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Abstract 
 
This study analyses the effects of an intervention using "FonoMix Munmetoden" for phonemic and 
multisensory training. Its focus was studying the effects on phonological awareness, letter/sound 
connection, and decoding. Eight children with limited phonological awareness, in first grade, were 
selected on the basis of screening test results and were divided into two groups. The intervention group 
received phonemic and multisensory training; five days a week, 30 minutes each time, for six weeks. The 
control group only received their usual classroom-based training. Both groups were tested before and 
after the intervention to determine the results. The results show that the intervention group increased their 
phonological awareness, especially their phonemic awareness, compared to the control group. Both 
groups increased their letter/sound connection. Neither group increased their non-word reading, but the 
intervention group performed better at reading words than the control group did. The conclusion is that 
phonemic and multisensory training with "FonoMix Munmetoden" increases phonological awareness and 
decoding ability. 
 
 
 
 
Nyckelord: Fonologisk medvetenhet, avkodning, läs- och skrivsvårigheter, tidig 
intervention, intensivträning, FonoMix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Om konsten att läsa: 
 

Vad sker när vi läser?  
Ögat följer svarta bokstavstecken på det vita papperet,  
från vänster till höger,  
åter och åter.  
Och varelser, natur och tankar,  
som en annan tänkt,  
nu eller för tusen år sedan  
stiger fram i vår inbillning.  
Det är ett underverk större än att ett sädeskorn  
ur faraonernas gravar förmåtts gro.  
Och det sker var stund. 
 

(Lagercranz, 2012, s.13). 
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1 Inledning 
 
Läsandet och skrivandet är kommunikativa färdigheter och omfattar många dimensioner 
och i dagens samhälle ställs stora krav på dessa förmågor. Med hjälp av det skrivna 
ordet skapas möjligheter att ta del av all den information vi på olika sätt möter i 
samhället, liksom att det ger oss förutsättningar för utbildning och arbete. Europeiska 
rådet, vars huvudsakliga uppgift är att beakta unionens allmänna intresse, menar att en 
bristande förmåga gällande läsning och skrivning ofta får till följd att man hamnar 
utanför många viktiga sociala nätverk (European Commission, 2011). I samhället 
hänger en människas läs- och skrivkunskaper även ihop med möjligheter till demokrati 
och jämställdhet (Myrberg, 2007 & Westby, 2012). Språket och lärandet hör också ihop 
med en människas identitetsutveckling (Skolverket, 2011b). 
 
För att varje människa ska få chans att utveckla en funktionell läs- och skrivförmåga, 
betonar Skolverket (2011a) vikten av att enskilt och tillsammans med andra kunna 
kommunicera, tänka och lära genom språket. Eleverna ska kunna använda det svenska 
språket i såväl tal som skrift och ”genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 
ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 
språkliga förmåga” (s. 9). Detta innebär att texter ska läsas och skrivas, bearbetas och 
analyseras utifrån olika perspektiv och eleverna ska lära sig att utveckla strategier och 
anpassa dessa efter de olika textgenrer de möter, för att förstå innehåll och budskap. 
Läs- och skrivförmågan är särskilt betydelsefull i och med att den är en 
ämnesövergripande färdighet, och därmed en förutsättning för framgång inom alla 
skolämnen.  
 
Svenska elevers resultat i läsning sjunker. I ett internationellt perspektiv är resultaten 
oroväckande och Sverige har tyvärr fått backa från tidigare topplaceringar. Orsakerna är 
många och komplexa. Resultaten från PIRLS 2012, liksom PISA-undersökningen 2013, 
påvisar en negativ utveckling för svenska elevers resultat i läsförståelse och läsvanor 
(Skolverket, 2014b).  Syftet med PIRLS är att synliggöra och jämföra elevers, i skolår 
4, läsförmåga över tid. PISA är en internationell studie som vart tredje år undersöker 
läsförståelse, samt kunskaper inom matematik och naturorienterade ämnen, hos 15-
åringar i OECD-länder. Undersökningen visar att Sverige är ett av de länder som 
uppvisar störst skillnad mellan pojkars och flickors resultat, främst bland yngre läsare. 
Orsakerna till nedgången, och hur detta ska förändras, har blivit en stor debattfråga.  
 
En individs läsförmåga är beroende av ett flertal faktorer. En god läsutveckling grundas 
i god fonologisk medvetenhet, att man har de tekniska färdigheter som läsningen kräver 
för avkodning, liksom att man har flyt i läsningen, läsförståelse och läsintresse 
(Lundberg, 2005). En automatisering av avkodningsförmågan är central och spelar en 
avgörande roll för de övriga delarna och den fonologiska medvetenheten inverkar starkt 
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på individens förutsättningar för en god avkodning (Fälth, 2013; Høien & Lundberg, 
1999; Kamhi, 2012; Taube, 2007; Wise & Chen, 2010). Fonologisk medvetenhet 
innebär att individen behärskar språkets ljudsida och förstår hur ljuden förhåller sig till 
varandra och bildar ord. En god fonologisk medvetenhet innebär även att individen kan 
separera ordets form från ordets innehåll. Här ingår även den fonemiska medvetenheten, 
och flertalet studier har visat att dyslektiker uppvisar stor brist på just detta och att det är 
den starkaste gemensamma faktorn för elever med specifika läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi (Melby-Lervåg, Lyster & Hulme, 2012). Den som uppvisar 
brister ligger således i riskzonen för att senare utveckla läs- och skrivsvårigheter.  
 
Det har länge debatterats om vilket synsätt och vilken metod, som är den bästa för en 
individs läs- och skrivinlärning. Det två dominerande synsätten är den syntetiska och 
den analytiska metoden. Syntetisk metod utgår från en s.k. bottom-up-process (Liberg, 
2006) där läsaren utgår från fonemen (språkets minsta betydelseskiljande enhet/språkets 
minsta byggstenar, som oftast saknar egen betydelse) till ord som ljudas samman. Den 
analytiska metoden däremot utgår från en s.k. top-down-process, där helheter som texter 
bryts ner till meningar, vilka sedan bryts ner till ord och därefter till mindre delar som 
stavelser och fonem. Metoder kan vara svåra att bedöma, i och med att så många 
variablar spelar in i undervisningssammanhang, men Myrberg (2007) menar att den 
syntetiska metoden, där kopplingen mellan fonem och grafem (skriftspråkets minsta 
betydelseskiljande enhet, till exempel bokstäver eller siffror) står i fokus, bäst gynnar 
elever med läs- och skrivsvårigheter. 

I den här studien kommer en bottom-up orienterad metod, kallad FonoMix 
Munmetoden att studeras. FonoMix bygger på en fonemisk, multisensorisk 
läsinlärningsmetodik och målet är att se vilken inverkan den har på viktiga 
förutsättningar för en god läsförmåga. Multisensorisk stimulering innebär en interaktion 
mellan det visuella, auditiva, kinestetiska och taktila. Genom att få arbeta med alla 
sinnen såsom, syn, hörsel, kroppsliga rörelser och känseln skapas möjligheter för en 
framgångsrik läsundervisning (Høien & Lundberg, 1999). Enligt skollagen (2010) ska 
skolans undervisning vila på vetenskaplig grund. De kunskaper som lärs ut ska således 
ha stöd i aktuell forskning, liksom de insatser som sätts in. Fonologisk medvetenhet 
spelar en avgörande roll för en god läs- och skrivutveckling, varav den fonemiska delen 
visat sig vara den största gemensamma bristen hos dyslektiker. En studie med fokus på 
intensiv och strukturerad multisensorisk läsinlärningsmetodik, med fokus på den 
fonemiska delen, för elever med låg fonologisk medvetenhet, känns därför högst aktuell 
och relevant.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Huvudfokus i studien är fonologiskt processande i relation till avkodning. Syftet med 
studien är att undersöka vilka effekter strukturerad och intensiv fonemisk, 
multisensorisk läsinlärningsmetodik, under en begränsad tid, kan ge för ett antal elever 
med bristande fonologisk medvetenhet. Målet är att se om språkljudsträning, där flera 
sinnen engageras, förbättrar elevers fonologiska medvetenhet, koppling grafem-fonem 
och avkodning. Förhoppningen är att hitta ett arbetssätt som pedagoger inom skolan kan 
tillämpa för att skapa bästa möjliga grund och förutsättningar för sina elevers läs- och 
skrivinlärning. Den metod som studeras och utvärderas är FonoMix Munmetoden 
(framöver i studien endast kallad FonoMix). 
 
Mer precist uttryckt syftar studien till att besvara följande forskningsfrågor:  

 Vilka effekter ger träning med FonoMix på den fonologiska medvetenheten?  
 Vilka effekter ger träning med FonoMix på kopplingen fonem/grafem? 
 Vilka effekter ger träning med FonoMix på den fonologiska och ortografiska 

avkodningen? 
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2 Teoretisk bakgrund 
 
Följande kapitel syftar till att ge en teoretisk bakgrund till studien. Inledningsvis 
behandlas det teoretiska perspektiv som studien utgått ifrån. Därefter presenteras viktiga 
faktorer för en god läsutveckling, följt av en beskrivning av två olika 
läsinlärningsmetoder, liksom en beskrivning av FonoMix. Därefter presenteras 
framgångsrika interventioner och avslutningsvis följer en genomgång av olika 
perspektiv på specialpedagogiskt stöd. I kapitlet sammanfattas nationell och 
internationell forskning, mot vilken studien sedan speglas.  
 

2.1 Teoretiskt perspektiv 
 
Det finns olika teorier som förklarar hur själva ordavkodningen går till, och denna 
studie tar sin utgångspunkt i ett kognitivt perspektiv, inom vilket många forskare idag är 
allt mer överens om att det är de språkliga processerna som styr läsandet (Coltheart, 
2005; Høien & Lundberg, 1999; Melby-Lervåg et al., 2012). Forskarna inom det 
kognitiva forskningsfältet menar att hjärnans funktioner och processer inverkar på 
läsförmågan. Detta bekräftas även i en översikt av Melby-Lervåg et al., där flera studier 
visar att lässvårigheter framför allt beror på fonologiska svårigheter.  
 
Den lästeori som denna studie grundar sig på är Dual-route-model, vars upphovsman är 
Max Coltheart. Dual-route-teorin har fått sitt namn utifrån antagandet att läsaren 
använder sig av två strategier för avkodning (Coltheart, 2005). Coltheart benämner 
vägarna som den lexikala och den icke-lexikala och menar att dessa två spår 
tillsammans stöttar läsaren vid avkodning. Båda strategierna används av den gode 
läsaren och bygger på delvis olika psykologiska processer. Høien och Lundberg (1999) 
titulerar strategierna som den ortografiska och den fonologiska och beskriver dem som 
två olika vägar in till individens långtidsminne för ord (lexikonet). Lexikonet innehåller 
fonologisk, semantisk och ortografisk information och här finns således våra kunskaper 
om ords uttal, betydelse och stavning representerat. Ordavkodningsmodellen förklaras i 
följande avsnitt. 
 

2.1.1 Dual-route-model – en ordavkodningsmodell 
 
Ordavkodningsmodellen utgår från att läsaren använder sig av såväl ortografisk strategi 
(den direkta vägen) som fonologisk strategi (den indirekta vägen) för att nå lexikon vid 
ordavkodning. Båda strategierna innefattar dels perceptuella, dels lingvistiska 
delprocesser och samtliga är viktiga för att avkodningsstrategierna ska fungera väl 
(Høien & Lundberg, 1999). Strategierna och processerna förklaras i följande avsnitt. 
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Fonologisk ordavkodning 
Ordavkodning börjar med att perceptuella processer, såsom visuell analys och 
bokstavsigenkänning sker utifrån ett skrivet ord (Høien & Lundberg, 1999). Individen 
hämtar information från yttre stimuli via ögat (sinnesprocessen). Denna information 
processas i perceptionsprocessen, där den visuella analysen syftar till att utreda hur 
orden ser ut och bokstavsigenkänningsprocessen har som mål att snabbt känna igen de 
karaktäristiska särdragen i bokstäverna ordet består av. Därigenom kan individen utröna 
vilka bokstäver som ingår i ordet. Denna analytiska process spelar en mycket viktig roll 
för avkodningen, eftersom den hjälper individen att skilja visuellt besläktade ord från 
varandra (t.ex. /garn/ och /gran/).  
 
Därefter sker parsningsprocessen (Høien & Lundberg, 1999). Parsningsprocessen är en 
hjälp vid avkodning av främst längre ord och handlar om att lära sig vilka ortografiska 
segment (indelning av bokstavsrader) som ofta eller sällan förekommer tillsammans. 
Såväl den perceptuella processen som parsningsprocessen påverkas av den fonologiska, 
semantiska och ortografiska information som finns lagrade i lexikonet. Så fort 
morfemen börjar kännas igen bistår nämligen lexikonet och processerna varandra via 
signaler som sänds däremellan, vilket underlättar individens möjlighet att tyda det lästa 
ordet.  
 
Om läsaren, efter att den perceptuella processen och parsningsprocessen ägt rum, stöter 
på okända/icke automatiserade ord eller non-ord (ord som inte betyder något) och de 
ortografiska kunskaperna saknas, måste den fonologiska strategin användas. Detta 
brukar beskrivas som den strategi nybörjarläsaren i huvudsak förlitar sig på. Høien och 
Lundberg (1999) beskriver det som att en ”ljudklangbild” av ordet då måste formas. De 
ortografiska segmenten görs om till mindre fonologiska segment, såsom grafem och 
stavelser (fonologisk omkodning). Detta förutsätter att kopplingen fonem-grafem är 
säker. Den fonologiska omkodningen spelar en viktig roll i läsprocessen och fungerar 
som en slags ”back-up”-mekanism vid ovanliga eller okända ord (Adams, 1990). 
Segmenten lagras en kort stund i det verbala korttidsminnet vars funktion är att hålla 
information fräsch under pågående aktivitet. Korttidsminnet (arbetsminnet) innehar 
därmed, under en begränsad tid på ungefär 30 sekunder, den information eller kunskap 
som behövs för att hantera den nuvarande situationen. Därefter förvinner den 
information som inte används (www.wikipedia.se). Korttidsminnets kapacitet avgör 
således hur många segment som sedan, utifrån den fonologiska omkodningen, kan 
behandlas effektivt i syntesprocessen (Høien och Lundberg, 1999).  
 
Segmenten förenas där till en sk. ljudmässig enhet (fonologisk syntes) där de 
fonologiska segmenten länkas ihop till ett ”ljudpaket”, så att läsaren kan få lexikal 
kontakt med ordets fonologiska identitet och därmed känna igen ordet (fonologisk 
ordigenkänning) (Høien & Lundberg, 1999). Därigenom ges individen också möjlighet 
att förstå ordet, såvida semantisk aktivering sker. Alla delar i den fonologiska strategin 
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påverkas av de fonologiska, semantiska och ortografiska kunskaperna, som finns 
lagrade i lexikonet, liksom att de inverkar på varandra. När en fonologisk syntes gjorts 
och/eller att ordet känts igen fonologiskt i lexikon, tar artikulationsprocessen vid.  
 
Artikulationsprocessen innebär att ordets artikulatoriska identitet aktiveras (Høien & 
Lundberg, 1999). Det kan ske i samband med att en fonologisk syntes gjorts, eller efter 
att ordet känts igen fonologiskt i lexikon (se nästa avsnitt). Den artikulatoriska 
identiteten och den fonologiska identiteten stärker varandra. Om de fonologiska 
representationerna saknas, är otydliga eller felaktiga, eller om individen inte känner till 
hur orden ska uttalas, blir det svårt att plocka fram kunskap och göra om den till ord. 
Det inverkar på läs- och skrivinlärningen. Om fonemen uttalas fel kan förvanskningen 
av ordet t.ex. leda till problem med att förstå vilket ord som avkodats, samt att felaktiga 
fonologiska representationer kan leda till stavningsproblem. Det är därför viktigt att de 
fonologiska representationer som byggs upp blir rätt, så att rätt representationer lagras. 
Även individer med korrekt inlagrade fonologiska representationer kan dock ha 
svårigheter med artikulationen, vilket i så fall kan ha sin förklaring i bristande 
talmotorik. 
 
