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Title in English  

Learning through speech sounds. Teaching literacy with focus on phonological 

awareness.  

Sammanfattning  

Föreliggande examensarbete diskuterar läsinlärning med fokus på fonologisk 

medvetenhet i förskoleklass samt grundskolans åk 1 och 2. Syftet med 

examensarbetet är att skapa en fördjupad kunskap om och förståelse för hur 

pedagoger arbetar med fonologisk medvetenhet i undervisningen. Frågeställningarna 

som arbetet utgår ifrån är: Vilken uppfattning har yrkesverksamma pedagoger om 

fonologisk medvetenhet och sambandet med läsinlärning? På vilket/vilka sätt 

uppger pedagogerna att de arbetar med att stimulera fonologisk medvetenhet i 

undervisningen? Hur upplever pedagogerna att arbetet med fonologisk 

medvetenhet har utvecklats över tid i den egna verksamheten? Metoden som 

användas i studien är kvalitativa intervjuer med pedagoger verksamma i förskoleklass 

och grundskolans tidiga år. Studien är genomförd i Tyskland och resultaten utgår 

från den tyska läroplanen.  

Resultaten visade att pedagogerna framhåller den fonologiska medvetenhetens 

betydelse för utvecklandet av barns läsinlärning. Pedagogerna arbetade framför allt 

med planerade språklekar som rör enskilda språkljud och ljudens placering i ordet 

samt stavelser. Ingen av pedagogerna använde sig enbart av en metod utan blandade 

övningar ur olika modeller. Två modeller som pedagogerna nämnde var en 

stavelsebaserad metod ABC der Tiere samt en fonologisk baserad metod Würzburger 

Trainingsprogramm. Würzburger Trainingsprogramm som baseras på 

Bornholmsmodellen ligger till grund för många av språklekarna pedagogerna 

använde. De två pedagogerna med längst yrkeserfarenhet nämnde att de fortfarande 

arbetade med fonologisk medvetenhet på ett liknande sätt som när de började sin 

karriär. Grunderna var fortfarande samma medan materialet har ändrat sig. De 

pedagogerna med mindre yrkeserfarenhet angav att de inte hade någon större 

kunskap om fonologisk medvetenhet och dess betydelse innan de började jobba. 

Tillägnandet av denna kunskap skedde genom samtal med kollegor samt litteratur.  

Nyckelord: fonologiskt baserad modell, stavelsebaserad modell, läsinlärning, 

grundskola, förskoleklass 
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Inledning  

När den första PISA-studien (Programme for International Student Assessment) 

publicerades år 2000, konfronterades utbildningspolitiker i Tyskland med de tyska 

elevernas låga resultat i läs- och skrivkunskaper. Dessa resultat låg jämfört med de 

andra deltagande OECD-staterna i den undre tredjedelen. Därmed blev 

problematiken och svårigheterna med läs- och skrivinlärningen offentligt 

uppmärksammade. Sedan dess har mycket gjorts för att förbättra resultaten. Fokus 

lades bland annat på att barnen i förskoleklassen ska utveckla fonologisk 

medvetenhet som baskompetens innan de börjar skolan. (Reiss, Sälzer, Schiepe-

Tiska, Klieme,& Köller, 2016). Resultaten i PISA-studien från 2015 visar att 

resultaten hade höjts med 6 poäng och ligger därmed kring medelvärdet av alla 

resultat (Reiss, Sälzer, Schiepe-Tiska, Klieme,& Köller, 2016). Trots denna förbättring 

visar IGLU-studien (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) från 2016 att ca 

15 % av alla tyska elever har stora brister i läsförmågan  när de slutar årskurs 4 

(Hußmann et al., 2017). 

Generellt ses både skolans pedagogik, familjestöd samt individuella kognitiva 

förutsättningar som viktiga faktorer för att barn ska lära sig läsa och skriva. Varför 

barn trots adekvat pedagogiskt stöd och normalbegåvning kan ha svårt när de ska 

lära sig läsa och skriva, har varit ett ämne som det forskats kring sedan slutet av 

1980-talet. Forskning visar att det finns ett tydligt samband mellan fonologisk 

medvetenhet och läsning inom ett brett spektrum av åldrar (Nergård-Nilssen & 

Humle, 2014) och språk (Suggate, 2014). Flera studier har visat att barn med läs- och 

skrivsvårigheter har svårt med den fonologiska medvetenheten (Park, Ritter, 

Lombardino, Wiseheart & Sherman, 2014; Cunningham & Carroll, 2015). Schulte-

Körner (2015) hävdade att barn med specifika läs och skrivsvårigheter har tydligt 

svårare för fonologisk medvetenhet än någon annan del viktig för läs- och 

skrivinlärningen.  

Innan jag påbörjade mina studier i pedagogik läste jag en magister i logopedi och har 

numera varit verksam logoped i fem år, varav de senaste tre åren på en skola. Här har 

jag främst jobbat med barn i förskoleklass samt årskurs 1 och 2. Barns språk- och 

läsutveckling är områden jag redan som logoped kom i kontakt med och har kunnat 

fördjupa mig i inom skolverksamheten. Detta har lett till att jag blev mer intresserad 
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av att undersöka hur pedagoger i förskoleklass och årskurs 1 och 2 arbetar med 

fonologisk medvetenhet.  

Eftersom forskningen tydliggör vikten av språklig medvetenhet, särskilt den 

fonologiska medvetenheten, är jag intresserad av att undersöka vilken bild 

verksamma pedagoger har av fonologisk medvetenhet idag. Jag vill också undersöka 

hur de arbetar med barnen i undervisningen för att stimulera den fonologiska 

medvetenheten. Här är det bland annat intressant att undersöka om de verksamma 

pedagogerna uppmärksammar den fonologiska medvetenheten och hur det i så fall 

tar sig i uttryck i undervisningen. 

 

Syfte och frågeställning 

Denna studie handlar om tyska pedagogers arbete med fonologisk medvetenhet som 

grund för läsinlärningen. Syftet är att bidra med kunskap om hur tyska pedagoger i 

förskoleklass samt årskurs 1 och 2 uppfattar begreppet fonologisk medvetenhet och 

hur de arbetar med detta i sin undervisning i samband med den tidiga läsinlärningen.  

Frågeställningar 

1. Vilken uppfattning har yrkesverksamma pedagoger om fonologisk 

medvetenhet och sambandet med läsinlärning? 

2. På vilket/vilka sätt uppger pedagogerna att de arbetar med att stimulera 

fonologisk medvetenhet i undervisningen? 

3. Hur upplever pedagogerna att arbetet med fonologisk medvetenhet har 

utvecklats över tid i den egna verksamheten? 

 

  

Bakgrund  

Inledningsvis presenteras kortfattat det tyska utbildningsystemet och vad läroplanen 

säger om barns läsinlärning med fokus på fonologisk medvetenhet. Läroplanerna har 

jag översatt från tyska till svenska. 
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Det tyska utbildningssystemet 

I kommande avsnitt görs en kortare beskrivning av det tyska utbildningssystemet för 

förskoleklass och grundskola. Detta med syfte att läsaren ska kunna följa och få en 

ökad förståelse för beskrivningar och resonemang som berör detta. 

