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Förord 
 
Vi vill tacka alla berörda lärare och elever på den skola där vi genomförde vår 
undersökning. Vi vill även tacka vår handledare Rune Westerlund för råd, stöd och 
uppmuntrande ord under examensarbetets gång. Vi sänder även ett stort tack till vår 
statistiska rådgivare Steffan Lind.  
 
Luleå den 12/1 2005 
 
Karin Martinell och Hannele Scherling  
 
 
 
 
 

 
Vem äger språket 
 
Språk är mylla. 
 
Det är mjukt och levande som ditt eget liv, 
bär i sig avtrycken av det levande, av dess rörelser och strävanden. 
När vi odlar språket 
är det vår frihet som växer, 
när vi räddar språket 
är det våra liv vi räddar. 
 
Vem äger språket? 
Den som brukar det, 
den som låter verkligheten växa 
ur dess fruktbara mull, 
den som låter tiden mogna 
i dess kornrika gröda. 
 
Det är i språket framtiden kommer oss nära, 
det är i språket det förflutna återvänder. 
 
Men ensam äger ingen språket 
Alla har vi vår rätt 
till vår del av språkets jord. 
Också de som står och trampar 
långt borta vid språkranden, 
också de som lever på den magra heden, 
den ordfattiga utmarken! 
 
 
Ur dikten Vem äger språket 
Av Sandro Key-Åberg 

 
 



Abstrakt 
 
Syftet med föreliggande arbete var att undersöka om och beskriva hur elevers 
språkliga uppmärksamhet med fokus på fonologiska medvetenhet utvecklas genom 
arbete med ord och bild. Undersökningen genomfördes i en åk 1 med 14 elever. För 
att undersöka syftet använde vi strukturerade och standardiserade intervjufrågor. Vi 
undersökte tre olika delområden inom fonologisk medvetenhet, där varje område 
bestod av en för- och en efterundersökning. Däremellan arbetade vi i temaform med 
språkövningar för att befrämja den fonologiska medvetenheten. Av undersökningens 
resultat framgår att eleverna uppnådde en signifikant förbättring inom två av 
delområdena. I det kvarvarande undersökningsområdet visade eleverna försämrade 
resultat. Genom statistisk analys av resultaten kunde vi säkerställa att undervisningen 
totalt sett ledde till förbättrade resultat.  



Innehållsförteckning 
 
 
Förord 
Abstrakt 
Innehållsförteckning 

BAKGRUND ................................................................................................................1 

Inledning .......................................................................................................................1 
Läs- och skrivundervisningens historiska utveckling...........................................1 

Förankring i styrdokument.........................................................................................3 

Betydande personer för språkets och tänkandets utveckling ..................................4 
Lev Semjonovitj Vygotskij ......................................................................................5 
John Dewey...............................................................................................................6 
Pedagogiska likheter och skillnader.......................................................................7 

Vad är språk?...............................................................................................................7 
Språk som kommunikationsmedel .........................................................................7 
Språklig medvetenhet ..............................................................................................8 
Fonologisk medvetenhet och läsinlärning..............................................................8 
Språkövningarnas betydelse vid läs- och skrivinlärning .....................................9 
Läsning: avkodning och förståelse .......................................................................10 
Vårt alfabetiska system .........................................................................................10 

Olika uttrycksformer för att utveckla människa och språk ..................................10 
Vikten av mångfald i undervisningen ..................................................................10 
Whole language ......................................................................................................11 
Reggio Emilia .........................................................................................................12 
Bifrostskolan...........................................................................................................13 

SYFTE.........................................................................................................................14 

METOD ......................................................................................................................14 
Kvantitativ eller kvalitativ metod.........................................................................15 

Val och motivering av metod ....................................................................................15 
Undersökningspersoner.........................................................................................16 
Bortfall ....................................................................................................................16 
Material...................................................................................................................16 
Genomförande av intervjuer ................................................................................16 
Genomförande av temaarbete ..............................................................................17 
Arbetsgång..............................................................................................................17 
Tidsplan ..................................................................................................................18



Bearbetning och analys av resultat ..........................................................................18 

RESULTAT................................................................................................................19 

Resultatredovisning ...................................................................................................19 

DISKUSSION.............................................................................................................21 

Reliabilitet och validitet.............................................................................................21 

Resultatdiskussion .....................................................................................................21 

Egna reflektioner .......................................................................................................22 

Fortsatt forskning ......................................................................................................24 

REFERENSER...........................................................................................................25 
 
Bilagor 1-7 
 
 



 1

Bakgrund 
 
Inledning 
 
Barnens uppväxttid kretsar kring språket och det visar sig i deras tankar, i leken och i 
deras intressen. Det gäller att vi som pedagoger har kunskap att fånga upp barns 
nyfikenhet för språk.  
 