Elbro (2004) menar att den fonologiska processen blir en hjälp för eleven att synliggöra 
hur orden är uppbyggda, vilket är en förutsättning för den ortografiska processen. 
 

Ortografisk ordavkodning 
Om tillräckligt många lyckade matchningar mellan ortografisk och fonologisk 
representation ägt rum, blir den ortografiska strategin mer vanlig. Orden känns då igen, 
efter det att den perceptuella processen och parsningsprocessen ägt rum. I och med detta 
sker den semantiska aktiveringen (Høien & Lundberg, 1999). Därmed kan individen 
förstå det lästa, såvida det inte finns bristande semantiska kunskaper eller svårigheter att 
aktivera dessa. När läsaren känner igen orden och då den ortografiska identiteten (den 
inre abstrakta bilden av ordets stavningssätt) finns lagrad i lexikonet kan läsaren således 
använda den ortografiska strategin och avkoda ordet omedelbart. Även i den 
ortografiska strategin påverkas alla delar av de fonologiska, semantiska och ortografiska 
kunskaperna, som finns lagrade i lexikonet, liksom att de inverkar på varandra. Precis 
som den fonologiska ordavkodningen avslutas även den ortografiska, med den i 
avsnittet ovan beskrivna artikulationsprocessen.  
 

2.1.2 Kritik mot modellen 
 
Dual-route-modellen är en sk. ”bottom-up”-orienterad läsmodell, som inte beaktar att 
kontexten också påverkar avkodningsprocessen. De lexikala representationerna, såväl 
fonologiska, ortografiska och semantiska, bearbetas under själva läsprocessen och 
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modellen belyser att det är via aktivering av den semantiska representationen som 
förståelse skapas. Tanken om att tolkning och förståelse av texter kan ske först efter att 
individen gått igenom ordavkodningsstadiet, för att komma åt det s.k. lexikonet, är 
något som gjort att denna modell ifrågasatts (Høien & Lundberg, 1999). Høien och 
Lundberg beskriver dock att syftet med modellen är att förklara hur avkodning sker på 
ordnivå, inte att förklara helheten av läsprocessandet, där både avkodning och 
läsförståelse innefattas. Med avkodning avses den tekniska sidan av läsning, som 
handlar om hur läsaren förvandlar grafem till fonem och läsförståelse handlar om 
individens förmåga att förstå, reflektera och dra slutsatser kring det lästa. Läsförståelse 
kräver således mer intellektuella resurser än vad avkodningen gör. Även om modellen 
inte är komplett kan den dock vid behov, enligt Høien och Lundberg (1999), ge 
vägledning för planering av diagnostisering och pedagogiska åtgärder.  
 

2.1.3 Vitala undervisningsmoment, utifrån modellen 
 
Utifrån Dual-route-model finns det några delar som måste få en extra central roll i 
undervisningssammanhang. Bokstavsinlärningen, innefattande kunskap om fonemen 
och grafemen, är ett av dessa moment i och med att den spelar en avgörande roll för hur 
ordavkodningen kommer att gå (Høien & Lundberg, 1999). Caravolas, Hulme och 
Snowling (2001) och McBride-Chang (1999) menar att kunskapen om fonemen dock 
spelar en mer avgörande roll. Förklaringarna till varför kopplingen fonem-grafem är så 
viktig är många, men ett argument är, att den inverkar starkt på individens förståelse för 
den alfabetiska principen, alltså att fonem kopplar till grafem. Det möjliggör att okända 
ord kan ljudas ut. Löwenbrand (2011), inspirerad av Torgesens studie (2001) där de 
goda effekterna av multisensorisk träning uppmärksammades, menar att elever ofta har 
god hjälp av att kombinera grafemen med exempelvis munbilder (bilder som visar hur 
munnen ser ut när fonemet sägs). Munbilderna kan nämligen ge individen en 
artikulatorisk anvisning till vilket språkljud bokstaven representerar, vilket i sin tur 
underlättar uttalet och avspeglar sig i avkodningen. För elever med 
artikulationssvårigheter blir detta extra värdefullt. Eleven måste även få tillfällen att 
möta ordet upprepade gånger. Genom att ofta få möta bestämda bokstavssekvenser 
mottages successivt sk. ortografiska identiteter och därigenom ökar också individens 
möjligheter för säkra kunskaper om stavelser, morfem och ord. Även stavelseläsning 
förordas där eleven får koncentrera sig på större ortografiska segment än endast 
fonemen. Detta blir speciellt viktigt för dyslektiker som ofta har dåligt verbalt 
korttidsminne. Svårigheter med kopplingen grafem-fonem försvårar nämligen 
möjligheterna att etablera en ortografisk minnesbild (ortografisk identitet) i lexikonet. 
Därigenom blir det svårt att känna igen ordet, eftersom all fokus hamnar på ett ljud i 
taget. I en rapport av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU, 2014), där 
insatser för barn och ungdomar med dyslexi utvärderats, fastslogs att barn med dyslexi, 
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som på ett strukturerat sätt får öva kopplingen mellan fonem och grafem, förbättrar sin 
fonologiska medvetenhet, läsförmåga, läshastighet, läsförståelse och stavning.  
 
Pedagogens undervisningssätt inverkar således, eftersom pedagogen blir delaktig i hur 
eleven uppmanas att gå tillväga vid avkodning.  Helst bör så klart skolans pedagoger 
arbeta på ett sådant sätt att lässvårigheter aldrig uppstår, men i och med att barn kommer 
till skolan med så olika bakgrunder, gällande språkutvecklingen, och då 
språkutvecklingen påverkar läs- och skrivutvecklingen, skapas väldigt olika 
förutsättningar (Bjar & Liberg, 2010). Bjar och Liberg menar därför att det är av stor 
vikt för pedagoger att känna till vilka delar av språket som bör ägnas extra mycket tid. 
Detta för att kunna arbeta i förebyggande syfte, men också för att skapa förutsättningar 
för elevernas förståelse för språkets ortografi.  
 

2.2 Viktiga faktorer för en god läsutveckling 
 
En god läsförmåga innefattar en mängd viktiga förmågor. God fonologisk medvetenhet, 
liksom säker avkodning, läsflyt, läsförståelse och läsintresse är några av dem. Även 
kognitiva och sociala faktorer spelar in. Av stor vikt är också att läs- och 
skrivsvårigheter utreds tidigt. Även individualisering spelar en betydelsefull roll, liksom 
pedagogernas kompetens och tidig intensiv träning. Alla inverkande faktorer diskuteras 
i följande avsnitt. 
 

2.2.1 Den fonologiska medvetenhetens betydelse 
 
När det gäller en individs medvetenhet om själva språket brukar man tala om ett 
begrepp kallat språklig medvetenhet (eller lingvistisk medvetenhet). Det är ett stort 
begrepp som innefattar flera delar och handlar om hur individen på ett medvetet sätt, 
kan reflektera över hur det egna språket låter och hur det är uppbyggt av ord och 
meningar (Lundberg, 2007 & Svensson, 2005). Det handlar också om förmågan att 
koppla bort själva betydelsen av det som uttrycks. Då man talar om hur läsinlärning och 
språklig medvetenhet hänger ihop avser man oftast medvetenhet på fonologisk nivå. 
 
Att vara fonologisk medveten innebär en insikt i språkets ljudmässiga uppbyggnad och 
där innefattas den fonemiska medvetenheten som handlar om att individen kan rikta sin 
uppmärksamhet på fonem och förstå att fonemen kan användas till att skapa ord, samt 
att man kan dela in ord i de fonem ordet består av. Fonemisk medvetenhet innebär även 
identifiering av fonemens ordningsföljd, liksom att ord kan göras om till nya ord genom 
att fonem läggs till, tas bort eller byts ut. I den fonologiska medvetenheten ingår även 
att kunna rimma och säga om ett ord är långt eller kort. Gibbons (2006) menar att den 
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fonologiska medvetenheten sker i olika steg. Först blir barnet medvetet om ord och 
ordgrupper och därefter om rim och stavelser. Sist kommer medvetenheten om fonem.  
 
Den fonologiska medvetenheten har en avgörande betydelse för en god avkodning och 
effektiv läsning (Gillon, 2004; Høien & Lundberg, 1999; Lundberg & Herrlin, 2005; 
Melby-Lervåg et al., 2012; Myrberg, 2007; Rack, 2004; Snowling & Hulme, 2005; 
Vellutino, Fletcher, Snowling & Scanlon, 2004).  En god läsare måste kunna 
segmentera ord i fonem och förstå sambandet mellan fonem och grafem, så att ord kan 
byggas och läsas. Med tempo och total säkerhet måste individen kunna växla mellan 
dessa. Låg fonologisk medvetenhet påverkar avkodningsförmågan negativt och en dålig 
ordavkodningsförmåga stjäl alldeles för mycket uppmärksamhet till själva 
sammanljudningsprocessen. Detta försvårar möjligheten att koncentrera sig på 
innehållet (Taube, 2007; Frost, Madsbjerg, Niedersoe, Olofsson & Sorensen, 2005). En 
god avkodningsförmåga behöver visserligen inte vara någon garanti för en god 
läsförståelse, men det minskar risken för läsförståelseproblem (Westlund, 2012; Frost, 
2002; Myrberg, 2007; Elbro, 2004; Bråten, 2008.) Med anledning av att det fonologiska 
processandet spelar en sådan avgörande roll för en elevs möjligheter till en god läs- och 
skrivutveckling, är det därför viktigt att man noga övervakar språkutvecklingen hos 
barn (Gooch, Hulme, Nash & Snowling, 2013). Melby-Lervåg et al. (2012) menar att 
lässtarten i sig kan ge en god effekt på den fonologiska förmågan. 
 

Låg fonologisk medvetenhet - en indikator för dyslexi 
När man talar om specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi handlar det specifikt om 
mödosam ordavkodning, orsakat av långsam omvandling av bokstäver och 
bokstavskombinationer till språkljud. Den dominerande orsaken är brist på fonologisk 
medvetenhet (Elbro & Petersen, 2004; Høien & Lundberg, 1999; Samuelsson, 2007), i 
vilken fonemisk medvetenhet är den starkaste faktorn (Melby-Lervåg et al., 2012). I en 
rapport av SBU (2014), nämns även att RAN (snabb automatiserad 
benämningsförmåga), samt bokstavskännedom, kan vara ytterligare indikatorer för läs- 
och skrivsvårigheter. RAN som enskild faktor är dock ingen indikator. 
  

Den fonemiska medvetenhetens inflytande 
Fonologiskt processande består dels av implicita delar, dels av explicita delar. Det 
implicita sker automatiskt, medan det explicita kräver att individen måste vara 
medveten om ljudstrukturen i orden och därmed kunna fundera över var i den 
fonologiska representationen fonemen är placerade. Det implicita processandet kan t.ex. 
gälla upprepning av non-ord eller RAN (snabb automatisk benämning), medan det 
explicita processandet kan gälla att identifiera vilka ord som börjar med samma fonem, 
vilket fonem som kommer först/sist i ett ord osv.  
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Flera studier visar att den fonologiska medvetenheten spelar en avgörande betydelse för 
en elevs möjligheter till en god läsutveckling, men vilka delar i den fonologiska 
medvetenheten som specifikt avses har inte klargjorts. Melby-Lervåg et al. (2012) har 
därför granskat och jämfört mängder av studier kring detta och resultatet visar att 
dyslektiker, i relation till jämnåriga individer utan svårigheter, har störst underskott på 
fonemisk kännedom när det gäller att avkoda ord.  Här innefattas uppgifter som kräver 
fonemanalys (att höra om ljudet finns i ordet, kunna ta bort ljud från ord, sammanljuda, 
segmentera ord till fonem osv). Detta oavsett ålder eller ortografi. Melby-Lervåg et al. 
kom även fram till att det inte hade någon betydelse vilken typ av fonematiska uppgifter 
som använts i de jämförda studierna eller om det handlade om att läsa ord, non-ord eller 
både och. Resultatet visar att uppgifter på ord- och stavelsenivå (t.ex. att rimma, dela in 
ord i stavelser, långa/korta ord osv), liksom individens korttidsminne, också inverkar på 
avkodningsförmågan, men att dessa variablar spelade en signifikant mindre roll än den 
fonemiska medvetenheten, även om elever med dyslexi även presterar dåligt på sådana 
uppgifter.  
 
Då det finns en sådan specifik och väsentlig association mellan fonemisk medvetenhet 
och elevers ordavkodningsförmåga är det viktigt att denna kunskap omsätts i praktiken.  
Melby-Lervåg et al. (2012), menar att de avkodningsmodeller pedagogerna använder sig 
av därför måste inkludera träning innefattande de fonemiska representationerna, på ett 
centralt sätt. Alla läs- och skrivsvårigheter orsakas dock inte av fonologiska svårigheter. 
En elevs svårigheter kan också grunda sig i en problemfylld skolstart, bristfällig 
läsundervisning, hemförhållanden, mognad etc.  (Jacobsson, 2006). 
 

2.2.2 Läsflytets, läsförståelsens och läsintressets betydelse 
 
Läsförmåga innefattar, förutom fonologisk medvetenhet och själva ordavkodningen, 
även läsflyt, läsförståelse och läsintresse (Lundberg & Herrlin, 2005). Man kan därmed 
säga att förmågan att kunna läsa av många olika anledningar är en konst, värd att 
fundera över, då det är så många faktorer som spelar in för en god läsutveckling. Med 
läsflyt menas att individen kan läsa en text med automatiserad avkodning, i lagom takt. 
Detta blir viktigt för att läsaren ska kunna fokusera på att förstå innehållet i texten och ta 
det till sig, istället för att avkoda enskilda ord. Läsflytet är således nära sammankopplat 
med läsförståelsen. Läsförståelsen kräver högre kognitiva processer och handlar om att 
relatera det man läser till egna erfarenheter och att tolka innehållet. Detta i sin tur gör 
det möjligt att hitta en betydelse i texten och dra slutsatser kring den. Här blir individens 
ordkunskap och goda lässtrategier en viktig del (Borgström & Strengbohm, 2006 & 
Westlund, 2012).  Individen måste förstå orden för att kunna ta till sig innehållet.  
 
Läsintresse blir en annan viktig del för en god läsutveckling, eftersom att läsintresset 
påverkar hur mycket man läser. Stanovich (1986) talar här om den s.k. Matteuseffekten. 
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Han menar att de elever som redan ”har”, får mer, och vice verca. De elever som 
undviker att läsa p.g.a ordavkodningssvårigheter, erhåller ett sämre ordförråd och måste 
ägna stor del av tiden till att få upp flytet, vilket påverkar läsutvecklingen i negativ 
riktning. De läsare som inte har svårigheter kommer, under samma tid, att läsa mer och i 
motsats till de svaga läsarna erhålla ett bättre flyt och ett bättre ordförråd. En bra 
ordförståelse är inte någon garanti för en bra ordavkodningsförmåga, men via ett bättre 
flyt ökar möjligheterna att fokusera på att utveckla sin förståelse, istället för att 
koncentrera sig på själva avkodningsdelen, vilket i sin tur gagnar läsförmågan. Detta är 
också en av orsakerna till att Kamhi (2012) förordar just avkodningen som en av de 
viktigaste faktorerna.  
 

2.2.3 Sociala, genetiska och miljörelaterade faktorer som inverkar 
 
Høien och Lundberg (1999) menar att sociala faktorer, liksom genetiska- och 
miljörelaterade faktorer, kan inverka negativt på läsinlärningen. 
Uppmärksamhetsproblem är framför allt genetiskt betingat och miljörelaterat och 
påverkar t.ex. hur mycket som filtreras av all oviktig information, liksom hur effektivt 
och systematisk fixeringsfältet (det fält som ögat står stilla i under en viss tid vid 
läsning) utforskas. Lässvårigheter är därför vanligt förekommande vid exempelvis 
koncentrationssvårigheter. En funktionsnedsättning kan således också inverka på 
individens möjligheter och förutsättningar för en god läsutveckling.  Miljömässiga 
faktorer, såsom elevens bakgrund, uppväxt och sociala förhållanden påverkar också, 
liksom pedagogens undervisningssätt och upplägg. Undermålig undervisning kan 
således inverka negativt, liksom att en god pedagog kan spela in som en viktig faktor, 
för att stötta, underlätta och ledsaga eleven i rätt riktning.  
 