Tyskland är ett förbundsland som består av sexton delstater som var för sig styrs av 

en förbundskansler. Förskolan har traditionellt inte betraktats av staten Tyskland 

som en del av det statliga utbildningssystemet utan som ett ansvar som ligger på varje 

familj. Barnomsorgssystemet varierar mellan delstaterna och det skiljer sig även vem 

som har ansvaret att styra förskolor. Många privata föreningar, kyrkor, företag eller 

kommuner styr förskolor (Marlow-Ferguson, 2001). Alla barn mellan 3–6 år har en 

laglig rätt till förskola men det finns även förskolor där yngre barn har möjlighet att 

vara, dessa kallas Kinderkrippe. Kinderkrippe är speciellt utformad för barn från åtta 

veckor till tre år. Sedan börjar barnen i Kindergarten, vilken är anpassad för barn 

mellan 3-6 år. Det sista året i Kindergarten går barnen i Vorschule vilket motsvarar 

den svenska förskoleklassen. Kostnaden varierar från kommun till kommun och 

baseras ofta på föräldrarnas inkomst. Kitas kallas barnomsorgen för barn i yngre 

åldrar men erbjuder även omsorg efter skoltid för barn upp till 12 år. Barn finns 

oftast i verksamheten enbart under halvdagar mellan 8-12 eller 14-17 men ett 

begränsat antal heldagsplatser finns. För dessa platser tas det dock i regel ut en högre 

kostnad. Året barnen fyller sex år börjar de grundskolan som varar i fyra år. Elever 

läser tyska och matematik varje dag och andra ämnen som no, religion, idrott, musik 

och konst läser de två gånger i veckan. Skolan varar mellan klockan åtta fram till 

klockan 12.00 dock senast 13.15. Eftersom förskola och grundskola inte är statligt 

styrd och har gemensamma styrdokument ser läroplanerna olika ut i de olika 

delstaterna. Varje kommun framställer egna läroplaner som förskolorna och 

grundskolorna bör förhålla sig till. 

 

Förskoleklassens och grundskolans läroplan i tyska 

Då jag intervjuat pedagoger verksamma i Bayern, kommer jag i följande avsnitt 

redogöra för Bayerns läroplaner för förskolan och grundskolan i ämnet tyska och 

främst med fokus på fonologisk medvetenhet och läsinlärning.  
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Förskoleklassens läroplan 

Den tyska förskolans läroplan grundar sig i Bayerische Bildungs und 

Erziehungsplan (BayBEP) vilket kan översättas till den bayerska utbildningsplanen. 

Den bayerska utbildningsplanen beskriver grundläggande kompetenser samt 

definierar pedagogiska perspektiv och områden. I förskolans utbildningsplan står det 

att det högsta pedagogiska målet är att barnen ska utvecklas till ansvarsfulla, 

värdeorienterade, öppensinnade och kreativa människor. Den centrala uppgiften på 

alla utbildningsställen är att utbilda barn genom att stärka deras kompetenser 

(Staatsinstitut für Frühpädagogik München-IFP, 2016). 

Ett mer specifikt mål som faller under kategorin ”tyska” är utvecklingen av språket 

och literacy (läs- och skrivkunnighet). Det finns inget tyskt begrepp för denna 

förmåga utan det engelska begreppet används. Under utvecklingen av språkliga 

kompetenser står det (Staatsinstitut für Frühpädagogik München-IFP, 2016).: 

• Barn lär sig icke-verbala aspekter av språk och kommunikation. Barn lär sig 

den kommunikativa betydelsen av gester och ansiktsuttryck eller tonfall. De 

lär sig att förstå och utveckla sina egna gester och ansiktsuttryck. 

• Motivation och förmågan till muntlig kommunikation och till en dialog. 

Behovet och förmågan att meddela känslor, upplevelser och tankar. Intresse 

för andras yttranden, förmågan att lyssna, glädjen av konversation.  

• Utveckling av Literacy. Dessa kunskaper är inte bara viktiga för 

språkutveckling i tidig barndom utan även på längre sikt. De främjar 

exempelvis den språkliga förmågan att abstrahera samt läs- samt 

skrivkunnighet. "Fonologisk medvetenhet" är en viktig del av undervisningen. 

Med lekar om språkljud, rim och stavelser utvecklar barn ett kreativt 

förhållningsätt till språk och en medvetenhet om talrytm och den ljudmässiga 

formen av språket.  

• Två- och flerspråkighet. Utvecklingen av tvåspråkighet och flerspråkighet är 

viktigt för språkutvecklingen. Flerspråkiga barns kompetenser och upplevelser 

bör utnyttjas och främjas.  
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Grundskolans läroplan 

Den bayerska grundskolans läroplan innehåller riktlinjer för grundskolans fyra år. De 

tre viktigaste pedagogiska målen är (Staatsinsitut får Schulqualität und 

Bildungsforschung München - ISB, 2014): 

• Skolorna ska inte bara förmedla kunskap och färdigheter, utan också skapa 

hjärta och karaktär. 

• De högsta utbildningsmålen är vördnad för Gud, respekt för religiösa 

övertygelser och mänsklig värdighet, självkontroll, kunna ta ansvar, 

hjälpsamhet och öppenhet för allt som är sant, gott och vackert och en känsla 

av ansvar för naturen och miljön. 

• Eleven ska utbildas i demokratins anda, i kärleken till det bayerska hemlandet 

och för det tyska folket.  

För ämnet tyska finns det fyra områden som sedan delas in i underkategorier. Dessa 

mål ska barnen ha uppnått i slutet av årskurs 2. Målen är väldigt detaljerade men 

sammanfattas i slutet av dokumentet (Staatsinsitut für Schulqualität und 

Bildungsforschung München - ISB, 2014): 

 

1. Tala och lyssna 

• Tala med andra 

• Lyssna och förstå andra 

• Föra konversationer  

• Tala kring lärande  

 

2. Skriva 

• Ha skriftliga färdigheter  

• Skriva korrekt 

• Planera texter 

• Skriva texter 

• Ändra texter   
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3. Läsa – hantera texter och media  

• Läsförmåga 

• Förstå texter  

• Redogöra för texter 

 

4. Undersökandet av språk och språkbruket 

• Känna till grundläggande språkstrukturer och begrepp 

• Arbeta med ord, meningar och texter 

• Upptäcka likheter och skillnader i språk  

 

Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras forskning om fonologisk medvetenhet. Först presenteras 

hur barn utvecklar en fonologisk medvetenhet samt läsförmåga. Eftersom det finns 

flera olika sätt att lära barn att läsa redogörs vidare för två olika traditioner följda av 

några läsinlärningsmodeller som utgår från respektive tradition. 

 

Utveckling av fonologisk medvetenhet   

Språkljuden är de minsta delarna i språket, så kallade fonem. Fonem kan översättas 

som ”minsta betydelseskiljande enhet” (Magnusson & Nauclér, 1993). Den som är 

fonologisk medveten förstår till exempel att ord kan vara korta eller långa, oavsett 

storleken på det faktiska föremålet. Den fonologisk medvetne inser att ordet 

knappnålshuvud är långt, trots att föremålet är litet. Likaså förstår man att ordet tåg 

alltid är kort och består av tre ljuddelar, medan företeelsen tåg kan variera i längd, 

beroende på hur många vagnar man har kopplat ihop (Magnusson & Nauclér, 1993). 

Fonologisk medvetenhet menar Häggström (2007) är när man har upptäckt och är 

medveten om språkets minsta byggstenar, om sambandet mellan bokstav och ljud, 

stavelser och enheter i hela ord och meningar. I huvudsak pekar forskning på att 

fonologisk medvetenhet, det vill säga insikten att varje bokstav har ett ljud, att kunna 

urskilja dessa ljudenheter samt att kunna göra syntes och analys av ljudenheterna, är 
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en av de viktigaste förmågorna att bemästra för att lära sig läsa (Skoog, 2012). 

Lundberg & Herrlin (2014) beskriver denna medvetenhet som att elever måste kunna 

skifta sin uppmärksamhet från ordets betydelse till hur det låter, hur det sägs och 

med vilka ljud det byggs upp. Ett exempel på detta kan vara att ett barn förstår att 

ordet ros är en blomma men att det dessutom är uppbyggt av olika ljud (fonem) som 

betecknas med bokstäver: /r/o/s/. 

Lundberg (2010) anser att ljudbildningen är betydelsefull för barns läsinlärning. 

Detta är starkt sammanlänkat med barns utveckling av de olika språkliga 

medvetenheterna vilket författaren belyser i följande citat: 

”Ljudbildningen är ett avgörande steg i läsutvecklingen och förutsätter en insikt om 

hur orden kan delas upp i olika fonem. Därmed kan barnen ljuda sig fram när de 

möter ett nytt ord och komma fram till vilket ord det handlar om. På så sätt blir de 

mer uppmärksamma på hur olika ord är uppbyggda och det innebär att barnen 

efter hand får en allt klarare inre föreställning om stavningens principer. Orden 

börjar få en ortografisk (rättstavningsmässig) identitet i barnens inre lexikon.” 

