolor använder sig utav både kartläggningsresultat utifrån ett 

eller flera kartläggningsmaterial och pedagogiska observationer medan några skolor endast går 

efter kartläggningsresultat utifrån ett eller flera kartläggningsmaterial när de ska avgöra om en 

förskoleklasselev har svag fonologisk medvetenhet. Ingen utav skolorna använder enbart 

pedagogiska observationer som metod vid kartläggning inom detta område. En utav pedagogerna 

menar att professionella pedagogiska observationer väger tyngre än enstaka testresultat vid 

screeningar men att det ändå är bra att ha screeningarna så att det som observerats hamnar ”svart 

på vitt”, som pedagogen uttrycker det. En annan pedagog menar att vardagliga pedagogiska 

observationer är bra men att testresultat från screeningar är nödvändiga så att ingen elev missas. 

 

Bild 3 

 
Skolornas sätt att upptäcka om en elev har 
svag fonologisk medvetenhet. 
 

Antal skolor som har denna rutin. 

Genom att titta på och gå efter 
screeningsresultat. 

 

2 

Genom kontinuerliga pedagogiska 
observationer. 

 

0 

Genom att både titta på screeningsresultat 
samt gå efter pedagogiska observationer. 

 

8 

 

 

Vilka åtgärder sätter skolor in då elever som identifieras ligga inom riskzonen för att 

utveckla läs- och skrivsvårigheter upptäcks? 

Intervjufrågor (se bilaga 1) tillhörande den här forskningsfrågan: intervjufråga 10, 11, 12, 13 och 

16. 

 

 
Samtliga skolor sätter in åtgärder för de elever som efter kartläggning visar sig ha svag fonologisk 

medvetenhet. Vidare råder skillnader skolor emellan i när åtgärderna för dessa elever sätts in (se 

bild 4), hur strukturen kring det åtgärdande arbetet ser ut (se bild 5) och vad det har för innehåll 

(se bild 6). 

Bild 4 
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När åtgärderna sätts in för elever som efter 
kartläggning visar sig ha svag fonologisk 
medvetenhet 

 

Antal skolor som har sätter in åtgärder vid 
denna tidpunkt… 

I förskoleklassen 
 

6 

I årskurs 1 
 

4 

I årskurs 2 eller senare 
 

0 

 

 
Det råder alltså viss skillnad skolor emellan i när åtgärder för elever som upptäckts ha en svag 

fonologisk medvetenhet sätts in, men samtliga skolor sätter in åtgärder relativt tidigt, dvs. redan i 

förskoleklass eller i årskurs ett. Åtgärderna som sätts in för elever som efter kartläggning uppvisat 

sig ha svårigheter med fonologisk medvetenhet är av varierande slag och organiseras på olika sätt 

(se bild 5).  Strukturen kring det åtgärdande arbetet varierar då vissa skolor har en mycket fast 

struktur med i förväg bestämt material samt tidsåtgång och varaktighet medan andra skolor har ett 

mer eller mindre flexibelt arbetssätt inom det här arbetet. Det råder även skillnader mellan skolorna 

av den förstnämnda organisationstypen, som har ett väldigt organiserat arbetssätt kring åtgärder 

för elever med svag fonologisk medvetenhet, i hur länge och/eller hur ofta en elev får extra stöd 

med sin fonologiska medvetenhet och läs- och skrivinlärning. Bild 5 visar hur strukturen kring det 

åtgärdande arbetet för elever med svag fonologisk medvetenhet ser ut på de olika skolorna. 

 

Bild 5 

Skola Tidsåtgång lektion 

angivet i minuter 

Antalet lektioner i 

veckan 

Antalet veckor som 

åtgärderna fortlöper 
Skola 1 30 2-4 Ca. 8 
Skola 2 20 4-5 8-10 
Skola 3 Ca 30 3-4 6-8 
Skola 4 Ca 30 1-3 Varierar beroende på 

hur elevens behov 
och utveckling ser ut. 