2.2.4 Vikten av tidig utredning  
 
För pedagogen gäller det således att känna till att det finns flera betydelsefulla faktorer 
som spelar in, och elever som uppvisar svårigheter bör utredas, redan i tidig ålder, för 
att ta reda på vad svårigheterna beror på. Detta för att eleverna ska få den hjälp de är i 
behov av (Wolff, 2011). Läs- och skrivproblematiken påverkar nämligen även andra 
ämnen (Jacobson & Lundberg, 1995), vilket medför att svårigheter kan få förödande 
konsekvenser för en elev. Elever som har lässvårigheter i tidiga år har ofta kvar dem 
även senare. Då en god självbild är en av de viktigaste faktorerna för en framgångsrik 
läs- och skrivförmåga (Jacobson & Lundberg, 1995; Taube, 2004), är det viktigt att 
motverka svårigheterna, så de inte leder till ett sämre självförtroende och en krossad 
självbild (Wolff, 2011). Vid analyser av tester och screeningar blir det därför viktigt att 
pedagogerna verkligen är kritiska till vilka kunskaper och färdigheter som testerna visar 
(Wedin, 2010). Detta eftersom testresultaten ofta blir indikatorer för vad som ska tränas 
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och hur det ska ske. Miljöaspekter, liksom att testerna är reliabla (tillförlitliga) och 
valida (att de mäter det som verkligen är tänkt att mätas) måste vägas in. 
 

2.2.5 Vikten av individualisering och hög kompetens hos pedagogerna 
 
Undervisning kan aldrig utformas lika för alla, utan måste individualiseras utifrån varje 
specifikt behov, vilket ställer stora krav på de undervisande lärarnas kompetenser. En 
lärare bör vara väl insatt i flera metoder och vara förtrogen med olika arbetssätt och 
material så att individuella val utifrån elevens specifika behov kan göras (Catts & 
Kamhi, 2005; Myrberg & Lange, 2006). Interventioner riktade mot fonologiska brister 
ger t.ex. bäst resultat i de tidigaste skolåren, medan äldre barns interventioner främst bör 
handla om utvecklingsarbete kring läsförståelse och morfologi (Gillon, 2004; Rack, 
2004; Torgesen, 2005). Även Adlers studie (2006) visar att en gedigen språklig 
utredning och en individuellt anpassad undervisning får mycket goda effekter. Adler 
poängterar dock att träningen helst bör ske enskilt och inte i grupp, eftersom elevernas 
problem ofta är vitt skilda åt. Skolinspektionens rapport (Skolinspektionen, 2014) visar 
att enskild undervisning leder till positiva resultat gällande såväl ökad måluppfyllelse, 
som betyg i fler ämnen. Även elevens delaktighet, en medveten undervisning med 
genomtänkt material, motivationens betydelse, liksom de positiva följderna av god 
respons förordas (McLaughlin, 2012). Alla faktorer kräver hög kompetens hos de 
undervisande pedagogerna. 
 

2.2.6 Vikten av intensivträning 
 
Elever i läs- och skrivsvårigheter behöver individuellt inriktat stöd, direkt av 
pedagogen, som tar hänsyn till individens sätt att bäst ta till sig kunskap (Myrberg, 
2007). Vid intensiv undervisning i liten grupp eller enskilt, fyller pedagogen en mycket 
viktig roll som vägledare och är den som håller fokus och leder undervisningen framåt, 
samtidigt som eleven kan ställa direkta frågor. Således används tiden så effektivt som 
möjligt. Detta behov stimuleras bättre enskilt eller i mindre grupp, i jämförelse med 
klassundervisning, enligt Myrberg. Intensivträning behövs för att eleven ska hinna 
befästa och automatisera kunskaperna (Skolinspektionen, 2014) och det är viktigt att 
stödundervisningen innehåller flera olika träningsmoment och att den genomförs 
konsekvent (Wolff, 2011). Självklart finns det elever som trots idog intensivträning inte 
når målen, och där kommer det att krävas ytterligare individualisering och träning.  

Sambandet mellan intensivträning och ökade läsfärdigheter kommer fram i flera studier. 
I en nyligen gjord studie av Fälth (2013), framkommer det t.ex. att intensiv fonologisk 
träning, kombinerad med läsförståelseträning, är signifikant mer effektiv för 
läsförmågan än ordinarie specialundervisning. Flera av eleverna var dessutom, efter 
avslutad intervention, inte längre i behov av specialundervisning i svenska.  
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Intensivträning blir ett arbetssätt som för stunden kan uppfattas som en dyr lösning, men 
sett ur ett längre perspektiv menar Wolff (2011) att samhället har mycket att vinna på 
dessa typer av insatser i undervisningen. En elev som inte lär sig läsa ordentligt kan bli 
mycket kostsam för samhället. 

 

2.3 Två olika perspektiv på läsinlärning 
 
Skrivförmågan och läsförmågan är, till skillnad från talförmågan, en kulturell företeelse 
som måste läras in via undervisning. Pedagoger måste därmed ta ställning till hur de ska 
lägga upp processen och vilka metoder de ska utgå från, för att skapa de bästa 
förutsättningarna för varje elev att lyckas med sin läs- och skrivinlärning. Det finns idag 
i huvudsak två olika sätt att se på läsinlärning; syntetiskt och analytiskt. Skillnaden 
mellan dessa är att den syntetiska går från delar till helhet och att den analytiska går från 
helhet till delar. Som undervisande pedagog måste ett beslut därmed fattas huruvida 
undervisningen ska läggas upp utifrån dessa synsätt. 

 

2.3.1 Syntetisk metod 
 
Syntetisk metod (ljudmetoden) handlar om strukturerad övning av koppling mellan 
fonem och grafem. Metoden utgår från en s.k. bottom-up-process (Liberg, 2006). 
Läsaren startar således läsprocessen från bokstavsljuden, de minsta språkliga enheterna 
och bokstäverna, till ord som ljudas samman. Förståelsen för det alfabetiska 
skrivsystemets princip står här i fokus. Eleven måste få insikt om att ord kan 
segmenteras i fonem och att språkljud kan representeras av bokstäver och därmed skifta 
fokus från ordets betydelse till ordets uppbyggnad. Tanken är att eleverna bör behärska 
de tekniska färdigheterna innan de koncentrerar sig på läsningens meningsaspekt. När 
sammanljudning sker arbetar läsaren till en början bara med de bokstäver som övats 
(Fridolfsson, 2008). Myrberg (2007) menar att detta tillvägagångssätt, för personer med 
dyslexi, är den enda säkra vägen till god läsning och läsförståelse, som det finns 
forskningsmässiga belägg för. Wittingmetoden och Phonics är exempel på syntetiska 
metoder och modeller. 
 

Kritik mot metoden 
Metoden har dock fått kritik för att den ger för lite meningsfull läsning då den inte sätter 
barnets egna erfarenheter, nyfikenhet och språk i fokus. Kritikerna menar också att 
metoden inte är speciellt kreativ och att bristen på tillvaratagandet av elevernas läslust 
ökar risken för minskad läsmotivation. Läslust väcks via förståelse, och detta anser 



18 

kritikerna att metoden missar (Anmarkrud, 2008; Fridolfsson, 2008; Swärd, 2008). 
Myrberg (2007) försvarar dock den syntetiska metoden med att en läsare måste ha den 
fonologiska strategin som hjälp, för att senare klara svårare ord och att metodens tydliga 
struktur visat sig vara framgångsrik för elever i riskzonen att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter, vilket även Fridolfsson poängterar. 
 

2.3.2 Analytisk metod  
 
Denna metod beskrivs, som att kopplingen mellan ljud och bokstav får komma 
efterhand, och att fokus istället ligger på ett helhetstänkande (Fridolfsson, 2008; Lindö, 
2002). Här prioriteras förståelsen för läsningens kommunikativa funktion och 
meningsaspekt, framför läsfärdigheten. Metoden utgår från en s.k. top-down-process där 
helheter som texter bryts ner till meningar, vilka sedan bryts ner till ord och därefter till 
mindre delar som stavelser och fonem. Pedagogen utgår från det eleven redan kan, det 
kända, och går vidare mot det okända. Skön- och facklitteratur blir elevens redskap vid 
läs- och skrivinlärningen. Litteraturen integreras och bearbetas i all undervisning och 
elevens egna erfarenheter, liksom bilder, berättande, drama och sång etc. blir redskap 
till att skapa förståelse. Sammanljudningen påbörjas inte förrän eleven förstår ordets 
innebörd och vilka bokstäver som finns däri och startar således med för eleven kända 
ord. Modellen grundar sig i Vygotskijs teori, där barnet utvecklar sitt språk genom 
samspel med andra. LTG (läsning på talets grund), ASL, Whole language och Reading 
Recovery är exempel på analytiska metoder. 
 

Kritik mot metoden 
Även denna metod har kritiserats. Kritikerna menar att många elever har behov av en 
mer explicit undervisning i avkodningsfärdigheter, där eleven lär sig en fungerande 
strategi för att möta nya och okända ord. De menar att barn i riskzonen måste kämpa 
betydligt mer med en sådan här form av nybörjarundervisning (Anmarkrud, 2008). 
Risken finns därmed att nybörjaren istället gissar sig fram med hjälp av textens 
ledtrådar. Wagner (2004) försvarar dock metoden och menar att förförståelsen är bland 
den viktigaste ingrediensen i nybörjarstadiet för läsning och att läsning tillämpas bäst i 
sammanhang som är meningsfulla och begripliga. Utan förförståelse anser Wagner att 
läsningen annars endast blir avkodning. Detta definieras inte som läsning i hennes ögon. 
Elevens möjlighet att självständigt få läsa böcker och därigenom upptäcka lusten och 
meningen med läsandet, är en annan viktig aspekt som talar till metodens fördel. 
 

2.3.3 Ett framgångsrikt metodval 
 
Inom forskningsmiljöer, samt ämnesdidaktiken, har det länge rått stor oenighet om 
vilken av dessa två grundläggande metoder för läsinlärning som är den mest 
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framgångsrika (Kamhi & Catts, 2012; Pressley, 2006). Kamhi och Catts skriver om det 
läskrig, som under 1970-talet ledde till stor debatt om huruvida avkodningen och 
läsförståelsen kunde särskiljas åt eller ej. Många forskare är dock idag relativt överens 
om att det inte finns någon enskild läsinlärningsmetod som är universellt rätt för alla 
barn. De menar istället att en blandning mellan syntetisk och analytisk form i läs- och 
skrivprocessen är bäst lämpad, för att uppnå adekvat förståelse (Bråten, 2008; 
Gustafson, Fälth, Heimann, Svensson & Tjus, 2011; Myrberg & Lange, 2006). Pressley 
(2006) beskriver denna kombination som en balanserad nybörjarundervisning. Pressley, 
Allington, Wharton-McDonald, Block & Morrow (2001) som kommit fram till hur 
skickliga lärare arbetar, menar att de skickliga lärarna knyter samman explicita 
avkodningsfärdigheter med autentisk litteratur, såsom faktaböcker och barnböcker i en 
och samma aktivitet, och att det hela tiden är elevens behov som står i centrum. 
 

2.3.4 FonoMix - en syntetisk metod, grundad i fonemisk, multisensorisk metodik  
 
FonoMix är ett material som bygger på fonemisk, multisensorisk läsinlärningsmetodik 
och som har för avsikt att uppmärksamma och analysera de svårfångade fonemen 
(Löwenbrand, 2011). För att nå en god säkerhet gällande läsning måste individen ha bra 
koll på de språkliga byggstenarna och på hur laborationer mellan fonemen kan skapa 
nya ord. Individen måste således kunna bortse från intilliggande ljud, eftersom de färgar 
av sig på varandra (samartikulerar) och därmed i nybörjarens öron ofta ”försvinner” 
(Lundberg, 2007). Metoden utgår från den s.k. bottom-up-processen och är således 
närmast likvärdig med det vi i Sverige kallar för syntetisk metod. Materialet är utarbetat 
och utprövat av läspedagog Gullan Löwenbrand, inspirerat av Torgesens (2001) studie 
där de goda effekterna av multisensorisk träning uppmärksammats. Detta innebär att 
metoden kopplar ihop det visuella och auditiva med det kinestetiska och taktila.  
 
Vid inlärning ges akt på hur munnen formar språkljuden och fonemen kopplas till mun 
och munbilder, vilket hjälper eleverna att ”se” de annars så svårfångade fonemen, i och 
med att de åskådliggörs i en bild. Fonemens ordning i ord analyseras och ord bildas med 
hjälp av munbilderna i kombination med bokstäverna. Fonemen befästs även genom att 
ljuden får namn efter hur de görs i talapparaten. Språkljudet /o/ har t.ex. fått namnet 
”Rundmun” och språkljudet /r/ har döpts till ”Tungvrickaren”. Bokstavens ljud görs 
således lika synlig som dess form.  
 
Materialet tränar läsriktning och sammanljudning och skiljer på avkodning och 
förståelse. Metoden följer således Dual-route-teorin, där det blir viktigt att såväl den 
ortografiska, som den fonologiska strategin fungerar. Ett kognitivt perspektiv står 
därmed i fokus, i och med att materialet koncentrerar sig på de språkliga processerna 
som styr läsandet.  Löwenbrand (2011) betonar dock att det är viktigt att orden man 
arbetar med sätts in i naturliga sammanhang för barnet. FonoMix baseras på aktuell 
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läsforskning och gavs ut första gången år 2007. Materialet riktar sig till elever som 
befinner sig i fasen att lära sig läsa och skriva, men det finns även material anpassat för 
4-5åringar. 

 

2.4 Framgångsrika interventioner 
 

2.4.1 Fonemisk träning  
 
Flertalet studier bekräftar att avkodning och läsflyt gynnas av fonemisk träning 
(Bowyer-Crane et al., 2008; Carson, Gillon & Bousted, 2013; Hatcher, Hulme & 
Snowling, 2004; National Institute for Literacy, 2008). I Hatchers et al. studie visar 
resultatet t.ex. att ett träningsprogram som innehåller strukturerade fonemiska övningar 
är tillräckligt för att de flesta 4,5-åriga barn ska förstå den alfabetiska principen, utan 
ytterligare explicit fonologisk träning. Även Bowyer-Crane et al. (2008), som gjort en 
studie på elever med dåligt ordförråd och svaga muntliga språkfärdigheter, visade att en 
intervention med dagliga övningar, där man på olika sätt laborerar med fonemen, var 
effektivt för att motverka läs- och skrivsvårigheter. I studien ingick även grafem-
fonemträning och eleverna arbetade i grupp och enskilt, under 20 veckors tid.  
 

2.4.2 Fonemisk träning i kombination med avkodning och läsförståelse 
 
I Fälths studie (2013), framkommer vikten av intensiv fonologisk träning och hur denna 
i kombination med ordavkodning och läsförståelseträning ger god effekt på 
läsförmågan. Såväl fonologisk förmåga, som ordavkodning och läsförståelse ökade. I 
studien genomfördes tre olika interventioner. Den ena studiegruppen fick träning i 
fonologisk medvetenhet och kopplingen mellan fonem/grafem, den andra gruppen fick 
träning på ord- och meningsnivå, medan den tredje gruppen fick både och. Den fjärde 
gruppen fick traditionell specialundervisning. Resultaten visar att en intervention, där 
alla delar ingår, ökar läsförmågan bäst. Studien gällde elever i grundskolans tidigare år 
och Fälth jämför vilka effekter olika åtgärder har på elevernas läsförmåga både på kort 
och lång sikt.  
 