(Carlström, 2010) 

Den fonologiska medvetenheten ser mycket olika ut hos olika individer och utvecklas 

inte heller efter en speciell kurva. Utvecklingen av den fonologiska medvetenheten 

hos barnet är beroende av olika faktorer, exempelvis arv, miljö och socialt samspel 

(Ramírez-Esparza, García-Sierra & Kuhl, 2014). Vårt arv kan inte påverkas, men 

miljön som vi lever i och det sociala samspel vi ingår i påverkar vårt språk. Miljön ger 

oss erfarenheter och intryck, dessa påverkar våra samtal eftersom vi har behov av att 

sätta ord på och diskutera intryck och erfarenheter. Viktiga miljöer som ett barn 

möter under sin uppväxt är hemmet, förskolan och skolan. Det är viktigt att 

personerna  i dessa miljöer samverkar med varandra för att stimulera barnets 

språkutvecklingen (Ramírez-Esparza, García-Sierra & Kuhl, 2014). 

 

Utveckling av läsförmågan 

Även om det talade och det skrivna språket har ett gemensamt lexikon och 

gemensamma regler skiljer de sig åt i flera avseenden. Talar gör man oftast med en 

samtalspartner inom synhåll. Därför behöver man inte uttrycka sig så explicit som i 

skrift, där det sällan är direktkontakt mellan läsare och skrivare. Den mest påtagliga 
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skillnaden mellan tal och skrift ur nybörjarens perspektiv är förstås hur skriftens 

bokstäver är relaterade till talets språkljud. För att förstå vad bokstäverna på pappret 

står för måste nybörjaren bli medveten om motsvarande språkljud i orden. Att inse 

att ord har form, inte bara en betydelse, är inte självklart innan man lärt sig läsa. 

Genom att konfronteras med skriften, där ord och bokstäver är klart avgränsade, kan 

nybörjarläsaren få hjälp att hitta ordgränser i den sammanhängande strömmen av 

ljud som talet är och upptäcka enskilda fonem, trots att de är maskerade av 

omgivande ljud.  

Det finns fyra stadier som leder till automatiserad läsning enligt Lundberg (2010). 

Han menar även att förmågan att tala inte behöver innebära att man kan läsa. 

Läsning är en avkodning av grafiska tecken som leder fram till förståelse för texten. 

Barn måste genomgå fyra olika stadier för att nå fram till en automatiserad läsning. 

Dessa fyra stadier är pseudoläsning, det logografiska stadiet, det alfabetiska stadiet 

och det ortografiska stadiet.  

Pseudoläsning 

Barnen läser omgivningen snarare än skriften. Barnen kan tidigt ”läsa” skyltar och 

etiketter som finns i sitt rätta sammanhang genom deras logografiska utformning. 

Det logografiska stadiet   

Varje ord behandlas som en bild, men dessa är inte så exakt uppfattade. Barnen har 

egna associationer till ordbilderna, vilket gör att de lätt förväxlas.  

Det alfabetiska stadiet 

Det är här barnen knäcker den alfabetiska koden genom att tillämpa den alfabetiska 

grundprincipen – att ljuda sig fram (högt eller tyst) när de möter ett nytt ord.  

Det ortografiska stadiet  

En automatisering av avkodningen. När barnen börjar upptäcka första stavelser, 

ändelser, ordstammar och böjningsformer är de redo för en mer avancerad form av 

avkodning. 

Stadierna är inte avgränsade utan läsaren/skribent kan befinna sig på flera stadier 

samtidigt.   
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Språklekar för att stimulera den fonologiska medvetenheten 

Rim och ramsor brukar vara något som små barn är roade av. Eftersom många av de 

vanligare rimmen och ramsorna har en tydligt markerad rytm och ofta åtföljs av mer 

eller mindre ritualiserade gester, är det förmodligen det som fängslar de minsta. Efter 

hand är det inte bara rytmen och gesterna som är intressanta utan barnen börjar 

också fylla i rimorden och hitta på egna rim. Magnusson och Nauclér (1993) menar 

att när barn börjar finna nöje i att själva rimma, är det tydligt att de klarar av flera 

olika operationer som förutsätter fonologisk medvetenhet. De visar att de kan koppla 

bort ordens betydelse och istället koncentrera sig på ordens form dvs. Följder av ljud 

utan innehåll. Det är först då man kan inse att till exempel hatt och katt på något sätt 

hör ihop. Barnen visar också att de kan dela upp (segmentera) orden i ljudenheter, så 

att det som föregår den betonade vokalen skiljs från de övriga, dvs. h+att och k+att. 

De måste dessutom veta att de ska jämföra den del som innehåller vokalen i det ena 

ordet (att) med motsvarande del i det andra ordet (att) för att avgöra om de är 

identiska eller inte, det vill säga om de rimmar eller ej. För att rimma krävs alltså 

förmågan att byta perspektiv från innehåll till form, förmåga att segmentera orden i 

mindre delar (ljud) och förmågan att identifiera dess ljud, dvs. känna igen dem som 

är lika eller olika (Schnitzler, 2013). 

Syntes är ytterligare ett begrepp som hör samman med fonologisk medvetenhet. 

Syntes är förmågan att sätta tillsammans fonem till ett ord (Schnitzler, 2013). Till 

exempel att h+u+s blir hus. Det är välbekant att det är lättare för barn att analysera 

ord i stavelser (ka+ta+log) än i fonem (k+a+t+a+l+o+g), eftersom stavelsen är en 

akustisk och artikulatorisk enhet. Fonem i en stavelse, däremot, är samartikulerade 

och egentligen inte möjliga att urskilja i stavelsen för dem som inte vet hur ord ser ut 

i skrift (Magnusson & Nauclér, 1993). Syntes kräver att du kommer ihåg vilka 

språkljud du använt dig utav och sedan ha förmågan att sätta ihop dem till en helhet 

(Schulte-Körner, 2015). 

Manipulation är ett tredje begrepp inom fonologisk medvetenhet och anses vara den 

svåraste nivån. Manipulation innebär att förändra. Ett exempel är att kunna 

utelämna en bestämd stavelse och ersätta med en annan (Schulte-Körner, 2015). 
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Generellt sett, kan man säga att det finns en rangordning i svårighetsgrad: 

1. Identifiering 

2. Segmentering 

3. Syntes 

4. Manipulation 

 

Undervisning i fonologisk medvetenhet och läsning  

Fonologisk medvetenhet går i hög grad att tränas in och detta gynnar främst de elever 

som inte har kommit så långt i sin fonologiska utveckling (Larsman, Lundberg & 

Strid, 2012). Ehri, Nunes, Willows, Schuster, Yaghoub-Zadeh och Shanahan (2001) 

menar i sin studie att undervisning i fonologisk medvetenhet gynnar alla elever. 

Arbete i mindre grupper är något som stödjs av tidigare forskning. Poskiparta, Niemi 

och Vauras (1999) konstaterar att elever som undervisas med ett 

intensivträningsprogram i fonologisk medvetenhet i mindre grupper utvecklades mer 

än de elever som får enskild traditionell specialundervisning. Vilket även Ehri et al. 