Skola 5 30 3-4 8+8 (ht+vt) 
Skola 6 30 2-4 Varierar beroende på 

elevens utveckling. 
Skola 7 30 4 Ca 8 
Skola 8 30 2 Varierar och 

stödåtgärderna sätts 
in i mån av tid 

Skola 9 20 Minst 3 Ca 6 och därefter 
varierar beroende på 
elevens utveckling 

Skola 10 30 Minst 3 8+8 (ht+vt) 
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Det råder alltså en relativt stor variation i hur långa lektionerna, där eleven erbjuds extra stöd med 

utvecklingen av sin fonologiska medvetenhet, är, hur frekvent i veckan eleven erbjuds detta stöd 

samt hur många veckor elevens stöd fortlöper. Sju skolor har ett organiserat och rutinmässigt 

arbetssätt kring hur och på vilket sätt man erbjuder extra stöd till elever med svag fonologisk 

medvetenhet medan tre skolor har ett mer flexibelt och flytande arbetssätt med detsamma. De 

intervjuade pedagogerna som arbetar på de tre skolorna där det flexibla arbetssättet råder, menar 

att det extra stöd som de erbjuder elever med låg fonologisk medvetenhet beror på faktorer som 

mån av tid, pedagogiska prioriteringar och hur svårigheterna ter sig hos eleven samt hur elevens 

utveckling fortskrider då denne får sitt stöd. Vidare uppger pedagogerna att stödet som ges till 

elever med svag fonologisk medvetenhet antingen ges individuellt eller i mindre grupper och 

gemensamt för samtliga skolor är att det stöd som ges eleverna, oavsett form, föregås och utgår 

från de kartläggningar som gjorts kring elevernas fonologiska medvetenhet. 

Man använder även en variation av material och metoder vid det extra stöd som elever med svag 

fonologisk medvetenhet får i de olika skolorna (se bild 6), men gemensamt för alla dessa material 

och metoder är att de avser att öva på och utveckla elevers fonologiska medvetenhet, enligt de 

intervjuade pedagogerna. 

 

Bild 6 
Material och metoder som de intervjuade pedagogerna uppger används för att ge extra stöd till 

elever med svag fonologisk medvetenhet. (samlat innehåll från samtliga skolor) 
 

Bornholm (Ingvar Lundberg/bornholm.se) 
 
Fonomix (fonomix.se) 
 
Läsinlärning i 7 steg (Maj J. Örtendal/Liber) 
 
Legilexi (legilexi.org) 
 
Lästräna (Ella-Britt Gillsell/adlibris) 
 

 

Vidare har nio skolor minst ett forum där elevers fonologiska medvetenhet tas upp och 

diskuteras (se bild 7). En pedagog menar att man inte har ett liknande forum på den skolan där 

hen arbetar utan att de pedagogiska diskussionerna kring elevers fonologiska medvetenhet mest 

sker i form av ”hallsamtal”, som pedagogen själv uttrycker det. 
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Bild 7 

Skola Det/de forum där skolan tar upp och 

diskuterar elevers fonologiska medvetenhet 

Skola 1 EHT 

Skola 2 Möte mellan klasslärare och speciallärare efter 

utförda screeningar 
Skola 3 EHT och på målkonferenser 

Skola 4 EHT, målkonferenser och Skolans 

specialpedagogiska team-möten  
Skola 5 Möte med skolans logoped, dock inget 

rutinmässigt som omfattar alla elever utan 

enbart vid oro för enstaka elever. 

Skola 6 Inget forum 

Skola 7 specialpedagogiska team-möten, 

målkonferenser och överlämningar 

Skola 8 Målkonferenser, överlämningar och möten 

mellan klasslärare och speciallärare efter 

utförda screeningar 

Skola 9 Målkonferenser 

Skola 10 EHT och lärarmöten där en pedagog, som är 

anställd för att driva läs- och 

skrivutvecklingen på skolan leder denna fråga 

 

 
Skolorna har flera olika forum där elevers fonologiska medvetenhet tas upp och diskuteras. De 

vanligaste forumen där elevers fonologiska medvetenhet diskuteras är EHT-möten samt 

målkonferenser (se bild 7). 