2.4.3 Multisensorisk stimulering 
 
En metod som sedan lång tid tillbaka visat sig vara framgångsrik för elevers läs- och 
skrivinlärning är att använda sig av flera sinnen i inlärningsprocessen. Våra sinnen 
fungerar som olika inlärningsportar och framför allt elever i läs- och skrivsvårigheter 
har visat sig gynnas av ett arbetssätt där alla sinnen involveras (Høien & Lundberg, 
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1999; Hulme, 1987; Torgesen, 2001). Vikten av multisensorisk stimulering 
framkommer bl.a. i en studie av Torgesen (2001). Studien visar att elever som fick 
stärka sambandet mellan fonem och grafem med hjälp av multisensoriska övningar 
gjorde stora framsteg, vilket resulterade i ett minskat behov av specialundervisning. 
Metoden la fokus på hur ljuden artikulerades i munnen och hur munnen såg ut i 
samband med artikuleringen. Varje fonem kopplades sedan till rätt grafem.  
 
Även Wolffs forskningsstudie (2011), vid Göteborgs universitet (2007-2010), har visat 
sig framgångsrik. Där fick 113 elever med läs- och skrivsvårigheter i årskurs tre, via s.k. 
multisensorisk träning, koppla ihop grafem och fonem för att underlätta 
ordavkodningen. Träningsformen gav mycket lovande resultat gällande såväl 
ordavkodning som stavning, läsförståelse och läshastighet. Detta i jämförelse med 
traditionell specialundervisning, där passen är mer utspridda över längre tid. Det 
fonemiska arbetet kombinerades med explicit träning av läsflyt (via repeterad läsning av 
text) och läsförståelse (ett pass/vecka). Eleverna fick intensivträning, 45 minuter varje 
skoldag, under 12 veckors tid, och träningen innefattade bl.a. en modifierad form av 
FonoMix, i s.k. RAFT-träning (Reading and Fluency Training Based on Phonemic 
Awareness). 

 

2.5 Perspektiv på specialpedagogiskt stöd  
 

Beroende på vilket specialpedagogiskt perspektiv pedagogerna har (hur orsakerna till 
elevernas svårigheter tolkas) och hur stödet utformas, skapas negativa eller positiva 
konsekvenser för eleverna. Synsättet formar skolans organisation och styrning och 
påverkar huruvida eleverna inkluderas i klassrummet eller inte (Skolverket, 2011b). 
Redan 1980, i samband med att läroplanen för grundskolan infördes, lanserades tanken 
om att dagens skola ska vara en skola för alla. Tanken om en inkluderande verksamhet 
har växt fram de senaste åren, främst sedan Salamancadeklarationen (Svenska 
Unescorådet, 2006) antogs 1994. Salamancadeklarationen innebär i korthet att alla barn 
ska inkluderas i den ”vanliga” skolan oavsett bakgrund eller funktionsnedsättning.  
Skolverket (2011b) talar om olika aspekter av inkludering: rumslig (att eleven befinner 
sig i samma lokal som de övriga), social (elevens delaktighet i skolans sociala 
sammanhang) och didaktisk (hur arbetssätten anpassas att svara mot elevens behov).  
Beroende på pedagogernas synsätt kommer undervisningen för elever i behov av 
särskilt stöd att te sig olika. Nilholm (2007), belyser dels det kritiska perspektivet, där 
lärmiljön ses som huvudsaklig orsak till individens svårigheter, dels det 
kompensatoriska eller kategoriska perspektivet, där neurologiska och psykologiska 
brister hos individen i huvudsak anses vara förklaringen. Inom det kritiska perspektivet 
talar man om elever i svårigheter, medan man i det kompensatoriska perspektivet talar 
om elever med svårigheter. Skolan ska i första hand se till att anpassa lärmiljön så att 
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eleverna får det stöd de behöver, utifrån sina individuella förutsättningar och behov, 
utan att behöva särskiljas (Skolverket, 2014a). Nilholm menar att det kritiska 
perspektivet bättre svarar mot insatser som underlättar inkluderingstanken. Han 
presenterar även dilemmaperspektivet som berör komplexiteten i specialpedagogiken då 
eleverna å ena sidan ska få likvärdiga kunskaper och erfarenheter, samtidigt som de har 
rätt att bemötas efter sina individuella behov och förutsättningar. Kompensatoriskt 
tänkande kan ge negativa följder, men samtidigt är det viktigt att elever i behov av 
särskilt stöd inte glöms bort, vilket kan skapa ett dilemma för organiseringen inom 
verksamheten. 
 
För pedagoger gäller det således att ta ställning till huruvida elever som behöver stöd 
ska undervisas enskilt eller i grupp, eller om anpassningar kan göras så att de kan arbeta 
i klassrummet. Alla elever har rätt till likvärdig utbildning och de elever som befaras att 
inte nå målen, har rätt till särskilt stöd (SFS, 2010 & Skolverket, 2011b). Pedagoger 
måste dock ta hänsyn till hur detta ska ske för att gynna eleven på bästa sätt. Sett ur ett 
dilemmaperspektiv finns både risker och möjligheter (Nilholm, 2007). Utanförskap och 
en känsla av misslyckande, liksom att missa lektionsinnehållet som klasskamraterna får, 
är en negativ bieffekt av att plockas ut ur klassrummet. Samtidigt är ett individanpassat 
lärande i lugn och enskild miljö, med stora möjligheter till direkt återkoppling och 
feedback, stärkande. Groths studie (2007) visar att känslan av att vara utanför 
socialisationen ger en negativ effekt på elevens självbild. Han poängterar dock att 
omgivningens rektioner inverkar på hur eleven uppfattar särskiljandet. Det krävs att 
segregeringen uppfattats som något negativt och något som relateras till ett 
skolmisslyckande för att självbilden ska dala. Kopplingen till skolmisslyckanden bör 
därför enligt honom tonas ner, liksom att själva organisationen av 
gruppsammansättningar och klasser borde omprövas. Groth förespråkar istället mindre 
studiegrupper som är flexibla över tid och som sätts samman utifrån studieområde, 
liksom att synen på normalitet och avvikelse tas under beaktande. Beträffande själva 
lärandeaspekten upplever Groth nämligen eleverna som övervägande positiva till det 
stöd de får, liksom att det ger en positiv effekt på den akademiska självbilden. Tanken 
om att förebygga problem, istället för att reparera dem, är något som Nilholm (2012), 
liksom Groth (2007) förespåkar. Detta kan ses som betydelsefullt för bl.a. 
läsinlärningen. 
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3 Material och metod 
 
I följande kapitel följer en redogörelse av de undersökningsmetoder studien bygger på, 
och hur deltagarna valdes ut. Vidare behandlas det material som ingått i studien, liksom 
genomförandet och dess trovärdighet och generaliserbarhet. Slutligen följer en 
redogörelse av de etiska aspekterna. 
 

3.1 Val av metod 
Studien är en kvantitativ teoretisk tillämpad interventionsforskning med deduktiv 
ansats. En teori finns, en hypotes och forskningsfrågor formuleras och därefter väljs 
metoden. Data samlas in empiriskt. Två grupper sätts samman, varav den ena gruppen 
deltar i arbetet och får fonemisk och multisensorisk träning med materialet FonoMix, 
medan den andra gruppen endast utgör en kontrollgrupp, och får ordinarie undervisning 
i klassrummet. Detta kan även kallas för klassisk experimentiell design (Bryman, 2011). 
Målet är att finna orsakssamband mellan interventionen och resultatet, där helst inga 
andra variablar spelat in (Stukát, 2011). Detta för att ta reda på om en viss metod, eller 
ett visst material, gynnar deltagarna eller inte. Grupperna bör helst innefatta flera elever, 
liksom att forskaren bör sträva efter att de två grupperna är så likvärdigt sammansatta 
som möjligt. Eleverna testas före och efter interventionen. Slutligen presenteras data 
med siffror efter sammanställning, utifrån vilken en resultatanalys görs. 
 

3.2 Urval 
 
Målet med studien är se vilka effekter tidig och strukturerad träning, med fonemisk 
multisensorisk läsinlärningsmetodik, får på elevers fonologiska medvetenhet, koppling 
grafem-fonem och avkodning. Valet föll därför på att göra en interventionsstudie med 
elever som precis börjat åk 1. Där finns fortfarande elever som ännu inte kommit igång 
med sin läsning och på vilka man kan se att den fonologiska medvetenheten är låg, men 
fortfarande möjlig att utveckla. Deltagare som via screening visat låga resultat på den 
fonologiska medvetenheten var därför lämpliga. Detta kallas för ett målinriktat urval av 
informanter (Bryman, 2011) eller ett strategiskt urval (Kvale & Brinkmann, 2009). 
Deltagarna handplockas utifrån bestämda kriterier som överensstämmer med studiens 
speciella intresseinriktning. I studien ingick elever från en och samma skola, då det inte 
fanns möjlighet att åka runt bland flera skolor inom den begränsade tidsram vi hade till 
vårt förfogande. 
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3.3 Material 

Flera testmaterial har använts. Till att börja med har ett test utformat av Lundberg 
(2007), använts. Detta test var inte normerat, men istället anges ett riktvärde. Totala 
antalet poäng för delproven är 35 poäng. Lundberg (2007) skriver att de elever som 
hamnar ≤ 20 poäng bör få öva extra i de moment som visar låga resultat. Lundberg 
menar att eleverna bör prestera minst 3 poäng, i de uppgifter där maxpoängen är 5 
poäng och minst 6 poäng i de uppgifter där maxpoängen är 10 poäng. Testet prövar 
elevernas fonologiska medvetenhet via fem olika deltest;  

1. Att upptäcka rim: Eleven får se 10 bilder fördelade på två kolumner (fem bilder i 
vardera kolumn) och ska para ihop de bilder som rimmar, genom att dra ett 
streck mellan bilderna. 

2. Samma begynnelseljud: Eleven får se 20 bilder fördelade på två sidor, alltså tio 
bilder per sida (två kolumner med fem bilder i vardera) och ska dra ett streck 
mellan de bilder som låter lika initialt. 

3. Hur många ljud? Eleverna får se 10 bilder fördelade på två sidor, (fem bilder per 
sida) och ska dra streck bredvid varje bild för varje fonem som hörs. 

4. Vilket ord är längst? Eleven får se tio bilder fördelade på två kolumner (fem 
bilder i vardera kolumn) och ska ringa in det ord på varje rad som är längst. 

5. Representera fonem med bokstäver: Eleven får se fem bilder och ska skriva 
orden. 

För att få grepp om vilka fonem och grafem eleverna lärt sig koppla ihop, användes ett 
test av Löwenbrand-Jansson (2011). Eleven får ett blad med alla gemener och versaler 
och ska berätta hur de låter. Testaren markerar elevens färdigheter med streck. Detta test 
var inte normerat, men kan bidra till att en kvalitativ bedömning kan göras.  

För att testa elevernas avkodningsförmåga användes ett material av Elwér, Fridolfsson, 
Samuelsson & Wiklund (2013), med fonologiska uppgifter (avkoda nonsensord), liksom 
ortografiska uppgifter (avkoda riktiga ord). Sambandet mellan deltesten som mäter 
Avkodning non-ord och Avkodning ord varierar mellan 0,73 och 0,93 och är alla 
statistiskt säkerställda med 1 procents signifikansnivå (felrisk). Eleverna fick också göra 
ett test av Löwenbrand-Jansson (2011), som handlar om att läsa enkla ljudenliga ord. 
Detta test kan bidra till att en kvalitativ bedömning kan göras, men någon normering 
finns inte angiven. 

Ovanstående tester valdes eftersom de kan besvara studiens syfte och frågeställningar, 
då målet är att se om den fonologiska medvetenheten och kopplingen grafem-fonem 
förbättras, liksom avkodningen.  
 



25 

Materialet FonoMix, av Löwenbrand-Jansson (2011), bygger på en metod som tagit 
fasta på vikten av tidig och strukturerad träning med fonemisk, multisensorisk 
läsinlärningsmetodik. Då fonemisk träning i studier visat sig gynna en god läs- och 
skrivutveckling (Bowyer-Crane et al., 2008; Carson et al., 2013; Hatcher et al., 2004; 
National Institute for Literacy, 2008), liksom ett multisensoriskt arbetssätt (Hulme, 
1987; Torgesen, 2001), bedömdes materialet vara lämpligt för interventionen i studien. 
Materialet består av grundläggande genomgångar, med näst intill ordagranna 
instruktioner, om hur man för eleverna ska presentera fonemen och dess tillhörande 
grafem. Materialet innefattar förslag till övningar och hur man ska gå tillväga under 
arbetets gång. De delar av materialet som användes under interventionen var del 1 
(vilken innefattar grafemen s, o, l, a, r, m), samt grafemen e och n i del 2. FonoMix är 
egentligen mycket mer omfattande än de moment som hunnits med under 
interventionen.  
 

3.4 Genomförande 
 

 

Figur 1 Datainsamlingens arbetsgång. 

 
Viktiga personer, såsom rektor och klasslärarna för åk 1 på den för studien 
tilltänkta skolan, kontaktades (figur 1). Studiens syfte och upplägg beskrevs 
noggrant. Även vårdnadshavarna till klassernas elever informerades, såväl muntligt som 
skriftligt. Samtliga ställde sig positiva till studien. För att få ta del av hur eleverna låg 
till, beträffande den fonologiska medvetenheten, kontaktades en av skolans 
specialpedagoger. Specialpedagogen delgav skolans dokumenterade resultat, av 
vårterminens screening från 2015, där elevernas fonologiska medvetenhet testats via 
Lundbergs material (2007). Totalt hade 52 elever screenats. Medelvärdet för de 
screenade eleverna var 29,4 poäng. De elever som fått ett resultat ≤ 27 poäng, var 12 
stycken.  I denna grupp var medelvärdet 19,4 poäng. Dessa elever plockades ut i ett 
första urval och testades på nytt av studiens författare, med samma test (Lundberg, 
2007), i september hösten 2015. Lundberg skriver att testet kan användas flera gånger 
under en termin, för att se ifall något barn behöver särskild träning på något område. 
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Till en början var det tänkt att endast de elever som hade ≤ 20 poäng skulle väljas ut, då 
Lundberg anger detta som riktvärde för ett lågt resultat. Då det endast var 5 elever som 
hade resultatet ≤ 20 poäng valdes dock även elever med ett något högre resultat ut i det 
första urvalet.  
 
Tre grupper bildades, med fyra elever i varje grupp. Lundberg (2007) förordar att 
eleverna testas i grupper om max 6 elever, men menar att färre elever är en bättre 
sammansättning. Med detta upplägg var tanken att varje elev i lugn och ro skulle få 
möjlighet att få uppgifter förtydligade vid behov. Eleverna placerades så att de inte såg 
varandras anteckningar och testandet tog ca 25 min/grupp. Lundberg anger inte något 
medelvärde eller någon standardavvikelse i manualen, men ger som sagt ett riktvärde 
om att ett resultat ≤ 20 poäng är lågt. Därför valdes de elever som låg under 20 poäng 
ut, i ett andra urval, som deltagare i studien. Totalt rörde det sig om 8 elever (6 pojkar 
och 2 flickor). Deltagarna plockades ut ur klassrummet och testades enskilt med 
ytterligare tre test, såsom koppling fonem/grafem (Löwenbrand-Jansson, 2011), 
fonologisk och ortografisk avkodning (Elwér et al., 2013), samt ett avkodningstest 
gällande enkla, ljudenliga ord (Löwenbrand-Jansson, 2011). Det enskilda testandet tog 
ca 10-15 minuter/elev. All testning ägde rum i ett grupprum i närheten av klassrummet, 
i vilket eleverna var vana att arbeta och där de kunde arbeta ostört.  
 
Utifrån en analys av testerna fördelades de 8 eleverna så att båda grupperna hade ett så 
likvärdigt resultat som det var möjligt, utifrån pre-testet. Båda grupperna skulle 
representera elever i samma ålder, med låg fonologisk medvetenhet. Likvärdiga resultat 
vid pre-testet, men skillnader i resultat vid post-testet, ger möjligheter att senare dra 
slutsatser om interventionens inverkan (Stukat, 2011).  
 