(2001) konstaterar det vill säga att undervisning i smågrupper är effektivare än 

enskild undervisning eller undervisning i helklass. Scanlon, Gelzheiser, Vellution, 

Statschneider och Sweeney (2008) menar i stället att den mest framgångsrika 

undervisningen bedrivs i helklass med olika typer av språkliga aktiviteter och inte 

bara med fokus på fonologisk medvetenhet. Skoog (2012) har sammanfattat 

forskningen genom att framhålla att läs- och skrivinlärning inte endast bygger på 

fonologisk medvetenhet. Den ger bättre förutsättningar för god läs- och 

skrivinlärning men måste även kombineras med kunskaper om språkets struktur och 

ordens betydelse. Därför har forskningen om fonologisk medvetenhet resulterat i en 

rad olika modeller och metoder för att stimulera och utveckla denna förmåga (Skoog, 

2012). Två olika modeller baserade på två olika traditioner som grundar sig i den 

fonologiska medvetenheten kommer att presenteras i följande avsnitt.  
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Stavelsebaserad metod 

En stavelsebaserad metod har sin utgångspunkt i det talade språket, eftersom det är 

det talade språket som ligger till grund för all läs- och skrivinlärning. Tornéus (1986) 

argumenterar för att de inte finns några logiska argument som stödjer att läsande och 

skrivande i ett alfabetiskt skriftspråk behöver gå genom att lära sig koppla enstaka 

språkljud till bokstaven utan även kan läras ut genom stavelser. Bland annat arbetas 

det mycket med att klappa stavelser och stavelsegång. För många barn är det svårt att 

lära sig läsa och skriva. Weiner Ahlström (2001) upplevelser av detta är att dessa 

barn ofta har lättare att lära sig läsa och skriva om de får göra det i stavelser. De får 

jobba med bokstavspaket i stället för enstaka bokstavsljud, vilket gör det lättare att 

koppla ihop det skrivna och det talade språket. I arbetet den stavelsebaserade 

metoden erövrar eleverna skriftspråket bit för bit där innehållets svårighetsgrad 

successivt ökar.  

 

ABC- der Tiere (Kuhn, 2002) 

Stavelsen är den enhet som kopplar ihop tal- och skriftspråket. Den finns som 

naturlig byggsten i både det talade och det skriva språket. Redan i förskolans 

språklekar finns stavelsen med som en lekkamrat som barnen ska lära känna. När de 

sedan ska lära sig läsa och skriva, kan de fortsätta använda sig av sin lekkamrat. 

Genom att läsa och skriva med ljudpaket i stället för enskilda bokstavsljud får barnen 

färre enheter att hålla ordning på, vilket minskar belastningen på arbetsminnet. 

Barnen får träna på att dela meningar i stavelser medan de går. Detta kallas för 

stavelsegång och det medför att barnen inte bara får känna stavelsernas rytm i det 

talade språket medan de går, utan gången förtydligar och förstärker talets rytm. 

Barnen lär inte de enstaka bokstäverna utan stavelser som ma-me-mi-mo-mu. Senare 

sätts dessa stavelser ihop till ord. Metoden använder sig av läseböcker som eleverna 

tidigt får läsa ur. De som ännu inte kommit så långt, läser de ord de känner igen och 

tar sedan hjälp av pedagogen. Arbetet innehåller en strukturerad arbetsgång där varje 

elev går igenom de nödvändiga momenten. De olika momenten kommer i en given 

ordning där eleverna inte tillåts att arbeta vidare förrän de har uppvisat att en 

färdighet blivit väl etablerad. 
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Fonologiskt baserad metod 

Skoog (2012) definierar den fonologiskt baserade strategin som en syntetisk modell 

för läsinlärningen, där huvudvikten läggs på bokstavskunskap och förmågan att 

förstå sambandet mellan ljud och bokstav. Høien och Lundberg (2013) beskriver den 

som en strategi som hjälper elever avkoda nya och okända ord. Den fonologiska 

strategin innebär en syntes av fonem, där elever ”ljudar” ihop bokstäver till ord. För 

att bemästra detta måste eleven vara säker på sambandet mellan bokstav och ljud för 

att kunna automatisera avkodningen. Allteftersom fler bokstäver lärs in kan fler och 

olika ord skapas. Den fonologiskt baserade metoden är en strategi som succesivt 

bygger upp elevers kunskaper om ords stavning vilket sedan kan leda till det mest 

avancerade steget inom läsutvecklingen, ortografisk läsning, där ordavkodningen har 

automatiserats (Lundberg, 2010).  

 

Würzburger Trainingsprogramm (Küspert & Schneider, 1999) 

Würzburger Trainingsprogramm är den tyska versionen av Bornholsmodellen 

(Lundberg, Frost & Petersen 1988). Målet är att förbättra främst förskolebarns 

kunskaper i fonologisk medvetenhet. Programmet är tänkt som ett grupprogram, där 

man dagligen ska öva 10 minuter under en tjugoveckors period. Modellen som många 

pedagoger använder sig av i sin undervisning är uppdelad i olika kategorier. Man 

brukar börja med att lyssna på ljud i exempelvis ett rum. En annan lyssningslek kan 

vara att koppla ihop rätt ljud till rätt ljudkälla för att barnen ska bli duktiga på att 

koncentrera sig på att lyssna. Nästa kategori handlar om att undersöka meningar och 

att lära sig att en mening kan delas upp i ord. Barnen måste förstå att ord både har  

en innehållsdel och en formsida, och i dessa lekar ska barnen bortse från innehållet 

och endast fokusera på formen. Nästa steg blir att lära barnen att lyssna efter fonem i 

ord, vilket är det första steget i läs- och skrivinlärningen. Vidare ska barnen klara av 

att sätta ihop och ta isär ljud för att förstå den alfabetiska principen. Den sista 

kategorin handlar om kopplingen mellan grafem och fonem, alltså ljud och bokstav, 

och funktionell bokstavskunskap.  
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Metod  

Metoden som använts för denna studie är kvalitativa intervjuer med fenomenologisk 

ansats. Kvale & Brinkmann (2014) pekar på att fenomenologin inriktar sig på 

förståelse av sociala fenomen utifrån människans erfarenheter. Denscombe (2016) 

beskriver fenomenologin som en infallsvinkel som utgår från mänskliga erfarenheter 

och upplevelser av särskilda ting. Det är viktigt för fenomenologen att redogöra för 

dessa erfarenheter och upplevelser så autentiskt som möjligt, erfarenheterna som 

förmedlas ska därför vara obearbetade. Utifrån denna metod beskrivs dessa 

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

forskningen som fenomenologin kan bidra till (Denscombe, 2016).  

Eftersom intervju som metod ger forskare möjlighet att kontrollera och fördjupa de 

svar som intervjupersonen förmedlar ger det studien en bredare och djupare bild av 

det fenomen som studien ämnar undersöka (Denscombe, 2016). Intervjuerna 

genomfördes utifrån en intervjuguide (Bilaga B) med ett genomgående tema, 

fonologisk medvetenhet, där intervjupersonerna fick tala fritt utifrån sina egna 

erfarenheter. Följdfrågor ställdes när det behövdes för att få så mycket information 

som möjligt från intervjupersonerna. Intervjun spelades in och transkriberades och 

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

skickades ett informationsbrev ut (Bilaga A). Liksom Denscombe (2016) avser har 

endast väsentliga delar av intervjun använts för analys. Transkriptionen av samtalet 

genomfördes direkt i anslutning till intervjun. Transkriptionerna översattes därefter 

från tyska till svenska. 

För att analysera materialet valde jag metoden interpretativ fenomenologisk analys 

(IPA) som bygger på traditioner från hermeneutik. Inom hermeneutik är tolkning det 

centrala begreppet (Back & Berterö, 2016). Metoden vilar också på fenomenologi, 

som har ett särskilt intresse för essensen det vill säga de mest väsentliga 

beståndsdelarna av ett fenomen (Szklarski, 2016). Utgångspunkten är att människan 

är en meningsskapande varelse, och att detta meningsskapande är fundamentalt för 

hennes existens. Vidare är IPA idiografisk (Back & Berterö, 2016) i den betydelse att 

man intresserar sig för hur just den här informantens erfarenhet ser ut, med alla sina 

detaljer och nyanser. Man eftersträvar ett litet homogent urval så att man kan urskilja 

subtila likheter och skillnader mellan deltagarna.  
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Min analys utgick ifrån stegen som beskrivs av Back och Berterö (2016). Jag började 

med att noggrant läsa transkriptionen av varje intervju. I marginalen antecknas 

tankar och reflektioner kring uttalanden. Sedan reduceras texten genom att analysera 

vad den egentligen handlar om. Detta genomförds genom att läsa igenom varje 

intervjutext ett antal gånger och skriva upp nyckelord. Olika färger används för att 

identifiera nyckelord som upprepar sig eller som hör ihop. Utifrån frågeställningarna 

sorteras sedan dessa nyckelord i kategorier. Kategorierna utgick från de 

frågeställningar som ska precisera studien syfte. För att sammanställa resultaten, 

ordnas de funna kategorierna i en tabell på ett stort papper. Utgångspunkten var att 

utgå ifrån varje enskild person och vad denna sagt i relation till de överordnande 

frågeställningarna.  