Alla pedagoger ger inte direkta svar på vilka professioner som brukar delta i de olika forumen där 

elevers fonologiska medvetenhet diskuteras Men tre pedagoger ger en beskrivning av att deras 

skolas EHT består utav Rektor, specialpedagog, speciallärare, kurator, skolsköterska, logoped och 

vid vissa tillfällen skolpsykolog samt klasslärare som ansvarar för den enskilda klassen. Vidare 

uppger tre pedagoger att EHT-team, med alla sina deltagande professioner, samt klasslärare deltar 

vid klasskonferenser/målkonferenser på den skola där de arbetar. Det som dock framgår är att 

det inom de olika forumen där elevers fonologiska medvetenhet tas upp och diskuteras alltid 
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ingår minst en person med specialpedagogisk kompetens, dvs. specialpedagog, speciallärare 

och/eller logoped.  

 

De intervjuade pedagogernas åsikter kring den egna skolans rutin i arbetet med att 

upptäcka och ge stöd till elever med svag fonologisk medvetenhet 

Intervjufrågor (se bilaga 1) tillhörande den här forskningsfrågan: intervjufråga 14 och 15. 

 

 
Tio utav de tio intervjuade pedagogerna svarar att de anser att den rutin som råder på deras skola, 

i att upptäcka och ge stöd till elever med svag fonologisk medvetenhet, är gynnsam för dessa 

elevers fortsatta läs- och skrivinlärning. Pedagogerna uppger ändock att saker skulle kunna 

utvecklas till det bättre och varje enskild pedagog nämner minst ett förbättringsförslag som skulle 

kunna utveckla den egna skolans rutin i att upptäcka och ge stöd till elever med svag fonologisk 

medvetenhet (se bild 8). 

 

Bild 8 
 

Skola 
Pedagogernas förbättringsförslag som de 
anser skulle kunna utveckla den egna skolans 
rutin i att upptäcka och ge stöd till elever med 
svag fonologisk medvetenhet  

 
Skola 1 En till eller fler kollegor (speciallärare) så att 

man hinner ge fler elever det stöd som man 
anser att de behöver. 

 
Skola 2 Klasslärare bör utveckla sina kunskaper i hur 

de kan ge stöd till elever med svag fonologisk 
medvetenhet. 

 
Skola 3 En till eller fler kollegor så att man hinner ge 

fler elever det stöd som man anser att de 
behöver samt mindre grupper i 
förskoleklassen. 

 
Skola 4 Att specialläraren går in i förskoleklassen och 

där arbetar direkt med eleverna och deras 
språkliga/fonologiska medvetenhet 

 
Skola 5 Försöka bli bättre på att kartlägga och 

bedöma svenska som andraspråkelevers läs- 
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och skrivutveckling då detta anses vara 
svårt/komplext. 
 

Skola 6 Att speciallärare/specialpedagog ges mer tid 
till att arbeta direkt med eleverna samt att mer 
tid avsetts för konsultation, där speciallärare 
delar med sig utav sina tankar och sitt material 
till klasslärare. 
 

Skola 7 Att speciallärare/specialpedagog ges mer tid 
till att arbeta direkt med eleverna. 
 

Skola 8 Att skolan prioriterar stöd till elevernas läs- 
och skrivutveckling tidigt genom att på 
organisationsnivå ge mer tid till detta. 
 

Skola 9 Mer tillgång till och förståelse för tekniska 
hjälpmedel. 
 

Skola 10 Att skolan och även kommunen på 
organisationsnivå prioriterar arbetet med och 
stödet till elevernas läs- och skrivutveckling 
tidigt. 
 

 

Hur ser de intervjuade pedagogerna på betydelsen av fonologisk 

medvetenhet för elevers läs- och skrivutveckling? 

Intervjufrågor (se bilaga 1) tillhörande den här forskningsfrågan: intervjufråga 4 och 17. 
 

 
Vid analysen av pedagogernas svar på frågan om vad de själva tycker är det viktigaste när det gäller 

elevers läs- och skrivutveckling kunde sju olika kategorier, för vad som anses vara viktigast för 

elevers läs- och skrivutveckling, urskiljas (se bild 9). 