Interventionen pågick sedan under en sex veckors period, fyra till fem dagar i veckan, 
ca 30 minuter per tillfälle. Grupp A1 (3 pojkar och 1 flicka) fick arbeta med materialet 
FonoMix och grupp A2 (3 pojkar och 1 flicka) skulle ingå i den s.k. kontrollgruppen 
och arbeta enligt ordinarie undervisning i klassrummet. Några veckor föll det bort en 
dag p.g.a av lov. Totalt arbetade eleverna 28 pass med interventionen, förutom en av 
eleverna (i resultatsammanställningen kallad elev 2) som vid två tillfällen var 
frånvarande p.g.a. sjukdom. Arbetspassen var alltid förlagda till förmiddagen, antingen 
direkt efter morgonsamlingarna eller efter första rasten. Valet av tid berodde främst på 
att interventionen skulle ligga i anslutning till när även kontrollgruppen hade 
svenskundervisning. Detta för att de elever som arbetade med FonoMix inte skulle få 
extra mycket svensk-undervisning, då det skulle kunna försvåra tolkningen av 
interventionens eventuella effekt på slutresultatet.   
 
Lektionens moment var noggrant inlästa och övningarna följdes enligt materialets 
upplägg. Vi höll till i ett grupprum som gränsade till klassrummet, och eleverna hade 
bestämda platser. Dessa hade vi tillsammans diskuterat igenom redan från början av 
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interventionen och eleverna hade fått fundera över var de borde sitta för att erhålla bäst 
arbetsro och koncentration. Efter första passet skiftade två av eleverna platser, men 
därefter satt de alltid på samma ställe. Vid några få tillfällen höll vi till i ett annat 
grupprum, då rummet var upptaget.  
 
Efter interventionen testades deltagarna på nytt av mig i ett s.k. post-test, enligt samma 
procedur som vid pre-testet. Resultaten sammanställdes i olika tabeller och figurer, där 
pre-testet och post-testet kan jämföras för varje grupp och elev. På så vis blir det tydligt 
vilka effekter träningen gett. 
 

3.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
 
En studie bör verifieras kontinuerligt från början till slut. Tre viktiga faktorer som bör 
beaktas under processens gång är reliabilitet, validitet och generaliserbarhet (Bryman, 
2011; Kvale & Brinkmann, 2009; Stukát, 2011).  
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet eller mätnoggrannhet. En hög reliabilitet innebär 
således att en studies resultat skulle bli detsamma, även om någon annan utför den på 
nytt (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2009; Stukát, 2011). Det finns många 
variablar som kan påverka en studies utfall, men att hålla alla variablar konstanta är näst 
intill omöjligt i en interventionsstudie. Elevernas dagsform kan ha stor betydelse, likaså 
miljön runt omkring, samt arv och bakgrund (Stukát, 2011). Detta är såklart faktorer 
som även kan ha inverkat på denna studies utfall. Det som stärker reliabiliteten i denna 
studie är att materialet som använts är så grundligt utarbetat gällande instruktioner och 
struktur o.s.v. Därmed blir det lätt att följa samma arbetsgång på nytt. Dessutom gjordes 
sammanställningen i direkt anslutning till testtillfällena, vilket också inverkar positivt på 
reliabiliteten. Alla utvalda deltagare var med hela studien igenom och inget bortfall 
skedde. 

I en kvantitativ studie är det viktigt att kunna förklara och dra säkra slutsatser och då 
blir statistiska hjälpmedel ett viktigt verktyg för tolkningen (Stukát, 2011). Metoderna 
som används ska vara objektiva och kvantifierande och därför bör de tester som 
används vara utprövade och normerade, då det bidrar till högre validitet och reliabilitet, 
liksom större möjlighet till generalisering. Normrelaterade tester gör det möjligt att 
jämföra ett resultat i förhållande till normalfördelningskurvan och övriga individer. 
Därmed finns möjlighet att avgöra hur individen ligger till i förhållande till sin 
åldersgrupp. Samtliga kartläggningstester har tydliga skriftliga instruktioner gällande 
hur testerna ska utföras, vilket stärker reabiliteten. Dessutom har forskaren i den här 
studien mångårig erfarenhet av testsituationer, liksom att arbeta med elever, vilket 
stärker reliabiliteten och tillförlitligheten ytterligare. 
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När det gäller tolkandet av tester kan dock utfallet skilja sig åt beroende på testare. I den 
här studien var det författaren själv som utförde samtliga tester, liksom tolkningen. Det 
skulle kunna ses som en svaghet, då testaren helst bör vara en opartisk person, 
ovetandes om vilka som fått interventionen eller inte (Bryman, 2011).   

I manualen till Elwér et al. (2013) står att läsa att testet har god reliabilitet. Sambanden 
mellan deltesten som mäter avkodning non-ord och avkodning ord varierar mellan 0,73 
och 0,93 och är alla statistiskt säkerställda på 1 procents signifikansnivå. De två testerna 
av Löwenbrand-Jansson (2011), liksom Lundbergs test (2007) var inte normerade, men 
med hjälp av dessa kan en kvalitativ bedömning ändå göras. I Lundbergs test anges ett 
riktvärde.  

Helst bör eleven bedömas två gånger inom ett visst tidsintervall, för att se ifall 
resultaten verkligen blir desamma. Detta fanns inte möjlighet till, vilket sänker studiens 
reliabilitet något. Det är nämligen viktigt att vara på sin vakt gällande tolkning av tester 
eftersom ett test inte kan spegla hela sanningen. Andra variablar kan inverka utan att vi 
är medvetna om det (Bryman, 2011; Wedin, 2010). 

En annan svaghet kan vara att studien pågick under en kortare tid och möjligen inte 
hinner ge FonoMix en rättvis bedömning.  
 
Validitet handlar om att undersöka om forskaren verkligen fick veta det som var tänkt, 
alltså huruvida mätinstrumentet verkligen mätte det som var tänkt att mäta. Det handlar 
även om ifall de slutsatser som presenteras är tillförlitliga (Bryman, 2011; Stukát, 
2011). Trots att forskaren har ett bra mätinstrument (hög reliabilitet) finns ändå risk att 
fel saker mäts. Validiteten vilar också på forskarens hantverksskicklighet, under hela 
processen (Kvale & Brinkmann, 2009). En forskare bör därför ständigt kontrollera, 
ifrågasätta och tolka sina upptäckter.  
 
De tester som användes är väl utarbetade och utprövade för att testa de enskilda 
förmågor som var tänkta att mätas, såsom fonologisk medvetenhet, koppling grafem-
fonem, samt avkodning. I Löwenbrand-Janssons (2011) finns ingen normering, och i 
Lundbergs (2007) test anges endast riktvärden, vilket resulterar i att uppgifter om 
validitet saknas. Vad gäller validiteten i materialet av Elwér et al. (2013)  har dock en 
god validitet kunnat påvisas. Deltesten Avkodning non-ord och Avkodning ord har 
jämförts mot H4 och Ordkedjor. Sambanden mot H4 varierar mellan 0,71 och 0,88 för 
elever i årskurs 2 och mellan 0,60 och 0,83 i årskurs 4, vilket således innebär god 
validitet. Sambandet är dock lägre med Ordkedjetestet, vilket förklaras med att detta test 
använder en annan design för att mäta läsförmågan. Där mäts andra variablar, vilka inte 
har med läsförmågan att göra. Detta stärker således studiens sammantagna validitet.  
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En studies generaliserbarhet handlar om ifall resultatet går att överföra till andra 
personer eller situationer. Generaliserbarheten påverkas av hur deltagarna valts ut, 
liksom hur stort antal deltagare man bygger sin studie på. Undersökningsgruppen bör 
därför inte begränsas till att gälla enbart den undersökta gruppen, utan man bör göra ett 
representativt urval, så att resultatet kan generaliseras (Bryman, 2011; Kvale & 
Brinkmann, 2009; Stukát, 2011). Alla elever med låg fonologisk medvetenhet valdes ut 
att delta, men sammantaget var dessa inte så många i och med att urvalet endast skedde 
på en skola. Båda grupperna representerades av såväl pojkar som flickor, men antalet 
deltagare av varje kön var litet. Grupperna representerades inte heller av elever med 
någon diagnosticerad funktionsnedsättning, annat modersmål etc. Fler deltagare och en 
större bredd av elever, från olika socio-ekonomiska områden, skulle således kunna leda 
studiens resultat i en annan riktning, ifall studien gjordes om på nytt. Vad gäller 
generaliserbarheten blir det därför svårt att dra några generella slutsatser, då det 
empiriska underlaget är för litet. Stukát menar att det behövs minst trettio personer i en 
undersökningsgrupp om man vill göra olika statistiska beräkningar på sitt material. 
Ambitionen har dock varit att erhålla en studie som kan ge en begränsad, men adekvat 
beskrivning av hur ett fonemiskt, multisensoriskt arbetssätt kan inverka på en elevs 
förutsättningar för läs- och skrivinlärningen. 
 

3.6 Etiska överväganden 
 
I en studie ska kontinuerliga etiska ställningstaganden göras, vilket omfattar 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman, 2011; Kvale 
& Brinkmann, 2009; Vetenskapsrådet, 2011). Denna studie har hela tiden innefattat 
noggranna etiska överväganden, med syfte att följa de forskningsetiskt riktiga 
principerna. 
 
Tidigt på höstterminen, informerades rektorn, klasslärarna och vårdnadshavarna 
(eftersom eleverna är under 15 år) om studien och vilka följder och ev. risker denna 
skulle kunna tänkas medföra. Under ett föräldramöte för hela årskurs 1, presenterades 
den övergripande planen, liksom syftet och metoderna. Vårdnadshavarna gavs möjlighet 
att ställa frågor och fick veta att det var helt frivilligt att delta och att de när som helst, 
utan förklaring, kunde avbryta sitt barns medverkan. Detta utan att det i så fall skulle 
påverka barnets situation på något sätt. De fick även veta att det bara var forskaren och 
klasslärarna som skulle behandla deltagaruppgifterna, liksom hur resultatet skulle 
användas och var det skulle presenteras. Efter mötet delades ett missivbrev ut (bilaga 1) 
till vårdnadshavarna, med samma skriftliga information, liksom en bifogad talong 
(bilaga 2), där de fick ge sitt samtycke eller avböja ett deltagande. Några lämnade in sitt 
beslut direkt och några tog hem brevet för att läsa igenom informationen ytterligare. 
Inom en vecka hade alla föräldrar tackat ja. Innan informationsbrevet och 
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samtyckesblanketten delades ut till vårdnadshavarna hade även rektorn fått chans att 
tycka till om formulering och processande, då rektor står som ansvarig för det som sker 
inom verksamheten.  
 
Ett massmail skickades sedan ut till alla föräldrar om att deltagarna valts ut och ett 
separat mail gick till dem, vars barn valts ut, så att de skulle veta att deras barn var 
uttagna. Det separata mailet skickades enskilt, till var och en, för att inte röja 
anonymiteten för de övriga deltagarna. I detta mail uppmanades även vårdnadshavarna 
att ta kontakt med forskaren ifall ytterligare frågor eller funderingar skulle komma att 
dyka upp. 
 
Att säkerställa deltagarnas anonymitet har varit en mycket viktig utgångspunkt rakt 
igenom hela upplägget av studien och allt material gällande tester har därför endast varit 
tillgängligt för forskaren. Tystnadsplikt kring personuppgifter har eftersträvats, vilket 
betonas som mycket viktigt i etiska riktlinjer för forskning (Vetenskapsrådet, 2011). 
Elevernas namn och persondata har därför fingerats som ”Elev 1”, ”Elev 2” osv. 
Skolans och kommunens namn har heller inte nämnts. För att öka deltagarnas 
anonymitet bildades även fler arbetsgrupper, som fick gå ut och arbeta med materialet 
FonoMix. Besökande föräldrar, liksom personal på skolan, kunde då inte veta vilka av 
barnen som deltog i interventionen och tvärtom. Nyttjandekravet beaktades på så vis att 
allt insamlat material enbart används i denna forskning och inte i några andra syften. 
Datan förstördes när studien var klar. 
 
I en sådan här intervention är det också viktigt att alla elevers behov tillgodoses. Därför 
fick även den väntande kontrollgruppen möjlighet till samma träning, efter 
interventionens slut. Detta eftersom de, etiskt, har rätt till detta stöd.  
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4 Resultat och analys 
 
I följande kapitel redovisas hur strukturerad och intensiv fonemisk, multisensorisk 
läsinlärningsmetodik, under en begränsad tid, inverkar på ett antal elever med bristande 
fonologisk medvetenhet. Studiens resultat redovisas och analyseras utifrån de 
individuella pre- och posttesterna, som genomfördes i såväl interventionsgruppen (A1), 
som i kontrollgruppen (A2). I resultatet kan man utläsa likheter, skillnader och 
interventionseffekter mellan grupperna. Resultatet gäller fonologisk medvetenhet, 
koppling grafem/fonem och ortografisk/fonologisk avkodning, efter sex veckors 
intensiv träning. Resultatet presenteras via tabeller och figurer, utifrån medelvärde (M), 
och standardavvikelse (S) för respektive grupp. Även varje elevs enskilda resultat i 
respektive deltest redovisas.  
 

4.1 Fonologisk medvetenhet 
 
Elevernas fonologiska medvetenhet prövades redan i samband med urvalet av deltagare, 
via Lundbergs (2007) fem olika deltest: 
 
Deltest 1: Att upptäcka rim (5 poäng) 
Deltest 2: Samma begynnelseljud (10 poäng) 
Deltest 3: Hur många ljud? (10 poäng) 
Deltest 4: Vilket ord är längst? (5 poäng) 
Deltest 5: Representera fonem med bokstäver (5 poäng) 
 
Redan i pre-testet klarade samtliga elever maxpoäng i deltest 1, som handlade om att 
rimma (tabell 1). I post-testet backade dock elev 5 ur grupp A2 med -2p. Övriga elever 
erhöll även i post-testet maxpoäng.  
 
I Fonemanalysen (deltest 2), där eleverna ska analysera vilka ord som börjar lika, visar 
sig elev 1 (1p) och elev 4 (2p), i grupp A1, ha stora bekymmer i pre-testet (tabell 1). De 
hamnar således långt under gränsvärdet (6p). Övriga elever i grupp A1 klarar över 
gränsvärdet. Grupp A2 presterar ett sammanlagt bättre resultat i pre-testet. Endast en 
elev (elev 8) ligger under gränsvärdet, med en poängsumma på 4p. I post-testet 
förbättrar samtliga elever i grupp A1 sina resultat och därmed når nu alla elever i A1 
över gränsvärdet (6p). I grupp A2 är det endast elev 7 som ökar sitt resultat (+3p). Elev 
6 får samma antal poäng som i pre-testet (8p) och övriga två elever sänker sina resultat 
med -1p. Således är det fortfarande bara elev 8 i grupp A2, som inte klarar gränsvärdet. 
De två elever i grupp A1, som i pre-testet hade lägst resultat av alla elever, ökade mest i 
förhållande till båda grupperna. Elev 1 stod för den största ökningen (+8p). Elev 4 
ökade med +5p. 
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I Fonemsegmenteringen (deltest 3, tabell 1), där eleverna ska segmentera ord genom att 
dra ett streck för varje fonem de hör i ordet, hamnar både grupp A1 och grupp A2 under 
gränsvärdet (6p) på pre-testet. Det visar på stora svårigheter i båda grupperna. I post-
testet är resultaten fortfarande låga och det är endast en elev ur vardera grupp, elev 2 ur 
grupp A1 och elev 6 ur grupp A2, som når över gränsvärdet (6p). Elev 2 ur grupp A1 
står för den största ökningen (+5p). Elev 3 och 4 ur grupp A1 har oförändrade resultat, 
liksom elev 7 i grupp A2. I grupp A2 finns det även en elev (elev 5) som minskar sitt 
resultat med -1p. 
 
I ytterligare en Fonemsegmentering (deltest 4), där eleverna ska jämföra ordens längd, 
klarar alla elever, utom elev 1 i grupp A1 och elev 5 i grupp A2, ett resultat som 
motsvarar gränsvärdet på minst 3 p i pre-testet. I post-testet ökar alla elever i grupp A1, 
utom elev 4, sitt resultat. Därmed klarar tre av fyra elever i grupp A1 gränsvärdet. Elev 
4 sänker sitt resultat -2p. Elev 1 står för den största ökningen bland båda grupperna i 
och med ökningen på +3p. I A2 ligger elev 5 fortfarande under gränsvärdet, och liksom 
elev 8 sänker dessutom denna elev sitt resultat från pre-testet med - 1 p. Elev 7 presterar 
oförändrat. I grupp A2 visar endast elev 6 ett förbättrat resultat. 
 