 

Urval och forskningsetiska överväganden  

Jag tog kontakt med pedagoger verksamma i de årskurser jag vill undersöka i denna 

studie. Dessa pedagoger har jag genom tidigare arbete varit i kontakt med. Urvalet 

kan därför närmast betecknas som tillgänglig grupp (Patel & Davidson, 2011) 

 

När man genomför en studie i Tyskland inom humaniora och samhällsvetenskap 

skall, precis som i Sverige regler grundforskningsreglar följas, dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). Intervjupersonerna informerades om studien genom mejl 

eller telefonsamtal, för att efter godkännande av deltagande få ett mejl där studiens 

övergripande frågor presenterades samt information om att det när som helst går att 

avbryta sin medverkan. Genom detta sätt uppfylldes informationskravet. 

Samtyckeskravet uppfylldes genom att intervjupersonerna uppgav ett muntligt eller 

skriftligt godkännande, via mejl eller telefonkontakt. Alla uppgifter behandlades 

sedan i enlighet med konfidentialitetskravet, det vill säga att all information är 

anonym och inte går att spåra tillbaka till intervjupersonerna. All data som samlats in 

till denna studie kommer endast användas för studiens syfte och sedan raderas, 

eftersom nyttjandekravet fordrar så. 
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Presentation av informanterna   

Intervjupersonerna presenteras i tabellen nedan. Tabellen visar vilken 

lärarutbildning intervjupersonen har, hur länge denne har arbetat som verksam 

pedagog , i vilka årskurser denne har undervisat i svenska och i vilken årskurs denne 

nu arbetar. Intervjupersonernas namn är fingerade i enlighet med 

konfidentialitetskravet och även könsneutrala eftersom intervjupersonernas kön i 

denna studie saknar betydelse. 

 

Namn Lärarutbildning Yrkeserfarenhet Nuvarande 

arbete 

Billie  Lärare i 

grundskolan 

årskurs 1-6 och 

specialpedagog 

Lärarexamen 2007 

11 år, mestadels 

årskurs 1-3 

Specialpedagog för 

årskurs 2 

Lo  Lärare i 

grundskolan årkurs 

1-6 

Lärarexamen 2015 

3 år  årskurs 1 

Morgan  Lärare i 

förskoleklass och 

grundskola årskurs 

1-3 

Lärarexamen 1996  

22 år, mestadels i 

årskurs 1-3 

förskoleklass 

Remy  Lärare i 

grundskolan årkurs 

1-6 

Lärarexamen 2016 

2 år årskurs 2 
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Resultat  

I min undersökning har jag valt att redovisa resultatet utifrån mina frågeställningar. 

För tydlighetens skull har jag valt att redovisa varje enskild forskningsfråga för sig. 

Varje forskningsfråga besvaras utifrån vad som framkommit under genomförda 

intervjuer. Alla citat har jag översatt från tyska till svenska. 

Frågeställning 1 

Vilken uppfattning har yrkesverksamma pedagoger om fonologisk medvetenhet och 

sambandet med läsning? 

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

sig tydligt i deras svar. Pedagogerna har olika utbildningar samt olika erfarenheter av 

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

medvetenhet. Morgan, som är förskollärare, har bred erfarenhet av läsinlärning. Så 

här beskriver Morgan fonologisk medvetenhet: ”Det handlar om att kunna höra ett 

språkljud, var någonstans i ordet det befinner sig. Det kan man göra på massor 

med olika sätt som rim och ramsor. Utan det blir det svårt för barnen att lära sig 

läsa. På detta sätt lär de sig koppla ljudet till bokstaven.” 

Billie, som har arbetet mycket i årskurs 1, definierar samma begrepp såhär: ”Man är 

medveten om sitt språk. Det handlar inte bara om bokstäver utan man fokuserar 

mer på språket i sig. Det går mer och mer mot fonologisk medvetenhet, att kunna 

identifiera stavelser för att sedan läsa.” 

Lo, med tre års erfarenhet i årskurs 1, gör följande beskrivning: ”Jag hade inte hört 

något om fonologisk medvetenhet när jag började. Det var aldrig något som togs 

upp under utbildningen. Förresten, jag undervisar även engelska, där tog vi upp 

det. Skriftbilden stämmer ju sällan överens med hur man uttalar ett ord. Fonologisk 

medvetenhet handlar om att kunna förknippa uttalet med en ordbild. Det jag kan 

om fonologisk medvetenhet, har jag fått läsa mig till eller pratat med kollegor.” 

Remy, ger en liknande definition som Lo: ”Är lite osäker, det är att man vet att 

bokstäverna har ett ljud och att man kan höra dessa. Det är ju viktigt för att kunna 

läsa sedan” 

Alla intervjupersoner tycker att det är mycket viktigt att man på förskolan och i 

grundskolan tidiga år ägnar sig åt språklekar. Remy säger att det är ”jätteviktigt, då 
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detta är grunden för ett rikt och nyanserat språk. Det är viktigt att barnen får 

reflektera och lära att lyssna och upptäcka olika språkljud – det underlättar tydligt 

läsinlärning”. Morgan menar att ”lek med språket gör att barnen tycker det är roligt 

med bokstäver och då inspireras de till att vilja veta mer, lära sig mer […] mycket 

språklek är bra för läs- och skrivinlärningen”. Billie uttrycker att de ”barn som har 

särskilda behov eller språkförseningar jobbar vi extra med”, och Lo svarar att det 

”är väldigt viktigt, då man tidigt kan hjälpa de barn som har det svårt.” Dock menar 

Billie att den fonologiska medvetenhet inte är allt som är viktigt för att barnen ska 

lära sig läsa. ”Motivation är det viktigaste. Motivation är en viktig faktor, de som 

direkt från början inte vill läsa är oftast de som har störst svårigheter. När barnen 

vill läsa, går det mycket snabbare”. 

Pedagogerna som arbetar i grundskolan anger alla tre att de använder ett läsmaterial 

där barnen först får lära sig att läsa korta stavelser som de sedan sätter ihop till 

längre ord. Remy säger att ” i utbildningen pratade vi mycket om denna läsmetod 

med stavelser. Barnen tycker det är mer motiverande om de direkt kan läsa små 

ord än om de bara kan läsa en bokstav åt gången.” Även Lo nämner denna metod 

”Jag jobbar med ABC der Tiere. Där får barnen lära sig små stavelser som 

framhävs med olika färger, blått och rött. Barnen kan då redan snabbt läsa ord 

som mamma, med, Mimi…”. Även Billie menar att ”Efter att jag har jobbat med 

fonologisk medvetenhet och barnen kan grunderna och kan stavelser så går vi 

vidare till första läsningen. I skolan använder vi bland annat ABC der Tiere där 

barnen lär sig stavelser först. Det är ett program som många i Bayern använder sig 

av.” 

 

Frågeställning 2 

På vilket/vilka sätt uppger pedagogerna att de arbetar med att stimulera 

fonologisk medvetenhet i undervisningen? 

Alla intervjupersoner betonar vikten av lustfyllt och lekfullt lärande. Stimulering av 

språk ska ses som lek och inte som övning. Att leken och det lustfyllda lärandet står i 

centrum är även viktigt utifrån Håkanssons (2014) synsätt. Leken är viktig för barns 

utveckling och lärande. I leken och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras 

fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att 
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samarbeta och lösa problem. Billie berättar: “Vi sjunger mycket i undervisningen. 

Många sånger rimmar ju, så då övar man direkt den fonologiska medvetenheten. 

Morgan säger: ”Det kan ju flyta in överallt. Vi klappar stavelser när vi stöter på nya 

ord. Vi sjunger, vi letar upp rätt bild till språkljudet.”  