 

Bild 9 
Det absolut viktigaste vid elevers läs- och 

skrivutveckling 
Antal pedagoger som anser att detta är bland 

de viktigaste faktorerna 
Arbete med elevens lust och motivation för 
den egna läs- och skrivinlärningen 

 

9 

Tidiga kartläggningar och tidigt insatta åtgärder 
 

5 
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Individuellt anpassade övningsuppgifter, 
uppgifter på rätt nivå 

 

5 

Ett väl strukturerat system och arbetssätt kring 
elevers läs- och skrivinlärning 

 

4 

Bra samarbete kollegor emellan samt med 
föräldrar kring elevers läs- och skrivinlärning 

 

4 

Behörig och välutbildad personal som arbetar 
med eleverna 

 

4 

Färdighetsträning i fonologisk medvetenhet, 
läsning, skrivning och ordkunskap 

 
 

3 

  

 
Samtliga pedagoger nämner flera olika faktorer som de anser vara bland de viktigaste vid elevers 

läs- och skrivinlärning. Det framgår att de flesta utav de intervjuade, nio utav tio, anser att en av de 

viktigaste aspekterna vid elevers läs- och skrivutveckling är att man som pedagog arbetar för att 

skapa lust och motivation för eleven vid läs- och skrivinlärningen. Dessa pedagoger menar att det 

kan vara svårt att få till en utveckling i elevers läs- och skrivinlärning om eleven inte har lusten, 

viljan och motivationen till att lära sig läsa och att man därför ständigt måste arbeta med detta. 

Hälften utav de intervjuade menar också att tidiga kartläggningar med tidigt insatta åtgärder är av 

mycket stor vikt för elevers läs- och skrivutveckling.  

Vidare anser hälften av pedagogerna att det är mycket viktigt att man ger elever arbetsuppgifter 

som är individuellt anpassade och på rätt nivå, sett till var i deras läs- och skrivutveckling de 

befinner sig.  

Nära hälften, alltså fyra utav tio, pedagoger uppger att en av de viktigaste faktorerna för framgångar 

vid elevers läs- och skrivinlärning är att man på skolan har ett strukturerat och väl förankrat system 

i hur man kartlägger samt vidare arbetar med elever inom detta område. Bland annat nämner en 

pedagog att det är viktigt att de elever som uppvisar sig ha svårigheter med fonologisk medvetenhet 

snabbt får intensivt stöd inom detta område och att ett sådant arbetssätt ska vara något fast bestämt 

och självklart på skolan och inget som kan prioriteras bort pga diverse andra saker.  

Fyra utav 10 pedagoger anser att ett gott samarbete kollegor emellan samt pedagoger och föräldrar 

emellan är av stor vikt i arbetet med elevers läs- och skrivutveckling. Här nämns bland annat hur 

viktigt det är att exempelvis speciallärare som arbetar med en elev som har läs- och skrivsvårigheter 

förmedlar bra arbetssätt och material till elevens klasslärare så att eleven får ett kontinuerligt stöd i 

sin läs- och skrivinlärning under hela sin skoltid och inte endast de stunder då denne får 
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undervisning utav specialläraren. På liknande sätt menar de pedagoger som nämner gott samarbete 

med föräldrar som en av de viktigaste faktorerna vid elevers läs- och skrivinlärning att detta goda 

samarbete förhoppningsvis kan generera att eleven i fråga får ytterligare stöd med sin läs- och 

skrivinlärning hemma.  

Flera pedagoger, fyra utav tio, lyfter att behörig och välutbildad personal är en av de viktigaste 

faktorerna för elevers läs- och skrivutveckling. Här menar de intervjuade pedagogerna att de lärare 

och pedagoger som arbetar med elevers läs- och skrivinlärning måste ha adekvat utbildning inom 

detta område och vara väl insatta i hur man kan individanpassa och hjälpa eleverna häri.  

Tre lärare nämner färdighetsträning i det som eleven behöver öva på som en utav de viktigaste 

faktorerna för elevens läs- och skrivutveckling. 

 

 

På vilket sätt är den fonologiska medvetenheten viktig för elevernas läs- och 

skrivutveckling tycker du? 

 

Samtliga pedagoger anser att god fonologisk medvetenhet är väldigt viktig för den fortsatta läs- och 

skrivinlärningen. Nio utav de tio intervjuade pedagogerna anser att god fonologisk medvetenhet är 

grundläggande och en förutsättning för all vidare läs- och skrivinlärning. Fyra pedagoger nämner 

hur de genom arbetsåren upptäckt att de elever som uppvisar läs- och skrivsvårigheter, i senare 

årskurser (senare än årskurs ett), alltid har någon form av fonologiska svårigheter och att det därför 

är väldigt viktigt att elever tidigt får en god fonologisk medvetenhet. Åtta pedagoger lyfter att det 

är viktigt att elever har en god fonologisk medvetenhet så att de får förståelse för hur språket är 

uppbyggt, att eleven kan göra grafem-fonem kopplingar, utföra ljudsegmentering och ljudsyntes 

samt utforska språkets prosodi (melodi och betoningar).  