Testet där eleverna ska skriva ord till bilder (deltest 5) visar sig vara mycket svårt och 
ingen av eleverna klarar att representera fonem med grafem i pre-testet. I post-testet är 
detta fortfarande svårt för samtliga och det är endast elev 2 i grupp A1, som klarar 
gränsnivån med sina 3p och som också står för den största utvecklingen (+3p). Elev 8 ur 
grupp A2 har fortfarande 0p, medan övriga elever i båda grupperna skriver minst ett ord 
rätt. Elev 6 i grupp A2 klarade i post-testet att skriva två ord. 
 

Tabell 1 Varje elevs delresultat i pre-och posttestet Fonologisk medvetenhet   

 

    

 
Deltest 1 

Rim 
Deltest 2 

Fonemanalys 
 Deltest 3 

Fonemsegm. 
Deltest 4 

Fonemsegm. 
Deltest 5 

Skriva ord Ʃ Ʃ 

    Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post Pre Post 

  Elev 1 5 5 1 9 1 3 0 3 0 1 7 21 

A1 Elev 2 5 5 7 10 3 8 3 4 0 3 18 30 

(n=4) Elev 3 5 5 8 9 5 5 3 5 0 1 21 25 

  Elev 4 5 5 2 7 3 3 3 1 0 1 13 17 

  Elev 5 5 3 7 6 2 1 2 1 0 1 16 12 

A2 Elev 6 5 5 8 8 4 8 4 5 0 2 21 28 

(n=4) Elev 7 5 5 7 10 4 4 3 3 0 1 19 23 

  Elev 8 5 5 4 3 3 5 5 4 0 0 17 17 
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Figur 2 Varje elevs totala resultat i pre-och posttestet Fonologisk medvetenhet. 

 
Figur 2 visar att alla elever i pre-testet, förutom elev 3 i grupp A1 och elev 6 i grupp A2, 
ligger under rekommenderat gränsvärde (20p), för tillfredsställande resultat. Dessa två 
elever ligger dock alldeles på gränsen. I post-testet har samtliga elever i grupp A1 
förbättrat sina resultat och det är nu endast elev 4 som inte klarar nivån för godkänt. I 
grupp A2 är det två elever (elev 5 och 8) som fortfarande hamnar under gränsvärdet. 
Elev 5 i grupp A2 sänkte sitt totala resultat med -4 p och elev 8 visar samma resultat 
som i pre-testet. Störst utveckling visar elev 1 och 2 från grupp A1. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3 Medelvärde gällande det totala resultatet i varje grupp, i pre-och posttestet Fonologisk 
medvetenhet. 

 
Totalt sett visade grupp A1 en bättre utveckling beträffande den fonologiska 
medvetenheten, jämfört med grupp A2 (figur 3). Grupp A1 startade med ett lägre 
medelvärde (-3,5p) i jämförelse med grupp A2, men avslutade med ett högre 
medelvärde (+3,25) än denna grupp, vilket innebär en markant ökning.  
 
I pre-testet visade A2 högre medelvärden i tre av fem deltest (deltest 2, 3 och 4), medan 
övriga två deltest låg på samma medelvärden som A1. I post-testet hade A1 gått om i 
samtliga deltest, utom deltest 3 där medelvärdena var lika. I tabell 2 kan man se att 
grupp A1 ökade medelvärdet mer i samtliga deltest jämfört med A2.  
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Den största förbättringen gällde deltest 2 där grupp A1 ökade sitt medelvärde med 
+4,3p. Här kan man också se att grupp A1 hade en högre standardavvikelse jämfört med 
grupp A2 i pre-testet (en skillnad på 1,8), men att denna i post-testet var lägre i A1 än 
A2. Det innebär att spridningen i detta deltest i grupp A1 minskade och att gruppen 
därmed blev mer homogen i motsats till A2, där spridningen istället ökade.  Grupp A2 
gjorde sin största förbättring i deltest 3 (+1,2p). I detta deltest gjorde A1 sin näst största 
ökning med +1,8p. Grupp A2 ökade sina medelvärden i tre av fem deltest, men 
minskade dem i deltest 1 och 4. Även om grupp A1 utvecklats mer än grupp A2 hamnar 
de dock på rätt likvärdiga medelvärden i post-testet, eftersom A1 inledde med lägre 
resultat. Det är endast i deltest 2 som A1:s resultat skiljer sig mer markant (+2p). 
 
 
Tabell 2 Varje grupps medelvärde och standardavvikelse i pre- och posttestet Fonologisk medvetenhet  
 
  A1 (n=4) A1 A2 (n=4) A2 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

  M           S M          S M            S M           S 

Deltest 1  5           0   5           0  5             0 4,5        1,2 

Deltest 2 4,5        3,5  8,8       1,3 6,5         1,7 6,8          3 

Deltest 3  3          1,6  4,8       2,4 3,3         0,9 4,5        2,9 

Deltest 4 2,3        1,5  3,3       1,7 3,5         1,3 3,3        1,7 

Deltest 5  0            0  1,5         1  0             0  1          0,8 

 

4.2 Koppling fonem/grafem 
 
För att få grepp om vilka fonem och grafem eleverna lärt sig koppla ihop, användes ett 
test av Löwenbrand-Jansson (2011). Totala antalet poäng per delprov är 28p. Testet ger 
inga riktlinjer om hur många antal rätt eleverna bör ha, men är ett kvalitativt test, för att 
se vilka kunskaper och vilket utgångsläge eleverna har inför den kommande läs- och 
skrivinlärningen.  
 
Resultatet visar att eleverna i grupp A2 är säkrare än eleverna i grupp A1 på att koppla 
ihop rätt fonem med rätt grafem. Det gäller både versaler och gemener, såväl i pre-testet 
som i post-testet (tabell 3). I tabell 3 kan man dock se att elev 2 i A1 och elev 8 i A2, i 
pre-testet visar samma resultat (5p), men att elev 2 i A1 har gjort en större ökning på 
post-testet (+7p) i jämförelse med elev 8 i grupp A2 (+5p). Tre av eleverna (elev 5, 6 
och 7) i A2 gjorde den största ökningen gällande fonem/versal sett till båda grupperna 
(tabell 3). Elev 4 i grupp A1 och elev 8 i grupp A2 ökade +5p vardera och hade således 
en likvärdig ökning. Angående gemenerna var det ingen större skillnad beträffande 
ökningen mellan grupperna om man räknar till antalet poäng som förbättrats.  
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Tabell 3 Varje elevs delresultat i pre-och posttestet Koppling fonem/grafem  

    Versaler Gemener 

    Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

  Elev 1 0 5 0 12 

A1 Elev 2 5 12 4 11 

(n=4) Elev 3 4 7 0 8 

  Elev 4 1 6 1 7 

  Elev 5 7 20 8 19 

A2 Elev 6 8 23 7 17 

(n=4) Elev 7 6 14 6 15 

  Elev 8 5 10 5 10 
 
 
Grupp A2 ökade sitt medelvärde mer än A1 gällande versalerna (tabell 4) med en 
skillnad på +5,3 för grupp A2. Ökningen av medelvärdet gällande gemenerna var 
likvärdigt mellan grupperna. A1 ökade med +8,2 och A2 ökade med +8,8p. Spridningen 
i grupp A1 är större i pre-testet jämfört med i grupp A2, men i post-testerna är grupp A1 
mer homogena än grupp A2 (tabell 4). 
 
 
Tabell 4 Varje grupps medelvärde och standardavvikelse i pre- och posttestet Koppling fonem/grafem 
 
  A1 (n=4) A1 A2 (n=4) A2 

Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

  M            S M            S M            S M            S 

Versaler 2,5        2,4 7,5        3,1 6,5        1,3 16,8      5,9    

Gemener 1,3        1,9 9,5        2,4 6,5        1,3 15,3      3,9 

 
 

4.3 Fonologisk och ortografisk avkodning 
 
Vid testande av elevernas avkodningsförmåga användes ett material av Elwér et al. 
(2013), där eleven ska avkoda nonsensord (non-ord), liksom läsa ortografiska uppgifter 
(avkoda riktiga ord). Materialet är normerat från åk 2, men vad gäller åk 1 anges ett 
ungefärligt mått på hur många ord en elev i början av vårterminen i åk 1 bör kunna läsa, 
för att inte ligga i riskzonen. Författarna menar att elever i åk 1 har så olika bakgrund. 
De har heller inte hunnit få någon formell läsundervisning under hösten, vilket medför 
att det blir svårt att ange normer. För en elev som i början av vårterminen inte läser fler 
än 5 non-ord och 6 ord bör man dock enligt författarna definitivt överväga 
specialpedagogiska insatser.  
 
Eleverna fick också göra ett test av Löwenbrand-Jansson (2011), som handlar om att 
läsa enkla ljudenliga ord bestående av grafemen S, O, L, A, R, M. Detta test innehåller 
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inga riktvärden, men orden består av de fonem interventionsgruppen arbetat med under 
studien. Totala antalet poäng i detta test är 9 p.  
 
Som framgår av tabell 5 var det ingen av eleverna i grupp A1 eller grupp A2, som 
avkodade ord när interventionen började. Även efter interventionen anses fortfarande 
alla elever i både A1 och A2 ligga i riskzonen för behov av specialpedagogiska insatser. 
Det är dock egentligen för tidigt att göra en tillförlitlig bedömning av detta, då det 
fortfarande är några månader kvar att avsätta till lästräning innan det finns en normering 
för åldersgruppen.  
 
I post-testet visar samtliga elever i grupp A1 att de kommit igång med sin avkodning. 
Elev 2 och 3 klarar redan nu ett resultat som överstiger riktvärdet (6p) med +1 p, 
gällande ortografisk läsning. Elev 1 och 4 ligger strax under riktvärdet med sina 4 
poäng. Non-orden är fortfarande svåra för samtliga i grupp A1 och ingen elev klarar 
riktvärdet på 5p. Samtliga elever i A1 klarar däremot att läsa FonoMix-orden. Elev 3 
läser alla 9 ord och elev 2 läser 8 ord. Elev 1 och 4 läser fler än hälften av orden, då de 
läser 6 respektive 5 ord. I grupp A2 är det två av eleverna som kan sägas ha kommit 
igång med sin avkodning. Elev 6 läser 7 ord och elev 7 läser 6 ord och klarar således 
riktvärdet för den ortografiska läsningen. Dessa två elever läser även 7 ord (elev 6) och 
5 ord (elev 7) i deltestet FonoMix, vilket motsvarar minst hälften av orden. De klarar 
dock inte riktvärdet (5p) för non-orden. Elev 8 klarar 4 ord i det ortografiska deltestet, 
men avkodar för övrigt ingenting. Elev 5 klarar något enstaka ord i varje deltest, men 
klarar inget av riktvärdena och kan således inte sägas ha kommit igång med sin 
avkodning. Båda grupperna har således svårare med non-orden jämfört med de riktiga 
orden (tabell 5 och 6, samt figur 4). 
 

Tabell 5 Varje elevs delresultat i pre-och posttestet Avkodning Non-ord, Avkodning Ord, samt Avkodning 
Ord FonoMix 

    Non-ord Ord Ord FonoMix 

    Pre-test Post-test Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

  Elev 1 0 0 0 4 0 6 

A1 Elev 2 0 2 0 7 0 8 

(n=4) Elev 3 0 1 0 7 0 9 

  Elev 4 0 0 0 4 0 5 

  Elev 5 0 2 0 2 0 1 

A2 Elev 6 0 2 0 7 1 7 

(n=4) Elev 7 0 0 0 6 0 5 

  Elev 8 0 0 0 4 0 0 
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Figur 4 Varje grupps medelvärde gällande resultaten i posttestet Avkodning Non-ord, Avkodning Ord, 
samt Avkodning Ord FonoMix. 

Figur 4 , liksom tabell 6, visar att elevernas medelvärde i deltestet Avkodning Non-ord 
är likvärdigt i post-testet (0,8 i grupp A1, respektive 1,0 i grupp A2), liksom att tabell 6 
visar att detsamma gäller spridningen i gruppen (1,0 i grupp A1, respektive 1,2 i grupp 
A2). I deltestet Avkodning Ord är medelvärdet i grupp A1 något bättre (+0,7). Vad 
gäller det tredje deltestet (Ord FonoMix) visar grupp A1 en betydligt större utveckling 
än grupp A2 gällande medelvärdet. Här ökar grupp A1 +3,7p mer än än grupp A2 och 
resultatet i grupp A1 är dessutom mer homogent (tabell 6). 

 
Tabell 6 Varje grupps medelvärde och standardavvikelse i pre- och posttestet Avkodning 
 
  A1 (n=4) A1 A2 (n=4) A2 

  Pre-test Post-test Pre-test Post-test 

  M        S  M         S M         S M           S 

Non-ord  0            0    0,8           1      0          0      1          1,2 

Ord  0            0    5,5          1,7      0          0     4,8        2,0 

Ord (Fonomix)  0            0     7            1,8    0,3        0,5     3,3        3,3 
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5 Sammanfattande slutsatser och diskussion 
 
I detta avsnitt sammanfattas studiens övergripande resultat. Resultatet och slutsatserna 
diskuteras med utgångspunkt i syfte och forskningsfrågor, liksom att de relateras till 
tidigare forskning och teorier. Faktorer som kan ha bidraget till resultatet, såsom 
exempelvis metodvalet, diskuteras också. En diskussion kring vilken påverkan resultatet 
utgör för specialpedagogisk verksamhet förs också, samt att studien avrundas med 
förslag till fortsatt forskning. 
 

5.1 Vilka effekter ger träning med FonoMix på den fonologiska 
medvetenheten? 

 
Resultatet visar att FonoMix ger en god effekt på den fonologiska medvetenheten. 
Totalt sett visar interventionsgruppen en mer positiv utveckling, jämfört med den grupp 
som fått ordinarie undervisning. Samtliga elever i interventionsgruppen förbättrar sina 
resultat, varav två dessutom gör det markant. Elevernas fonemiska kunskaper förbättras, 
varav förmågan att avgöra vilka ord som börjar med samma fonem, är det som är mest 
framträdande av de fonemiska uppgifter som ingick i testet. Tre av fyra elever i 
interventionsgruppen klarar efter interventionens slut gränsvärdet för det Lundberg 
(2007) anser vara godkänt.  
 

Även om eleverna utvecklat sin fonologiska förmåga, kan man vid en kvalitativ analys 
av post-testerna se att det fortfarande finns mer att arbeta kring, gällande den fonemiska 
medvetenheten. Lundberg (2007) skriver att en god fonologisk medvetenhet innebär att 
individen måste kunna bortse från intilliggande, samartikulerande ljud, vilket eleverna i 
interventionsgruppen fortfarande inte behärskar. Det är dock svårt att ge en rättvis bild 
av materialet och metoden, eftersom det inte under interventionstiden hinner provas i 
sin helhet. Med tanke på att det dock, redan efter en kort träningsperiod visar ett sådant 
gott resultat överlag, bör man ändå kunna dra slutsatsen att en längre tids träning 
inverkar ännu mer positivt. Dock menar Melby-Lervåg et al. (2012), att lässtarten i sig, 
där eleverna kommer i kontakt med fonemen, ger en positiv effekt på fonologisk 
medvetenhet. Detta bör man därför så klart också ta hänsyn till gällande materialets 
goda effekter eller inte.  
 
Melby-Lervåg et al. (2012) menar att det är den fonemiska delen i den fonologiska 
medvetenheten som bör ägnas extra mycket arbete, eftersom det är den största 
gemensamma faktorn hos dyslektiker. En metod som, redan efter 6 veckor, visar att den 
fonemiska medvetenheten utvecklas i positiv riktning, blir därmed värdefull, eftersom 
förmågan att manipulera med ett ords fonem, har en avgörande betydelse för 
läsinlärningen (Gillon, 2004; Høien & Lundberg, 1999; Lundberg & Herrlin, 2005; 
Melby-Lervåg et al., 2012; Myrberg, 2007; Rack, 2004; Snowling & Hulme, 2005; 
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Vellutino et al., 2004).  Hulme (1987), Høien & Lundberg (1999) och Torgesen (2001) 
skriver att den multisensoriska förstärkningen ger goda effekter, men för att kunna säga 
något om vilken effekt de multisensoriska aspekterna gett hade ett annat studieupplägg, 
med två interventionsgrupper, behövts. Den ena gruppen skulle då ha arbetat med flera 
sinnen i inlärningsprocessen, och den andra skulle ha jobbat enbart med fonologisk 
medvetenhet.  
 