Morgan nämner även vikten av att utveckla den fonologiska medvetenheten steg för 

steg. ”Jag tycker det är väldigt viktigt att man börjar basalt i förskolan. Man börjar 

med att lyssna efter ljud, som en dammsugare eller djur innan man börjar med 

språkljud. Barnen måste förstå vad det är man är ute efter. Sedan går man över till 

språkljud och sedan klappa stavelser. Sedan inför man bokstäver som kopplas till 

ljuden som barnen redan lärt sig.” Morgan nämner även att det är viktigt att barnen 

lär sig lyssna efter ordlängd, exempelvis ”… att nyckelpiga är längre än tåg, även om 

ett tåg är längre i verkligheten.” 

Ett material de använder sig utav i Morgans förskoleklass är Wuppi som utgår från 

Würzburgmodellen (Küspert & Schneider, 1999) som i sin tur baseras på 

Bornholmsmodellen (Lundberg, 1988). Wuppi-materialet innehåller rim, ord och 

meningar samt andra språkliga delar som syftar till att skapa en helhet och ett 

utvecklande av språket.  

Lo och Morgan ger även andra konkreta exempel som att ha mungympa för att 

barnen ska hitta de olika ljuden i munnen samt ramsor och sånger i samlingen. ”Vi 

tittade i spegeln. Var ligger tungan när vi bildar ljudet.” (Morgan).  

Alla utom Morgan nämner att de inte arbetar efter ett speciellt program utan blandar 

uppgifter och lekar. I grundskolan sker detta ofta i samband med att barnen lär en  ny 

bokstav. Alla baserar sina övningar för att gynna fonologisk medvetenhet på att 

barnen ska höra de olika ljuden som ord är uppbyggda av.  Barnen får lyssna efter det 

initiala ljudet i olika ord. Detta stöttas med en bild av begreppet som barnen ska 

analysera. När barnen har förstått övningen, får de även lyssna om ljudet finns i 

början, slutet eller mitten av ordet. ”Selektera ljudet och säga var i ordet det befinner 

sig, men det är svårt.” (Lo). 

Att jobba i små grupper, verkar enligt alla intervjupersoner vara det mest effektiva 

sättet. ”Vi har en väldigt heterogen klass, så det är nästan bara möjligt att jobba i 

smågrupper om man vill säkerställa att vi gynnar alla barn.” (Remy). Morgan 

menar att “Jag jobbar främst i smågrupper och ibland enskilt, då kan man bäst se 
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på vilken nivå eleven befinner sig. De kan även lära av varandra på ett helt annat 

sätt för att de kan interagera med varandra.”  Lo jobbar främst med stationsarbete 

”Eleverna delas in i smågrupper och går från station till station där även den 

fonologiska medvetenheten tränas.” Även Billie berättar att hon tycker det är mest 

effektivt att jobba i smågrupper. ”Det är svårt att i en stor grupp verkligen kunna 

möta barnens specifika behov. I små grupper på tre till fyra elever kan jag erbjuda 

mer lämpliga passande uppgifter som passar till barnens nivå. Barnen tycker ofta 

det är roligare att jobba i små grupper och då är motivationen högre.” Arbete i 

mindre grupper är något som stödjs av tidigare forskning. Ehri et al. (2001) 

konstaterar att undervisning i smågrupper är effektivare än enskild undervisning 

eller undervisning i helklass. 

 

Frågeställning 3 

Hur upplever pedagogerna att arbetet med fonologisk medvetenhet har utvecklats 

över tid i den egna verksamheten? 

De tillfrågade pedagogerna fick reflektera över hur de upplevde attityden hos sig 

själva och bland sina kollegor när de började sin yrkeskarriär och nu. De två 

pedagogerna med minst yrkeserfarenhet menar att de fortfarande har mycket att lära. 

Innan de blev yrkesverksamma hade de aldrig hört något om fonologisk 

medvetenhet. Efter att de har börjat jobba har de insett vikten av fonologisk 

medvetenhet och försöker nu läsa mycket inom området och söker råd hos kollegor. 

”Förra året var mycket väldigt ostrukturerat. Jag blev inkastad i verksamheten och 

barnen var på så väldigt olika nivåer. Nu efter två år så börjar jag med 

läsinlärningen på ett helt annat sätt, mycket med att lyssna innan vi börjar med 

bokstäver.” (Lo). Remy säger ”Förra året så lärde jag mig mycket av min kollega 

som var min mentor det första året. Hon jobbade redan mycket med fonologisk 

medvetenhet, så jag tog många av hennes övningar.” De två pedagogerna med 

längre yrkeserfarenhet tycker båda att de inte har förändrat sitt arbetssätt med 

fonologisk medvetenhet speciellt mycket. ”Grunderna är ju samma, lyssna efter 

språkljud i olika positioner, stavelser och rim. Såklart har materialet ändrat sig och 

man har hittat nya lekar, böcker och sånger. Grunderna är dock som sagt samma.” 

(Billie).  Även Morgan säger ”Jag jobbar ungefär på samma sätt, byggstenarna är 

samma och jag tycker fortfarande det är lika viktigt.” 
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Alla pedagogerna anser att man alltid har arbetat med fonologisk medvetenhet men 

att man tidigare inte använt själva termen. Morgan är den som ger flest exempel på 

hur man kan leka med språkljud och hur man kan stimulera den fonologiska 

medvetenheten. Detta kan ha med det att göra att hon har många års erfarenhet och 

har jobbat mycket i förskoleklass i jämförelse med de andra pedagogerna som enbart 

arbetat i grundskolan. Hon berättar även att hon valde kurser inom utbildningen som 

handlade om språkutveckling. Även Billie läste vidare kurser inom språkutveckling 

och säger att hon ”...nog vet ganska mycket om fonologisk medvetenhet men man 

har ju aldrig lärt färdigt. Dessutom kan jag inte säga att jag spontant kan utföra en 

uppgift som passar perfekt till just den situationen. Den kunskapen har jag inte.” 

 

Diskussion 

I den här delen av studien diskuteras metod, slutsatserna i relation till tidigare 

forskning och en sammanfattande del som beskriver vad vi kan lära av studien. 

Avslutningsvis ges förslag till fortsatt forskning. 

 

Metoddiskussion 

För att få svar på studiens syfte och frågeställningar valdes en kvalitativ metod där 

fyra respondenter intervjuades. Genom att tillhandahålla studiens syfte och 

övergripande frågor till de som medverkar kan feltolkningar på så vis minska. Med 

hjälp av det inspelade datamaterialet kunde jag lyssna till intervjuerna flera gånger 

vilket därmed ger en djupare förståelse av samtalens innehåll och på så vis ger en 

ökad reliabilitet till studien. Jag valde en kvalitativ metod istället för en kvantitativ 

för att tydligare spegla det karakteristiska och undvika att ge en alltför ytlig och 

svåröverskådlig redovisning. Att intervjua pedagogerna var ett bra metodval eftersom 

en enkät inte hade gett ett lika djupgående resultat. Under intervjuerna fanns 

möjlighet att ställa följdfrågor när det kändes naturligt. I en enkät finns möjligheten 

att hoppa över en fråga som känns svår att besvara. Eftersom intervjuerna hade en 

känsla av öppenhet kändes det naturligt att kunna ta en paus där pedagogerna hade 

tid att fundera över frågeställningen och därmed kunde utveckla och redogöra för 

sina svar.  
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Respondenterna hade en viss förförståelse i ämnet och utifrån det visades denna 

studiens resultat. I en större studie med fler respondenter hade det möjligtvis gett en 

bredare kunskap om området som studien riktades mot. Med tanke på det 

tidsperspektiv som fanns att förhålla sig till anser jag att det skulle visa ett annat 

resultat om mer tid hade funnits. Med dessutom fler respondenter hade en tydligare 

bild av arbetet med den fonologiska medvetenheten framgått. För ett bredare 

perspektiv skulle även observationer av lärsituationer i elevernas lärmiljö troligtvis 

tillfört en större insikt i arbetet. 

 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt kommer resultaten av undersökningen att diskuteras i relation till 

tidigare forskning och den teoretiska utgångspunkten för studien. Studiens 

frågeställningar är: 

1. Vilken uppfattning har yrkesverksamma pedagoger om fonologisk 

medvetenhet och sambandet med läsinlärning? 

2. På vilket/vilka sätt uppger pedagogerna att de arbetar med att stimulera 

fonologisk medvetenhet i undervisningen? 