 

Sammanfattande analys 

Efter analysen av resultaten kring skolors rutiner i att upptäcka och ge stöd till elever med låg 

fonologisk medvetenhet kan två olika typer av skolor urskiljas, nämligen en Strukturerad skola samt 

en Flexibel skola (se bild 10). Två skolor framstår som en subtyp inom den Strukturerade typen, 

skola 5 och skola 10, då dessa har ett mycket välstrukturerat arbetssätt gällande organisationen 

kring de åtgärder som sätts in för elever med låg fonologisk medvetenhet. En skola, Skola 6, som i 

första taget skulle kunna anses höra till den Flexibla typen, skiljer sig relativt tydligt från övriga 

skolor på två olika punkter, nämligen det material som används vid kartläggningen av elevers 
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fonologiska medvetenhet (se bild 2) samt det/de forum man har där elevers fonologiska 

medvetenhet diskuteras (se bild 7). Skola 6 kartlägger nämligen elevers fonologiska medvetenhet 

med ett kartläggningsmaterial som inte är avsett för detta ändamål och har inget forum där elevers 

fonologiska medvetenhet tas upp och diskuteras. Dessa faktorer, tillsammans med faktorn att 

skolan organiserar det åtgärdande arbetet med elever som anses ha låg fonologisk medvetenhet på 

ett flexibelt och varierande sätt, gör att Skola 6 urskiljs som en egen skoltyp i förhållande till resten 

av skolorna, nämligen Spontan skola.  

 

Bild 10 
Skoltyp Kännetecken för den här 

skoltypens sätt att arbeta 
kring elever med låg 

fonologisk medvetenhet 

Skolor som faller inom ramen 
för den här skoltypen 

 
Strukturerad skola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Elevers fonologiska 
medvetenhet kartläggs 
systematiskt i 
förskoleklassen.  

 

 Åtgärder i form av stöd 
av väl organiserad och 
systematisk sort sätts in 
för de elever som, efter 
kartläggning, uppvisar 
sig ha svårigheter med 
den fonologiska 
medvetenheten.   

 

 Skolan har minst ett 
forum där elevers 
fonologiska 
medvetenhet löpande 
tas upp och diskuteras 

 
Skola 1, Skola 2, Skola 3,  
Skola 7, Skola 9,  

 
Hårt strukturerad skola 

(subtyp inom den 
strukturerade typen) 

 Elevers fonologiska 
medvetenhet kartläggs 
systematiskt i 
förskoleklassen.  

 

 Åtgärder i form av stöd 
av mycket väl 
organiserad och 
systematisk sort sätts in 
för de elever som, efter 
kartläggning, uppvisar 
sig ha svårigheter med 

 
Skola 5, Skola 10 
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den fonologiska 
medvetenheten.   

 

 Skolan har minst två 
forum, med flera 
professioner 
medverkande, där 
elevers fonologiska 
medvetenhet löpande 
tas upp och diskuteras 

 
Flexibel skola 

 

 Elevers fonologiska 
medvetenhet kartläggs 
systematiskt i 
förskoleklassen. 

 

 Åtgärder i form av en 
flexibel och varierande 
sort sätts in för de 
elever som, efter 
kartläggning, uppvisar 
sig ha svårigheter med 
den fonologiska 
medvetenheten.   

 

  Skolan har minst ett 
forum där elevers 
fonologiska 
medvetenhet löpande 
tas upp och diskuteras 

 
Skola 4, Skola 8 
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Spontan skola 

 

 

 Elevers begynnande läs- 
och skrivkunskaper 
kartläggs i 
förskoleklassen. 
Elevernas fonologiska 
medvetenhet kartläggs 
inte systematiskt med 
ett material avsett för 
detta. 

