
Produktionsstödsmaterial
Umeå den 16 juni 2015

En applikation för att träna fonemisk 
medvetenhet. Det är den språkliga 
förmågan att lyssna efter enskilda 
språkljud i ord, och den är avgörande 
vid läs- och skrivinlärningen. 
Språkljuden som övas representeras av både 
bokstav och en symbolbild, till exempel en 
orm för S och en boll för B. 

Appen innehåller fem aktiviteter: 

•	 Ljudjakt 1 består av att eleven ska lyssna 
efter första ljudet i ett ord. Valet är be-
gränsat till två alternativ och kan därför 
fungera även för elever som behöver små 
inlärningssteg. Det finns sex olika ljud-
kombinationer att välja mellan, så läraren 
väljer själv vilka som ska finnas med. 

•	 Ljudjakt 2 går ut på samma övning som 
den första, men eleven väljer mellan tre 
ljud istället för två. Det finns fyra olika 
ljudkombinationer att välja mellan. 

•	 Vad kommer sist? är en övning i att hitta 
det avslutande ljudet i ett ord. Det finns 
totalt åtta olika ljud, och man väljer 
mellan två alternativ vid varje övning. I 
denna övning ska ord lastas på vagnar, 
och när rätt ord ligger i vagnarna rullas 
de ut. 

•	 Höra skillnad 1 består i att eleven ska 
lyssna efter det första ljudet i två ord 
och sedan avgöra om det är samma eller 
olika ljud. Här har orden inga bildstöd. 
Det finns totalt tio ord att välja mellan, 
men varje övning innehåller två i taget. 

Övningen tränar även att hålla två ord i 
arbetsminnet och jämföra dem. 

•	 Höra skillnad 2 tar upp minimala par, 
där bara ett språkljud skilljer betydelsen 
mellan två ord, till exempel bil och pil. 
Det finns nio förutbestämda ljudpar, och 
det finns inget bildstöd till orden i öv-
ningen. 

I länken nedan finns en utförlig teoretisk del 
om språklig medvetenhet och hur man kan 
göra övningar både lättare och svårare ur en 
språklig synvinkel. 
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