Slutsatsen i den här undersökningsgruppen blir därmed att FonoMix, via sin 
strukturerade och intensiva fonemiska, multisensoriska läsinlärningsmetodik, har en 
positiv inverkan på elevernas fonologiska förmåga. I de tester som använts framkommer 
att den fonemiska medvetenheten förbättras och att FonoMix ökar medvetenheten mer 
än ordinarie undervisning. 
 

5.2 Vilka effekter ger träning med FonoMix på kopplingen fonem/grafem? 
 
Resultatet visar att FonoMix och ordinarie undervisning ger likvärdiga effekter på 
kopplingen fonem/grafem, gällande gemenerna. Beträffande versalerna ökar eleverna i 
kontrollgruppen överlag sina resultat mer, än eleverna i interventionsgruppen.  
 
En sannolik orsak till att eleverna i kontrollgruppen erhöll ett bättre resultat gällande 
versalerna kan vara, att del 1 av FonoMix enbart lägger fokus på gemenerna. Detta får 
till följd att eleverna i interventionsgruppen, under de sex veckor som studien ägde rum, 
inte får möjlighet att befästa versalerna till de grafem som introduceras i materialet. 
Effekterna gällande gemenerna är likvärdiga. Vid en kvalitativ testanalys kan man se att 
eleverna i interventionsgruppen minns alla de fonem de arbetat med, förutom två av 
eleverna som missar en respektive två av dem. Sannolikt är därmed att även tillhörande 
versaler skulle kunna ha befästs på samma sätt, om de involverats. Detta i sin tur skulle 
i så fall ha visat ett mer likvärdigt resultat även beträffande versalerna.  
 
Det går inte heller att utesluta att även ordinarie undervisning kan ha inkluderat inslag 
av multisensorisk träning, vilket i så fall skulle innebära att en interventionseffekt inte 
blir synlig. En längre tids intervention hade kunnat skapa andra förutsättningar och ge 
en mer rättvis bedömning, eftersom materialet egentligen är mer omfattande än den del 
som använts i studien. Även intervjuer med klasslärarna, samt observationer, skulle 
kunnat förklara resultatet mer rättvist i och med att en bättre bild av det arbete som 
pågick i klassrummet då kunnat belysas och beaktas vid tolkningen av resultatet. 
 
Enligt Dual-route-model är det viktigt att snabbt känna igen de karaktäristiska särdragen 
i ett ords bokstäver (Høien & Lundberg, 1999), eftersom det medverkar till bättre 
förutsättningar för en god avkodning. FonoMix, som lägger stort fokus på 
bokstavsinlärningen och fonemen, följer därmed Caravolas et al. (2001) och McBride-
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Chang (1999) rekommendationer, för vad god läsundervisning bör innehålla. Torgesens 
studie (2001) visar att elever som får stärka sambandet mellan fonem och grafem med 
hjälp av multisensoriska övningar, bättre minns kopplingen och därmed gör stora 
framsteg. Även i denna studie ser man att eleverna minns kopplingen. Man kan ana att 
de munbilder som metoden bygger på ger artikulatoriska anvisningar till vilket 
språkljud bokstaven representerar, men ytterligare undersökningsmetoder hade behövts 
för att kunna säkerställa huruvida det multisensoriska inslaget spelar en avgörande roll 
eller inte.  
 
Slutsatsen i den här undersökningsgruppen blir att FonoMix, via sin strukturerade och 
intensiva fonemiska, multisensoriska läsinlärningsmetodik, har en positiv inverkan på 
kopplingen fonem/grafem. Eleverna minns överlag kopplingen mellan alla de 
fonem/grafem de arbetat med. Det är dock svårt att utifrån denna studie avgöra huruvida 
metoden är bättre eller sämre än någon annan. Studien visar att effekterna är likvärdiga 
gällande kopplingen fonem/gemen, men att ordinarie undervisning ger ett bättre resultat 
gällande kopplingen fonem/versal. Sett till de möjliga orsaker som kan ha inverkat, bör 
man dock inte dra någon generell slutsats av detta.  
 

5.3 Vilka effekter ger träning med FonoMix på den fonologiska och ortografiska 
avkodningen? 

 
Resultatet visar att båda grupperna har förbättrat sina resultat gällande avkodningen, 
men att interventionsgruppen klarar att avkoda fler ord än kontrollgruppen. Båda 
grupperna visar i resultatet att den ortografiska avkodningen går bättre än den 
fonologiska. Effekterna på den fonologiska avkodningen är liten och båda grupperna har 
märkbart svårare med non-orden än de riktiga orden. Vad gäller den fonologiska 
avkodningen märks ingen skillnad mellan grupperna.  
 
En tänkbar orsak till att den fonologiska strategin inte fungerade lika bra kan vara, att 
vart och ett av de non-ord som ingick i Elwérs et al. (2011) test (förutom ett), innehöll 
minst ett grafem som interventionsgruppen ännu inte arbetat med. Om kopplingen 
grafem-fonem saknas, blir det således svårt att läsa orden. Även det ortografiska testet 
bestod av många ord, vars grafem ännu inte är kända för eleverna. Ytterligare en 
tänkbar orsak till att den fonologiska strategin inte fungerade lika bra som den 
ortografiska kan också ha att göra med begränsningar i elevernas korttidsminne, vilket 
denna studie tyvärr inte kan kontrollera. Korttidsminnets kapacitet avgör hur många 
segment som utifrån den fonologiska omkodningen kan behandlas effektivt i 
syntesprocessen (Høien & Lundberg, 1999). Man kan också tänka sig att eleverna dragit 
nytta av sitt ordförråd när de läser riktiga ord, vilket de inte kan när de läser non-ord. 
Elever med ett starkt ordförråd har således en fördel när de läser riktiga ord. När det 
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gäller non-ord är de mer utlämnade till det fonologiska processandet (Høien & 
Lundberg, 1999).  
 
Även om båda grupperna utvecklat den ortografiska läsningen, visar alltså 
interventionsgruppen en större utveckling. Detta framkommer främst i testet (FonoMix 
Ord). Trots att eleverna i interventionsgruppen har ett mycket mer begränsat antal 
fonem kopplade till rätt grafem i sitt lexikon, i jämförelse med kontrollgruppen, klarar 
de ändå att avkoda fler ord.  En förklaring till detta kan vara att FonoMix Ord endast 
innehåller de fonem/grafem som eleverna i interventionsgruppen arbetat med under 
studiens gång, och att eleverna i interventionsgruppen kontinuerligt fått öva att laborera 
med fonemen/grafemen i olika ordkonstellationer.  
 
Studiens resultat stämmer således överens med SBU:s rapport (2014) om att 
strukturerad undervisning, där kopplingen mellan fonem och grafem övas, förbättrar 
läsförmågan. Studien stämmer även överrens med liknande studier av t.ex. Bowyer-
Crane et al. (2008), Carson et al. (2013), Hatcher et al. (2004) och National Institute for 
Literacy (2008), vilka alla bekräftat att avkodning och läsflyt gynnas av fonemisk 
träning. Høien och Lundberg (1999) förordar, utifrån Dual-route-model, att elever måste 
få tillfällen att möta bokstavssekvenser upprepade gånger för att ortografiska identiteter 
ska fastna i individens lexikon. Tack vare att eleverna med hjälp av materialet FonoMix, 
vid upprepade tillfällen, också får övning i att känna igen bokstävernas karaktäristiska 
särdrag, går avkodningen lättare. Munbilderna ger med stor sannolikhet en 
artikulatorisk anvisning till vilket språkljud bokstaven representerar, vilket i sin tur 
underlättar uttalet och avspeglar sig i avkodningen. Den artikulatoriska identiteten och 
den fonologiska identiteten stärker troligen varandra, liksom att förståelsen för den 
alfabetiska principen underlättar. Härmed bekräftas även det Myrberg (2007) skriver om 
att den syntetiska metoden, där kopplingen mellan fonem och grafem står i fokus, 
gynnar elever i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Enligt Dual-route-
model blir det svårt att plocka fram kunskap och göra om den till ord om de 
fonologiska, semantiska och/eller ortografiska representationerna saknas (Høien & 
Lundberg, 1999). Myrberg, liksom Fridolfsson (2008), skriver också att en läsare måste 
ha den fonologiska strategin som hjälp, för att klara okända och svåra ord. Om 
individen inte har en säker koppling mellan fonem och grafem blir således möjligheten 
att befästa representationerna, liksom att använda sig av den fonologiska strategin, 
väldigt liten. Även Wolffs studie (2011) som visar att multisensorisk träning, med 
övningar gällande att koppla samman grafem och fonem för att underlätta 
ordavkodningen, når liknande resultat.  
 
Det finns såklart även en möjlighet att andra miljöaspekter, såsom sociala förhållanden 
kan ha spelat in på elevernas avkodningsförmåga. Det går inte att utesluta att 
interventionsgruppens elever t.ex. haft bättre möjligheter att träna avkodning även 
hemma. Sådana inverkande faktorer har inte beaktats i denna studie.  
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Man måste också ha i åtanke att deltagarna i studien fortfarande bara är i starten av sin 
läsinlärning. Precis som Elwér et al. (2013) skriver har elever första terminen i åk 1, 
ännu inte hunnit få någon formell läsundervisning, vilket gör att det också blir svårt att 
ange reella normer och riktvärden. Därför måste testresultaten analyseras med stor 
försiktighet, eftersom eleverna helst bör ha fått möjlighet att bearbeta alla grafem i 
undervisningen innan de testas. Det hade kanske passat bättre att utföra denna studie 
under våren då ett sådant scenario hade kunnat ge materialet FonoMix en mer rättvis 
bedömning.  
 
Slutsatsen i den här undersökningsgruppen blir dock att FonoMix, via sin strukturerade 
och intensiva fonemiska, multisensoriska läsinlärningsmetodik, har en positiv inverkan 
på elevernas avkodningsförmåga. Eleverna som undervisats med metoden FonoMix 
klarar att läsa fler ord än de elever som fått ordinarie undervisning. 
 

5.4 Övrig diskussion kring metodval 
 
För att stärka reliabiliteten ytterligare hade fler ingående tester kunnat användas för att 
möjliggöra en mer nyanserad bild av elevernas utveckling gällande den fonologiska 
medvetenheten, kopplingen fonem-grafem, liksom interventionens effekter på 
avkodningen. Det hade även varit positivt om studien inkluderat fler deltagare, eftersom 
detta hade ökat möjligheterna till generalisering. Med så få deltagare som åtta elever bör 
egentligen inte medelvärde anges, eftersom elevernas resultat kan vara väldigt spridda 
och resultatet då kan ge en sned bild. I denna studie har beräkningar av medelvärde ändå 
gjorts. Detta för att åtminstone ge en liten uppskattning av utfall på gruppnivå. Läsaren 
bör dock beakta det faktum att resultatet därmed kan bli något vilseledande. Studien har 
inte heller innefattat ett slumpmässigt urval. Ytterligare ett positivt tillskott till studien 
hade varit om testledaren i pre- och posttesterna varit ovetandes om vilka elever som 
ingick i interventionsgruppen och vilka elever som ingick i kontrollgruppen.  
 

5.5 Studiens betydelse för specialpedagogisk verksamhet 
 
Studien visar att den fonemiska och multisensoriska läsinläringsmetodik som FonoMix 
bygger på, har en positiv inverkan på elever med bristande fonologisk medvetenhet, i 
den här undersökningsgruppen Den fonologiska medvetenheten förbättras, liksom 
kopplingen mellan fonem/grafem och avkodning, men det är egentligen främst effekten 
av den fonemiska medvetenheten, vilken är en del av den fonologiska medvetenheten, 
som blir märkbart tydlig i den här interventionen. Det empiriska underlaget i min studie 
är för litet för att några generella slutsatser ska kunna dras. Min målsättning är dock att 
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läsaren ska få kännedom om den goda inverkan, som ett fonemiskt och multisensoriskt 
arbetssätt kan innebära, för en elevs förutsättningar för en god läs- och skrivinlärning.  
 
En god fonologisk förmåga inverkar på avkodningen, vilken i sin tur har betydelse för 
en god läsutveckling (Fälth, 2013; Høien & Lundberg, 1999; Kamhi, 2012; Taube, 
2007; Wise & Chen, 2010). Bristande fonologisk medvetenhet är en av indikatorerna 
för att hamna i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Då fonemisk medvetenhet visat 
sig vara den största gemensamma nämnaren hos dem med läs- och skrivsvårigheter 
(Melby-Lervåg et al., 2012), bör de metoder och material som används i skolan 
inkludera arbete som fokuserar på detta. FonoMix, som bygger på en fonemisk, 
multisensorisk läsinlärningsmetodik, kan således med fördel nyttjas, för att hjälpa elever 
att nå framgång i sin läs- och skrivinlärning. Min studie kan därmed användas till såväl 
lärare, som special-lärare/pedagoger i skolan, som fortbildning, samt för att visa ett 
material som är användbart i förebyggande och reparerande syfte. Studien borde därmed 
även kunna vara av intresse för föräldrar och förskolepersonal, liksom övriga som är 
intresserade av att varje individ ska få de bästa förutsättningarna för en god läs- och 
skrivundervisning. Samhället gynnas av elever som kan läsa och skriva i och med att 
eleverna medverkar i det skapande som sker. 
 
Vid användande av materialet FonoMix bör lärarna och special-lärarna/pedagogerna 
även väva in de övriga delar, som i studien nämnts som viktiga för en god läsförmåga. 
Fälths studie (2013) visar t.ex. att en intervention där såväl träning av fonologisk 
medvetenhet, som träning på ord- och meningsnivå, ökar läsförmågan bäst. FonoMix 
fokuserar mycket på kopplingen fonem/grafem och avkodning. Man kan därmed 
härleda metoden till Dual-route-model, vilken är en läsmodell som inte tar hänsyn till 
huruvida kontexten inverkar på avkodningen. Läsförståelseaspekten finns inte med, då 
modellen inte innehåller någon form av samtal eller interaktion kring innehållet i texter. 
Detta är också något den kritiserats för. Modellen torde därför användas som ett 
komplement till övrig läsundervisning, vilket även Høien & Lundberg (1999) skriver. I 
arbetet med FonoMix kan Dual-route-model ge vägledning vid frågor och funderingar 
som uppstår under arbetets gång. Arbete med läsförståelse bör enligt mitt tycke 
inkluderas i arbetsgången. Jag tänker dock att materialet FonoMix, som fokuserar 
mycket på att skapa goda förutsättningar för avkodningen, hur som helst borde 
medverka till en positiv utveckling av läsförståelsen. Detta eftersom en förbättrad 
avkodning bör kunna frigöra minnesresurser för textbearbetning. Som följd av detta 
tänker jag även, likt Stanovich (1986), att en positiv verkan av den s.k. Matteuseffekten, 
borde kunna ta vid. Intensivträning med materialet FonoMix bör därför kunna räknas 
som en lönsam satsning. Det skulle även kunna vara så att metoden kan motverka 
elevers behov av specialpedagogiska insatser, vilket i sin tur skulle inverka positivt på 
såväl självkänsla, som samhällsbudgeten.  
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5.6 Förslag till fortsatt forskning 
 
Alla adekvata modeller för läs- och skrivinlärning måste ta till sig den centrala rollen 
som den fonologiska medvetenheten utgör, gällande förutsättningarna för en god läs- 
och skrivutveckling. Därför anser jag, precis som Melby-Lervåg et al. (2012), att den 
fonemiska medvetenheten, som visat sig vara den största gemensamma faktorn för 
elever i läs- och skrivsvårigheter, bör fokuseras. Framtida forskning bör således 
undersöka hur detta ska ske för att ge bästa möjliga effekt. Viktigt blir här även att ta 
reda på vilka faktorer som tillsammans skapar de mest gynnsamma förutsättningarna. 
 