 

 Åtgärder i form av en 
flexibel och varierande 
sort sätts in för de 
elever som, efter 
kartläggning, uppvisar 
sig ha svårigheter inom 
sin begynnande läs- och 
skrivutveckling. 

 

 Skolan har inget forum 
där elevers fonologiska 
medvetenhet tas upp 
och diskuteras 

 

 
 
Skola 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Diskussion 

I den här delen diskuteras studiens utfall i relation till tidigare forskning samt i relation till studiens 

teoretiska utgångspunkter. En kortare diskussion förs även kring eventuella praktiska implikationer 

som studien mynnat ut i samt eventuell framtida forskning inom området som studien avsett att 

skapa kunskap inom.  

 

Diskussion utifrån tidigare forskning 

Forskning kring tidig läs- och skrivinlärning framhåller att fonologisk medvetenhet är 

grundläggande för och en viktig del i barns begynnande läs- och skrivutveckling. Betydelsen av att 

fonologisk medvetenhet hos barn kartläggs tidigt betonas (Druid Glentow, 2006; Oslund, Hagan-

Burke, Taylor, Simmons, Simmons, Kwok, Johnson & Coyne, 2012; Krantz, 2011; Taube, 2007), 

liksom betydelsen av att tidigt och systematiskt sätta in åtgärder för de barn som visar sig ha svag 
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fonologisk medvetenhet (Druid Glentow, 2006; Furnes & Samuelsson, 2009; Fälth, Gustafson & 

Svensson, 2017; Gustafson, Samuelsson & Rönnberg, 2010; Oslund, Hagan-Burke, Taylor, 

Simmons, Simmons, Kwok, Johnson & Coyne, 2012; Krantz, 2011; Taube, 2007). Dessa tidigare 

studier kan utifrån mina teoretiska utgångspunkter sägas ha fokuserat på frågan om hur tidig läs- 

och skrivundervisning bör gestaltas och bygger framförallt på studier av didaktiska interventioner. 

I min studie har jag däremot kartlagt hur det didaktiska arbetet kring läs- och skrivundervisning 

faktiskt gestaltas, utifrån informanternas (de intervjuade pedagogernas) beskrivningar. På så sätt är 

min studie en studie av didaktiska gestaltningar.  

Föreliggande studie kommer således, genom analys och resultat, fram till att skolor kartlägger 

elevers fonologiska medvetenhet redan i förskoleklassen och då att både de Strukturerade samt 

Flexibla skolornas arbete med kartläggning av elevers fonologiska medvetenhet går i linje med det 

forskning säger inom det här området. En skola urskiljs avvika från övriga skolor inom samma 

område eftersom denna inte använder sig utav kartläggningsmaterial relevant för kartläggning av 

just elevers fonologiska medvetenhet (se bild 2 i analys och resultat). I studien framkommer även 

att det råder skillnader skolor emellan gällande strukturen i deras arbete med åtgärder kring elever 

som efter kartläggning visar sig ha svag fonologisk medvetenhet, där typen Strukturerad skola 

erbjuder väl organiserade och strukturerade åtgärder medan typerna Flexibel skola och Spontan 

skola erbjuder åtgärder av en mer flexibel och varierande sort (se bild 10 i analys och resultat). 

Samtliga skoltyper sätter dock in åtgärder för elever med svag fonologisk medvetenhet relativt tidigt 

(se bild 4 i analys och resultat) och visar på så sätt även här en samstämmighet med det forskning 

säger inom det här området. 

Analys och resultat i den här studien visar också att många pedagoger, som på olika sätt ansvarar 

för läs- och skrivutvecklingen på de skolor där de arbetar, ger förslag till förbättring av den egna 

skolans rutiner inom detta område i form av antingen önskemål om fler pedagoger med läs- och 

skrivkompetens eller kompetensutveckling för redan anställda pedagoger (se bild 8 i analys och 

resultat). Detta kan kopplas till Alatalo (2011), som i sin avhandling försöker förstå och beskriva 

lärares möjligheter och svårigheter till skicklig läs- och skrivundervisning och som bl.a. kommer 

fram till att de lärare som har kompetens inom fonologisk medvetenhet till större del bedriver en 

strukturerad undervisning inom detta undervisningsområde än de lärare som har en låg kompetens 

inom samma område.   
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Diskussion utifrån teoretiska utgångspunkter 