3. Hur upplever pedagogerna att arbetet med fonologisk medvetenhet har 

utvecklats över tid i den egna verksamheten? 

 

Frågeställning 1 

Vilken uppfattning har yrkesverksamma pedagoger om fonologisk medvetenhet och 

sambandet med läsinlärning? 

Intervjuerna visar att de tillfrågade pedagogerna inte riktigt är klara över vad 

fonologisk medvetenhet är. Alla fyra pedagoger uppger att det har något med 

språkljud och koppling mellan bokstav och språkljud att göra. Remy och Lo 

definierar begreppet mest i likhet med den etablerade forskningen som är att eleven 

förstår sambandet mellan ljud och bokstav (Lundberg & Herrlin, 2014). Morgan 

beskriver fonologisk medvetenhet främst som förmågan att kunna höra språkljuden 

och att detta leder till att barnen kan koppla ihop språkljud med bokstav medan Billie 

hänvisar till språklig medvetenhet som är ett övergripande begrepp. Lundberg (2010) 
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introducerade begreppet språklig medvetenhet för ungefär 40 år sedan som en 

förmåga där eleven kan uppmärksamma språkets form istället för innehållet. Språklig 

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

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

bygger på denna allmänspråkliga medvetenhet, men fonologisk medvetenhet spelar 

en stor roll just när man lär sig läsa (Skoog, 2012). De fyra intervjuade pedagogerna 

uppger ha mycket olika kännedom om fonologisk medvetenhet. Förskolläraren med 

inriktning språk är den som mest detaljerat kan beskriva vad fonologisk medvetenhet 

innebär, hur hon medvetet arbetar för att stimulera den och varför detta är viktigt. 

Intervjupersonernas lärarexamen är av olika datum, vilket kan förklara skillnaden i 

deras kännedom om och användning av begreppet fonologisk medvetenhet. 

Grundskolläroplanens förhållande till fonologisk medvetenhet är också intressant att 

titta närmare på. Begreppet verkar inte ha fått lika stort genomslag på politisk nivå 

som i forskarvärlden, eftersom det inte nämns i grundskolans läroplan mer än som 

olika kunskapskrav som eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs 2. Exempelvis ska 

barnen förstå ord och dess uppbyggnad, de ska kunna läsa enkla texter och stava. Det 

nämns inte hur man går till väga för att uppnå detta och det står inget om begreppet 

fonologisk medvetenhet. När man inte hittar stöd i läroplanen kan det vara svårt för 

nya pedagoger att i arbetet förlita sig på sina kunskaper eller känna ett behov av 

vidare fortbildning. I förskolans läroplan nämns fonologisk medvetenhet under 

huvudbegreppet ”literacy”. Olika exempel på hur man jobbar med fonologisk 

medvetenhet framgår även i läroplanen.  

Intressant är att alla pedagoger menar att fonologisk medvetenhet är viktig för den 

senare läsinlärningen. De anser att förmågan att kunna koppla ljud till bokstäver är 

det som krävs för att barnen ska kunna sammanfoga ljud och därmed börja läsa ord. 

Även Lundberg (2010) menar att den fonologiska strategin är en strategi som 

succesivt bygger upp elevers kunskaper om språkljudens relation till med det skrivna 

ordet. Lärarutbildningen kan ha haft betydelse för hur pedagogerna uppfattar 

begreppet. Alla pedagoger har utbildat sig inom ämnet tyska och enligt denna analys 

verkar stor vikt läggas på läsning och hur man utvecklar denna. Förkunskaper som är 

viktiga för läsutvecklingen som till exempel fonologisk medvetenhet hade de två 

yngre pedagogerna inte hört talas om innan de började jobba. Morgan och Billie har 

båda läst till en fördjupningskurs i språkutveckling, vilken har förmedlat den 

språkliga medvetenhetens olika delar mer djupgående än den vanliga 
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lärarutbildningen gjort.  Alla pedagoger nämner att de först försöker jobba med 

fonologisk medvetenhet som språkljud, rim och ramsor och sedan stavelser. När 

barnen har uppnått en viss medvetenhet om språkljuden övergår många till att lära 

barnen läsa genom stavelser. Den stavelsebaserade metoden ABC der Tiere (Kuhn, 

2002) är ett material som många använder sig av. Viktiga inslag i pedagogernas 

undervisning är lek och lust, att eleverna tycker att det är roligt samtidigt som de lär 

sig. Leken har stor plats i Würzburger Trainingsprogramm, som utgår från lustfyllda 

språklekar (Küspert & Schneider, 1999) och lusten framhålls även i den 

stavelsebaserade metoden ABC der Tiere, där eleverna gemensamt på ett lekfullt sätt 

får upptäcka det skriva språket (Kuhn, 2002).  

 

Frågeställning 2 

På vilket/vilka sätt uppger pedagogerna att de arbetar med att stimulera 

fonologisk medvetenhet i undervisningen? 

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

framgår att pedagogerna alltid är intresserade och tycker det är viktigt att arbeta med 

elevernas språkutveckling. Trots de olika kunskapsnivåerna är arbetssätten rätt lika. 

Resultaten visar att samtliga pedagoger medvetet eller omedvetet arbetar med 

utgångspunkt i Würzburger Trainingsprogramm på olika sätt. Pedagogerna startar 

arbetet dock vid olika tidpunkter under läsåret och börjar inte alltid ifrån det första 

steget, vilket är att kunna koppla ljud till ett föremål. Detta kan naturligtvis påverka 

det vidare arbetet med språkutveckling samt fonologisk medvetenhet under årskurs 1 

och 2. Enbart Morgan anger att hon börjar med de mest elementära övningarna inom 

fonologisk medvetenhet, att kunna höra ljud. Hon jobbar medvetet baserat på 

Würzburger Trainingsprogramm (Küspert & Schneider, 1999). Detta ska leda till att 

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

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

2014). Gemensamt för intervjupersonerna är att de främst undervisar i smågrupper. 

De försöker särskilja i klassen så att alla barn ska kunna utvecklas från den nivån de 

aktuellt befinner sig på. Würzburger Trainingsprogramm innehåller arbete genom 

olika lekar som utförs gemensamt i grupper. Största delen av träningen i fonologisk 

medvetenhet görs under avgränsade arbetspass. Här behövs mer fonologisk träning 

som genomsyrar fler aktiviteter för att väcka elevernas eget intresse och 
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uppmärksamma dem på språkets ljudmässiga sida. Ehri et al. (2001) skriver att den 

fonologiska träningen ska integreras i andra språkliga aktiviteter. Detta skulle kunna 

ske genom för eleverna meningsfulla lekar till exempel att skriva brev och olika 

meddelanden till varandra samt sjunga och rimma mer i alla skolämnen. En tolkning 

är att pedagogerna inte alltid är medvetna om hur viktig den fonologiska 

medvetenheten är för den kommande läsinlärningen. 

 

Frågeställning 3 

Hur upplever pedagogerna att arbetet med fonologisk medvetenhet har utvecklats 

över tid i den egna verksamheten? 

Man kan se olika attityder till förändring i arbetet med fonologisk medvetenhet. De 

två pedagogerna med kortare arbetslivserfarenhet anser att de under sina första 

verksamma år har lärt sig mycket om fonologisk medvetenhet med tanke på att de 

inte visste vad det var när de började arbeta. Denna kunskapsinhämtning har skett på 

eget initiativ genom litteratur, studier och samtal med kollegor. De pedagoger som 

redan varit yrkesverksamma ett antal år menar att man alltid arbetat med att 

stimulera fonologisk medvetenhet utan att veta om begreppet. Grunderna har enligt 

pedagogerna inte förändrats utan det som ändrat sig är materialet de arbetar med. 

Pedagogerna önskar sig dock mer kunskap om språk och språkutveckling.  

Samverkan mellan förskoleklass och skola är nästan inte befintlig. Detta beror på det 

tyska skolsystemet där det inte är obligatoriskt för barnen att gå i förskoleklass. En 

del barn börjar grundskolan efter att ha varit hemma upp till sexårsåldern. De barn 

som redan gått i förskola har andra språkliga förutsättningar. Samverkan mellan 

hemmet, förskolan och skolan behöver utvecklas. Detta skulle medföra att 

pedagogerna i årskurs 1 lättare kan möta eleverna där de befinner sig i sin 

språkutveckling samt språkliga och fonologiska medvetenhet. 