Om någon skulle göra vidare studier kring materialet FonoMix skulle jag tycka att en 
jämförande studie vore intressant. Här skulle man t.ex. kunna korrelera resultaten i en 
klass som arbetar med materialet FonoMix med en klass som arbetar efter en annan 
metod, för att upptäcka likheter och skillnader beträffande fonologisk medvetenhet, 
koppling fonem/grafem och avkodning. Även läsförståelsen skulle kunna inkluderas. 
Intervjuer med pedagoger som arbetat med FonoMix vore intressant att involvera, för 
att få reda på deras långsiktiga erfarenheter av materialet. Vidare studier skulle även 
kunna inrikta sig mer på huruvida den multisensoriska förstärkningen ger goda effekter 
eller inte. En grupp skulle då kunna jobba med flera sinnen i inlärningsprocessen och en 
annan grupp skulle enbart kunna fokusera på den fonologiska medvetenheten.  
 
Nästa viktiga del att fundera kring blir hur de kunskaper som forskningen når fram till, 
ska nå ut till berörda pedagoger inom skolans värld. För att forskningsresultaten ska ge 
effekt måste de tas tillvara. Såväl skolans pedagoger, men också pedagoger inom 
förskolor, föräldrar och andra medborgare, som fattar viktiga beslut gällande barnen och 
skolan, bör ha de rätta kunskaperna, för att kunna lägga fokus och pengar på rätt 
områden. Varje barn ska ges en meningsfull skolgång utifrån sina individuella 
förutsättningar, för att klara de mål och kunskapskrav som läroplanen och kursplanerna 
föreskriver. Därför blir det viktigt att elevernas språkliga medvetenhet stimuleras på ett 
strukturerat sätt.  
 
I ett längre perspektiv tänker jag, likt Groth (2007), att även förändringar på gruppnivå 
gällande exempelvis klass- och gruppsammansättningar blir viktigt. Detta för att nå 
ännu mer kunskap i hur t.ex. intensivundervisning ska kunna ske utan att individen för 
den skull ska känna sig segregerad eller erhålla en dålig självbild och en dalande 
självkänsla. Därför kan även forskning inom sådana områden vara av stor betydelse. 
Precis som Nilholm (2012), liksom Groth (2007) förespåkar, anser också jag att det är 
bättre att förebygga problem än att reparera dem. Därmed blir framtida 
forskningsresultat mycket viktiga för såväl skolan som samhället. 
 
 
 



45 

6 Käll- och litteraturförteckning  
 
Adams, M.J. (1990). Beginning to Read: Thinking and Learning about Print. Massachuhusetts: MIT 

Press. 
Adler, B., & Adler, H. (2006). Neuropedagogik – Om komplicerat lärande. Lund: Studentlitteratur.  
Anmarkrud, Q. (2008). Skickliga lärares undervisning med fokus på läsförståelse. I  I. Bråten (Red.),  

Läsförståelse i teori och praktik (s.197-228).  Lund: Studentlitteratur. 
Bjar, L., & Liberg, C. (Red.). (2010). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. 
Borgström, H., & Strengbohm, P. (2006). Den hemliga koden: Aktuell forskning om läsning. Stockholm: 

Vetenskapsrådet. 
Bowyer-Crane, C., Snowling, M. J., Duff, F. J., Fieldsend, E., Carroll, J. M., Miles, J., Götz, K. & Hulme, 

C. (2008). Improving early language and literacy skills: differential effects of an oral language 
versus a phonology with reading intervention. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49, 422–
432. doi:10.1111/j.1469-7610.2007.01849.x 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber.  
Bråten, I. (2008). Läsförståelse i teori och praktik. Lund: Studentlitteratur. 
Caravolas, M., Hulme, C., & Snowling, M. J. (2001). The foundations of spelling ability: Evidence from 

a 3-year longitudinal study. Journal of Memory and Language, 45, 751–774. 
doi:10.1006/jmla.2000.2785 

Carson, K. L., Gillon, G. T., & Boustead, T. M. (2013). Classroom phonological awareness instruction 
and literacy outcomes in the first year of school. Language, Speech, and Hearing Services in 
Schools, 44(2), 147-160. 

Catts, H., & Kamhi, A. (Eds.). (2005). Language and Reading Disabilities. 2. ed. Boston, Mass. Pearson 
Education Inc. 

Coltheart, M. (2005). Modeling Reading: The Dual-Route Approach. I M.J. Snowling & C. Hulme 
(Red.), The Science of Reading a Handbook (s.6-23). Oxford: Blackwell Publishing Ltd. 

Elbro, C. (2004). Läsning och läsundervisning. Stockholm: Liber. 
Elbro, C. & Petersen, D.K. (2004). Long term effects of phoneme awareness and letter sound training: An 

intervention study with children at risk for dyslexia. Journal of Educational Psychology, 96, 660-
670. 

Elwér, Å., Fridolfsson, I., Samuelsson, S., & Wiklund, C. (2013). LäST- Test i läsning och stavning för åk 
1-6. Linköping: Hogrefe.  

European Commission. (2011). Commission Launches High-level Expert Group on Literacy. Från 
Europa.eu: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-11-115_en.htm?locale=en  

Fridolfsson, I. (2008). Grunderna i läs- och skrivinlärning. Lund: Studentlitteratur. 
Frost, J. (2002). Läsundervisning: Praktik och teorier. Stockholm: Natur och Kultur. 
Frost, J., Madsbjerg, S., Niedersoe, J., Olofsson, A., & Sorensen, P.M. (2005). Semantic and 

Phonological Skills in Predicting Reading Development: From 3-16 Years of Age. Dyslexia, 11, 79-
92. 

Fälth, L. (2013). The use of interventions for promoting reading development among struggling readers 
(Doktorsavhandling, Linnéuniversitetet, Institutionen för pedagogik (PED)). Från http://lnu.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A619982&dswid=9788 

Gibbons, P. (2006). Stärk språket stärk lärandet: Språk och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med 
andraspråkselever i klassrummet. Uppsala: Hallgren & Fallgren. 

Gillon, G.T. (2004). Phonological Awareness: From Research to Practice. New York: Guilford Press. 
Gooch, D., Hulme, C., Nash, M.H., & Snowling, M.J. (2013). Preschool language profiles of children at 

family risk of dyslexia: continuities with specific language impairment. Journal of Child Psychology 
and Psychiatry, 54 (9), 958–968. doi:10.1111/jcpp.12091 

 
 



46 

Groth, D. (2007). Uppfattningar om specialpedagogiska insatser – aspekter ur elevers och 
speciallärares perspektiv (Doktorsavhandling, Luleå Tekniska Universitet, Institutionen för 

utbildningsvetenskap). Från http://epubl.ltu.se/1402-1544/2007/02/LTU-DT-0702-SE.pdf 
Gustafson, S., Fälth, L., Heimann, M., Svensson, I., & Tjus, T. (2011). Effects of Three Interventions on 

The Reading Skills of Children With Reading Disabilities in Grade 2. Journal of Learning 
Disabilities, 44(2), 123-135. doi:10.1177/0022219410391187 

Hatcher, P. J., Hulme, C., & Snowling, M.J. (2004). Explicit phoneme training combined with phonic 
reading instruction helps young children at risk of reading failure. Journal of Child Psychology and 
Psychiatry, 45, 338–358. doi:10.1111/j.1469-7610.2004.00225.x 

Høien, T., & Lundberg, I. (1999). Dyslexi. Från teori till praktik. Natur och kultur: Stockholm.  
Hulme, C. (1987). Reading retardation. I J. Beech & A. Colley (Eds.), Cognitive Approaches to Reading. 

Chichester: Wiley. 
Jacobsson, C. (2006). Hur kan vi se på läs och skrivsvårigheter? Dyslexi-Aktuellt om läs- och 

skrivsvårigheter, (4), 2006. Från http://docplayer.se/1810-Hur-kan-vi-se-pa-las-och-
skrivsvarigheter.html 

Jacobson, C., & Lundberg, I. (1995). Läsutveckling och dyslexi. Frågor, erfarenheter och resultat. 
Stockholm: Liber Utbildning. 

Kamhi, A.G. (2012). Perspecitves on assessing and improving reading comprehension. I A.G. Kamhi & 
H.W. Catts. Language and Reading Disabilities. (s.146-162). New Jersey: Pearson Education. Inc. 

Kvale, S., & Brinkmann, S., (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 
Lagercrantz, O. (2012). Om konsten att läsa och skriva. Stockholm: Wahlström Widstrand. 
Liberg, C. (2006). Hur barn lär sig läsa och skriva. Lund: Studentlitteratur. 
Lindö, R. (2002). Det gränslösa språkrummet. Lund: Studentlitteratur. 
Lundberg, I. (2007). Bornholmsmodellen: Vägen till läsning. Språklekar i förskoleklass. Stockholm: 

Natur & Kultur. 
Lundberg, I., & Herrlin, K. (2005). God läsutveckling. Kartläggning och övningar. Stockholm: Natur och 

kultur.  
Löwenbrand-Jansson, G. (2011). Fonomix Munmetoden – Fonologisk multisensorisk 

läsinlärningsmetodik. Nässjö: Gullow Förlag. 
McBride-Chang, C. (1999). The ABCs of the ABCs: The Development of Letter–Name and Letter–

Sound Knowledge. Merrill-Palmer Quarterly, 45(2), 285–308. 
Mc Laughlin, M. (2012). Reading Comprehension: What Every Teacher Need to Know. The Reading 

Teacher. 65 (7), 432-440. doi:10.1002/TRTR.01064 
Melby-Lervåg, M., Lyster, S.A.H., & Hulme, C. (2012). Phonological Skills and their Role in Learning to 

Read: A Meta-Analytic Review.  Psychological Bulletin, 138(2), 322-352. 
Myrberg, M. (2007). Dyslexi – En kunskapsöversikt (Vetenskapsrådets rapport, nr 2). Stockholm: 

Vetenskapsrådet.  
Myrberg, M., & Lange, A-L. (2006). Identifiering, diagnostik, samt specialpedagogiska insatser för 
elever med läs- och skrivsvårigheter. Konsensusprojektet. Härnösand: Specialpedagogiska institutet.  
National Institute for Literacy. (2008). Developing Early Literacy: Report of the Early Literacy Panel: A 

Scientific Synthesis of Early Literacy Development and Implications for Intervention. Jessup, MD: 
Author. 

Nilholm, C. (2007). Perspektiv på specialpedagogik. Lund: Studentlitteratur.  
Nilholm, C. (2012). Barn och elever i svårigheter – En pedagogisk utmaning. Lund: 
Studentlitteratur. 
Pressley, M., Allington, R.L., Wharton-McDonald, R., Block, C.C., & Morrow, L.M. (2001). Learning to 

Read: Lessons from Exemplary First-grade Classrooms. New York: The Guilford Press. 
Pressley, M. (2006). Reading Instructions that Work: The Case for Balanced Teaching. New York: The 

Guilford Press. 
Rack, J. (2004). Review of Research Evidence on Effective Intervention. In M. Turner., & J. Rack (Eds.), 

The Study of Dyslexia. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 



47 

Samuelsson, S. (2007). Teorier om orsaker till specifika läs- och skrivsvårigheter (1ed.).  I K. Granström 
(Red.), Forskning om lärares arbete i klassrummet (s. 155-170). Stockholm: Myndigheten för 
skolutveckling. 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
Skolinspektionen. (2014). Särskilt stöd i undervisning och särskild undervisningsgrupp. 

(Skolinspektionens rapport, 2014:6). Stockholm. Från http://www.skolinspektionen.se/sv/Beslut-
ochrapporter/Publikationer/Granskningsrapport/Kvalitetsgranskning/Sarskilt-stod-i-enskild--
undervisning--och-sarskild--undervisningsgrupp/ 

Skolverket. (2011a). Läroplan för grundskolan, förskolan och fritidshemmet 2011. Stockholm: 
Skolverket.  

Skolverket. (2011b). Särskilt stöd i grundskolan: En sammanställning av senare års forskning och 
utvärdering. (Rev. [utg.]). Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2014a). Allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram. 
Stockholm: Skolverket. 

Skolverket. (2014b). Grundskolan i internationella kunskapsmätningar – Kunskap, skolmiljö och 
attityder till lärande. Stockholm: Skolverket.  

Snowling, M.J., & Hulme, C. (Eds.). (2005). The Science of Reading: A Handbook. Oxford: Blackwell. 
Stanovich, K.E. (1986). Matthew effects in reading: Some Consequenses of Individual Differences in the 

Acquisition of Literacy. Reading Research Quarterly, 21, 360-406. 
Statens beredning för medicinsk utvärdering (2014). Dyslexi hos barn och ungdomar: Tester och 

insatser; en systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU). 

Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur. 
Svenska Unescorådet (2006). Salamancadeklarationen och Salamanca +10. Svenska Unescorådets 

skriftserie nr 2/2006. Stockholm: Svenska Unescorådet. 
Svensson, A-K. (2005). Språkglädje: Språklekar i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur. 
Swärd, A. (2008). Att säkerställa skriftspråklighet genom medveten arrangering: Wittingmetodens 

tillämpning i några olika lärandemiljöer. Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2008. 
Stockholm. 

Taube, K. (2004). Läsinlärning och självförtroende – Psykologiska teorier, empiriska undersökningar, 
och pedagogiska konsekvenser. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag.  

Taube, K. (2007). Barns tidiga läsning. Stockholm: Norstedts akademiska förlag.  
Torgesen, J.K., Alexander, A.W., Wagner, R.K., Rashotte, C.A., Voeller, K.S., & Conway, T. (2001). 

Intensive Remedial Instruction for Children with Severe Reading Disabilities: Immediate and Long-
term Outcomes from Two Instructional Approaches. Journal of Learning Disabilities, 34(1), 33-58. 

Torgesen, J.K. (2005). Recent Discoveries on Remedial Interventions for Children with Dyslexia. In 
Snowling, M.J. & Hulme, C. (Eds.). The Science of Reading: A Handbook. Blackwell Publishing 
Ltd. 

Vellutino, F., Fletcher, J., Snowling, M., & Scanlon D. (2004). Specific reading disability (dyslexia): 
What have we Learned in the Past four Decades? Journal of Child Psychology and Psychiatry 45(1), 
2-40. 

Vetenskapsrådet. (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wagner, U. (2004). Samtalet som grund – Om den första skriv och läsutvecklingen. Stockholm: Ulla 
Wagner och Bonnier utbildning. 

Wedin, Å. (2010). Bedöma eller döma? Språkbedömning och lästest i grundskolans tidigare år. 
Pedagogisk forskning i Sverige, 15(2/3), s 219-231. Från 
http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/8108 

Westby, C.E. (2012).Assessing and Remediating Text Comprehension Problems. In A.G. Kamhi & H.W. 
Catts. Language and Reading Disabilities. (s.163-224). New Jersey: Pearson Education. Inc. 

Westlund, B. (2012). Att undervisa i läsförståelse: Lässtrategier och studieteknik. Stockholm: Natur & 
Kultur. 



48 

Wise, N., & Chen, X. (2010). At-Risk Readers in French Immersion: Early Identification and Early 
Intervention. Canadian Journal of Applied Linguistics / Revue Canadienne De Linguistique 
Appliquee, 13(2), 128-149. 

Wolff, U. (2011). Effects of a Randomised Reading Intervention Study: An Application of Structural 
Equation Modelling. Dyslexia vol. 17 (4), 295-311.  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Bilagor      
  

     
Missivbrev angående studie    
 
Hej! 

Jag heter Sara Holgersson och arbetar som lärare på x-skolan. Samtidigt med arbetet 
vidareutbildar jag mig till speciallärare och gör nu sista terminen av min utbildning. Som sista 
moment ska vi skriva ett examensarbete och jag har valt att skriva om Fonologisk Medvetenhet.  

Fonologisk medvetenhet innebär att man förstår ett språks olika ljud och hur de förhåller sig till 
varandra och bildar ord. Ett barn som är fonologiskt medveten kan bl. a. höra olika 
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