Studiens kreerande av typologier (Nilholm, 2016) utifrån insamlad empiri vilar till viss del på 

grundad teori (se t.ex. Denscombe, 2009). Dessa teorier var mycket användbara i analysarbetet och 

framtagandet av typologierna inom studien, som även utgår från ett didaktiskt-teoretiskt intresse 

och närmare bestämt ett intresse för gestaltad didaktik (Nilholm, 2016). Utifrån en grundad teori-

ansats kunde empirin kodas på ett sådant sätt att likheter och skillnader kunde ses skolor emellan 

och vidare att mönster för skolors olika sätt att arbeta kring elever med låg fonologisk medvetenhet 

kunde urskiljas. Med tillämpandet av begreppen didaktisk typologi samt gestaltad didaktik 

(Nilholm, 2016) kunde vidare olika skoltyper, inom skolors rutiner i arbetet med att upptäcka och 

ge stöd till elever med låg fonologisk medvetenhet, urskiljas och därmed även studiens syfte tydligt 

uppnås och forskningsfrågorna häri besvaras. En stor utmaning i det analytiska arbetet var att just 

avgränsa och benämna de olika skoltyperna. Denna utmaning underlättades genom tillämpandet 

av kvalitativ analys och substantiv kodning, närmare bestämt selektiv kodning, av den insamlade 

empirin. Dessa analysverktyg gjorde det möjligt att hålla fokus på studiens syfte eftersom just 

studiens syfte utgjorde kärnkategorin (Fejes & Thornberg, 2015) i kodningen av det insamlade 

materialet. I arbetet med fonologisk träning för de elever som uppvisar sig ha svårigheter inom 

detta område kunde således tre olika typer av skolor urskiljas, Strukturerad skola, Flexibel skola 

samt Spontan skola. Benämningarna utgår från hur skolorna arbetar kring kartläggning av elevers 

fonologiska medvetenhet och vidare hur regelbundet/strukturerat elever med låg fonologisk 

medvetenhet får extra stöd i att utvecklas inom detta område.  

 

Diskussion kring praktiska implikationer och framtida forskning 

I studiens bakgrundsdel beskrivs de nya bestämmelserna i den svenska skollagen kring skolors 

arbete med att ge elever rätt stöd i tid, nämligen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti. 

(Utbildningsdepartementet, Premoria. 2017-08-16). De nya bestämmelserna gäller för 

förskoleklassen samt skolans tidigare år, där Skolinspektionens granskningar (2015) visat att nära 

hälften av de svenska grundskolorna brister i detta arbete (Utbildningsdepartementet, Premoria. 

2017-08-16). Dessa nya bestämmelser, med syftet att erbjuda alla elever en mer jämlik utbildning 

som utgår från deras förutsättningar och behov, tar bl.a. fasta på vikten av att tidigt upptäcka och 

ge rätt stöd till elever som i skolans tidigare år, förskoleklass – årskurs 3, uppvisar svårigheter i sin 

språk-, läs- och skrivutveckling. För att nå en mer jämlik utbildning för alla elever har nya nationella 

screeningar/bedömningsunderlag arbetats fram för framförallt förskoleklassen och årskurs 1. Men 
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fortfarande kvarstår frågan om hur det konkreta didaktiska arbetet ska gestaltas för de elever som 

efter dessa screeningar/bedömningar uppvisar svårigheter i t.ex. sin språk-, läs- och 

skrivutveckling. Detta gör att själva kartläggningsarbetet av bl.a. elevers språk-, läs- och 

skrivkunskaper blir mer jämlikt men att de åtgärdande insatserna i princip kan förbli desamma som 

de är i nuläget. Därför är det viktigt att veta hur det åtgärdande arbetet för de elever som uppvisar 

svårigheter i bl.a. sin språk-, läs- och skrivutveckling faktiskt gestaltar sig i skolor, något som den 

här studien syftat till att göra. Föreliggande studie kan, som tidigare nämnts, ses som ett första 

bidrag till att beskriva och hitta typer för hur svenska skolor arbetar med elevers läsinlärning och 

mer specifikt elevers fonologiska medvetenhet i de tidiga skolåren, med fokus på elever som 