 

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att bidra med kunskap om hur pedagoger i förskoleklass 

samt årskurs 1 och 2 uppfattar begreppet fonologisk medvetenhet och hur de arbetar 

med detta i sin undervisning i samband med läsinlärningen. Alla pedagoger var 

överens om att den fonologiska medvetenheten var en viktig del i att bli läskunnig. 
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Om eleverna inte förstår sambandet mellan ljud och bokstav får de lätt svårigheter 

med läsinlärningen. De var även medvetna om att det kan finnas andra faktorer som 

påverkar läsinlärningen. I förskoleklassen på skolan arbetade man med språklekar 

efter Würzburger Trainingsprogramm och i första klass tog man vid detta arbete, 

men ingen av pedagogerna har uppgett att de följer det material enligt Würzburger 

Trainingsprogramm som finns framtaget för årskurs ett. Några av pedagogerna 

arbetade mer systematisk med att stärka den fonologiska medvetenheten genom att 

dela in eleverna i grupper efter vad de behövde träna mer på. Jag ser det positivt att 

de intervjuade pedagogerna var medvetna om att den fonologiska medvetenheten är 

viktig och att de arbetade mycket med språklekar av olika slag för att stärka den 

fonologiska medvetenheten. Förmågan att koppla samman fonem med rätt bokstav 

är en förutsättning för att knäcka den alfabetiska koden, det vill säga att kunna ljuda 

ihop bokstäver till ord. I arbetet med läsinlärningen uppgav pedagogerna att de 

använde olika arbetssätt och olika läromedel. Jag anser att det är positivt att kunna 

välja det material man själv tycker om och tror på. Forskningen har visat att man bör 

använda sig av flera metoder och det anser jag att de olika pedagogerna gjorde.  

Didaktiska tankar har utvecklats genom pedagogers kunskaper om språklig 

medvetenhet och nya metoder etableras. Både inom forskningen och ute i 

verksamheten händer mycket inom detta område. Kommer det om ett antal år att 

finnas andra viktiga kunskapsområden som forskningen kommit fram till och som 

förändrar och utvecklar det pedagogiska arbetet? Detta är mycket troligt. Kommer 

samhället att ha förstått vikten av fonologisk medvetenhet och kommer den att få 

större utrymme i framtidens läroplaner och bli en viktigare del i den tyska 

lärarutbildningen? Hur mycket kommer teknikutvecklingen bidra till skapandet av 

nya läromedel, arbetssätt och metoder för att främja den fonologiska medvetenheten? 

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

viktigt för pedagogerna att uppmärksamma och stimulera denna. En pedagogers 

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

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

av bristande läsförmåga berövas hen de kunskaper och rättigheter som ett 

demokratiskt samhälle grundar sig på. 
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Förslag till fortsatt forskning 

En vidare tanke som väckts under arbetet var att det hade varit intressant att 

kartlägga barnens individuella utveckling i fonologisk medvetenhet genom att 

genomföra språktest som mäter den fonologiska medvetenheten. Det finns 

standardiserade språktest som testar just denna förmåga på olika språk. Om studien 

hade genomförts i Tyskland hade Test für Phonologische Bewusstheit (TPB) varit ett 

möjlig normerat test att använda sig av. Denna testning hade man genomfört i början 

och slutet av skolåret för att få en bättre uppfattning om hur den fonologiska 

medvetenheten utvecklat sig. Att genomföra auskultationer i klasserna med jämna 

mellanrum hade gett en mer komplett bild av hur pedagogerna jobbar med 

fonologisk medvetenhet i klasserna där de deltagande barnen undervisas.  
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Bilaga 1 Informationsbrev 

Informationsbrevet har jag översatt från tyska till svenska.   

 

Bästa intervjuperson! 

PISA- undersökningen och andra undersökningar visar på en nedgång hos barn när 

det gäller läsning och läsförståelse. Forskning visar att språklekar med fokus på ord 

och språkljud under förskoleåren underlättar barns läsinlärning. Det gäller inte minst 

för de barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Det 

handlar om att öva upp medvetenheten om hur ord och språkljud låter. Denna 

fonologiska medvetenhet innebär att ett barn inte enbart riktar sin uppmärksamhet 

mot ordens betydelse utan också kan fokusera på språkljuden i ord och hur dessa 

låter. Barn som har övat upp en fonologisk medvetenhet, som är en del av den 

språkliga medvetenheten, får det lättare med avkodningen vid läsinlärningen. Vi vill 

med vår enkät undersöka i vilken utsträckning förskolepedagoger arbetar med 

språklekar, som rör språkljud i förskolan. 

Tack för att Du är villig att delta i min intervjustudie om fonologisk medvetenhet och 

dess utveckling. Nedan följer övergripande frågor som jag kommer ställa under 

intervjun. 

Intervjufrågor 

• Vilken lärarutbildning har Du? 

• Hur länge har Du arbetat som verksam pedagog? 

• I vilka årskurser har Du arbetat? 

• Hur skulle Du beskriva fonologisk medvetenhet? 

• Hur har Du tidigare arbetat med fonologisk medvetenhet i din verksamhet? 

• Metoder/modeller eller dylikt. 

• Hur arbetar Du med fonologisk medvetenhet idag? 

• Ser Du någon förändring i arbetet med fonologisk medvetenhet över tid sedan 

Du började arbeta som pedagog? 

• I vilken riktning tror Du fonologisk medvetenhet kommer gå i framtiden? 

 



 

 

Eftersom några av frågorna liknar varandra är jag tacksam över att Du svarar så 

utförligt som möjligt. Du är välkommen att tala fritt och det är viktigt att Du gör det 

utifrån Dina egna erfarenheter och den kunskap som just Du besitter. Denna intervju 

kommer spelas in, och allt som sägs i intervjun behandlas konfidentiellt och kommer 

endast att användas för studiens syfte. Inspelningen kommer sedan att raderas. Alla 

deltagare kommer vara helt anonyma och studien kommer utföras i enlighet med de 

forskningsetiska principerna. 

Har Du några frågor innan intervjutillfället är Du välkommen att höra av dig till mig. 

Med vänliga hälsningar, 

Emma Niles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 Intervjuguide  

Intervjufrågorna har jag översatt från tyska till svenska.   

 

Bakgrundsfrågor 

 

• Vill du berätta lite om dig själv 

- Vad har du för lärarutbildning? 

- När tog du examen? 

- Hur länge har du arbetat som verksam pedagog? 

- Har du undervisat på flera olika skolor under din tid som verksam 

pedagog? 

- I vilka årskurser arbetar och har du arbetat? 

- Fortbildning inom svenskämnet? 

 

Utvecklande frågor 

 

1. Har du hört talas om fonologisk medvetenhet?   

Känner du att du har mycket/tillräcklig kunskap om fonologisk medvetenhet?  

 

2.  Har du något konkret exempel på hur ni arbetar med den fonologiska 

medvetenheten?  

       Hur är attityden till denna medvetenhet? Vilka metoder är populära? 

 

3. Vad fokuserar du mest på i din tyskundervisning för att utveckla läsförmågan 

hos eleverna? alternativ hur? 

- Alfabetet? 

- Samband mellan ljud och bokstav? 

- Ljudstridiga ord? 

- Lässtrategier? 

 

4. Arbetar du/ni olika i olika årskurser? 

 



 

 

5. Ser du någon förändring i arbetet med fonologisk medvetenhet över tid sedan 

du började arbeta som pedagog? 

• På vilket sätt? 

• Varför/varför inte? 

 

6. Hur tror du att arbetet med fonologisk medvetenhet kommer se ut om några 

år? 

• I vilken riktning tror du att arbetet med fonologisk medvetenhet kommer gå i 

• framtiden? 

• Kommer fonologisk medvetenhet vara viktig eller kommer fokus ligga på 

• något annat område? 

 

 

 

 