uppvisar svårigheter inom detta område. Med kunskap om resultaten från skolinspektionens 

granskningar (2015), den nya nationella Läsa, skriva, räkna – garantin samt de resultat som den här 

studien kommer fram till, skulle en mer omfattande studie som syftar till att få mer kunskap om 

hur skolor arbetar med språk-, läs- och skrivinlärning för de elever som uppvisar sig ha svårigheter 

inom detta område var gynnsam i den svenska skolans strävan att erbjuda elever en jämlik 

utbildning utifrån deras förutsättningar och behov. En eventuell framtida studie av ett mer 

omfattande slag skulle i bästa fall kunna ge rikstäckande information om hur svenska skolor 

organiserar det didaktiska arbetet inom det här området och således utmynna i att fler typologier, 

för hur detta didaktiska arbete gestaltas, kreeras. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

1. Vilken befattning har du på skolan? 

 

2. Hur länge har du arbetat som det? 

 

3. Vilken/vilka årskurser arbetar du med 

 

4. På vilket sätt är den fonologiska medvetenheten viktig för elevernas läs- och skrivutveckling, tycker 

du? 

 

5. Har ni någon rutin på skolan för att kartlägga förskoleklasselevers fonologiska medvetenhet?           

JA                        NEJ 

 

6. När screenar ni elevers fonologiska medvetenhet på er skola? Förskoleklass/åk1/senare? 

 

7. Vilket material använder ni för att screena elevers fonologiska medvetenhet? 

 

8. Screenar ni alla elever eller endast vissa? Varför just vissa? 

 

9. Hur upptäcker ni om en elev har en svag fonologisk medvetenhet? Använder ni er av några 

standardiserade testgränser, pedagogiska observationer/avväganden eller både och?  

 

10. När ni upptäcker elever med svag fonologisk medvetenhet, sätter ni in åtgärder då? 

JA                            NEJ 
 

11. När sätts åtgärderna in? Förskoleklass/åk1/senare? 

 

12. Vilka åtgärder brukar ni sätta in för dessa elever? 
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13. Hur ofta och hur länge pågår åtgärderna för en enskild elev? 

 

14. Anser du att den rutin som råder på er skola i att upptäcka och ge stöd till elever med svag 

språklig/fonologisk medvetenhet är gynnsam för dessa elevers fortsatta läs-och skrivinlärning?            

JA              NEJ                                

 

15. Anser du att någonting skulle kunna förbättras? Vad och varför? 

 

16. Har ni något forum på er skola där ni diskuterar just era elevers fonologiska medvetenhet? 

Klasskonferenser/överlämningar/EHT?  Vilka brukar delta? 

 

17. Vad tycker du är det absolut viktigaste när det gäller elevers läs- och skrivutveckling? 

 

18. Finns det något mer som du skulle vilja tillägga? 

 

 

 

TACK  FÖR DIN MEDVERKAN! 
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Bilaga 2 – Informationsbrev till de medverkande informanterna 

 
Hej! 

 

Mitt namn är Ernada Dulic Malkoc och jag läser sista terminen på speciallärarprogrammet vid 

Uppsala Universitet, med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling. Under denna termin 

genomför jag mitt examensarbete om 15hp. 

 

Med denna studie vill jag skapa mer kunskap om hur skolor arbetar med elevers begynnande läs- 

och skrivinlärning och mer specifik hur man arbetar med utvecklingen av fonologisk 

medvetenhet hos de elever som har svårigheter inom området. Detta är ett viktigt område och jag 

vill på förhand tacka dig för ditt deltagande i min studie!  

Studiens metod för datainsamling bygger på kortare telefonintervjuer med pedagoger som, utöver 

rektorn, har ett övergripande ansvar för läs- och skrivutvecklingen för de tidigare årskurserna (F-

3) på skolan eller lärare som arbetar mot skolans tidigare år. Intervjun beräknas ta ca 20 minuter. 

  

Alla pedagoger som deltar i studien, men även den skola och kommun som de arbetar inom, 

kommer att förbli anonyma när studien skrivs fram. Man kan också avbryta sin medverkan 

närsomhelst innan publicering sker den 21 maj 2019. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

Ernada Dulic Malkoc 

 

(Mejl +Telefonnummer) 

 

 