Att lägga grunden till läsning och skrivning är en av de mest betydelsefulla och 
viktiga uppgifter man har som pedagog. I läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94, betonas att alla lärare har ett 
ansvar för elevernas kunskapsutveckling där språkutvecklingen är grunden. Med 
andra ord är läs- och skrivinlärning ett nödvändigt led i praktiskt taget allt 
inlärningsarbete och är nyckeln till allt kunskapsinhämtande. Bristande förmåga i läs- 
och skrivinlärning kan skapa svårigheter i det ständigt växande 
kommunikationssamhället. Skolverkets Nationella utvärdering av grundskolan     
(NU-03) visar på brister när det gäller kunskapsmålen i flera ämnen, framför allt när 
det gäller läsförståelse i svenska. 
http://www.skolverket.se/publicerat/press/press2004/press041028.shtml 
 
I vårt examensarbete med elever i årskurs 1 har vi mött deras intresse för 
skriftspråket. Genom arbetet vill vi förstärka och vidareutveckla våra egna kunskaper 
och samtidigt sträva efter att skapa en språklig miljö som stimulerar läs- och 
skrivinlärning. Vi anser att det är viktigt att elevernas läs- och skrivglädje får 
utvecklas i meningsfulla och inspirerande sammanhang där ord får samverka med 
olika uttrycksformer. Vi har valt att studera ordets samverkan med bild.  
 

Läs- och skrivundervisningens historiska utveckling 
 
I följande redogörelse berättar Carl Ivar Sandström (1989) om tiden från 
skrivkonstens uppkomst och utveckling fram till grundskolans bildande.  
 
Skrivkonsten uppfanns av sumererna för ca 5 000 år sedan. Lertavlor med kilskrift har 
hittats som bevis för detta. Skriv- och språkskolor fanns redan då och fungerade oftast 
som yrkesskolor. Det finns gott om fynd från senare delen av 2000-talet f. Kr. Man 
har bland annat hittat läroböcker, matematiska tabeller och tavlor med skrift och 
följande citat ger en bild av hur en sumerisk elevs skoldag kunde se ut då:  
 

’Jag läste upp min tavla, åt frukost, gjorde i ordning en ny tavla, som jag skrev och 
avslutade. Sedan fick jag ett muntligt arbete och på eftermiddagen ett skriftligt. Efter 
skolan gick jag hem och berättade för min fader om mitt skriftliga arbete och läste 
upp min tavla för honom. Han blev förtjust’ (Sandström, 1989, s. 11). 

 
Under antiken var det enbart de välbeställda samhällsklasserna som kunde ägna sig åt 
läs- och skrivkonsten men så småningom blev det en lagstadgad rättighet och 
skyldighet att tillägna sig dessa färdigheter. 
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Ordet skola kommer från det grekiska ordet σχολείο (skola) och de första 
bestämmelserna om obligatorisk skolgång utfärdades i Grekland på 500-talet f. Kr. I 
lagen fastslogs att varje far skulle se till att sönerna lärde sig skriva och simma samt 
att de fick en yrkesutbildning. Det var ett stort framsteg när rätten att lära sig läsa och 
skriva inte enbart var för de lärda.  
 
Under Karl den stores tid på 800-talet lades grunden till medeltidens undervisning och 
forskning. Karl den store intresserade sig till och med för en allmän folkundervisning 
och uttalade i ett dekret att alla skulle sätta sina söner i skolan för att de skulle lära sig 
latin. Han ville även att biskoparna skulle ha ansvar för den grundläggande religiösa 
folkbildningen. Stiftstäder och kloster fick en viktig roll när de skandinaviska 
länderna framträdde i bildningshistorien på 1000-talet. Dessa bildningsströmmar kom 
först till Danmark.  
 
Den expanderande kyrkan behövde ständigt nytt folk för att hålla tukt och ordning 
men någon egentlig folkundervisning förekom inte ännu på 1200-talet i Sverige. 
Kyrkan hade dock intresse av att nå alla med sin kontroll och sina sakrament. På detta 
sätt växte en grundläggande kyrklig fostran fram och mot slutet av medeltiden hade 
man nått så långt att det var föräldrars och faddrars plikt att lära barnen Fader vår, 
trosbekännelsen och Ave Maria. 
 
Under reformationen på 1500-talet krävde Martin Luther en allmän folkundervisning. 
Det var Luther som lade grunden för att bekämpa analfabetismen och därför intar han 
en framträdande ställning i folkundervisningens historia. 1571 fick Sverige den första 
skolplanen, som i sin helhet behandlar undervisningsfrågor. Den säger bland annat att 
sockenprästen skulle se till att varje sockenbo kunde huvudmomenten i lilla 
katekesen.  
 
Drottning Kristina, en av sin tids mest bildade människor, undertecknade 
skolordningen av år 1649. Denna innehöll bland annat anvisningar om vad 
undervisningen skulle innehålla och hur eleverna skulle behandlas. En allmän 
folkundervisning intog en mycket framträdande roll under 1600-talet där kyrkan var 
den pådrivande kraften. Allmogen fick en ökad inre motivation att lära sig läsa. 
”Kunde grannens folk läsa, måste man för skams skull lära sig det själv” (Sandström, 
1989, s. 83).  
 
Det skedde inga större förändringar vad gäller undervisningens innehåll under 1600-
talet men detta århundrade kunde uppvisa en av pedagogikhistoriens allra största och 
mest betydelsefulla gestalter, den tjeckiske Johan Amos Comenius (1592-1670). Han 
tog fram ett skolprogram och framförde pedagogiska idéer som praktiskt taget har 
fullföljts i detalj. Det som i dag framställs som något nytt och originellt kan man hitta 
hos Comenius.  
 
Comenius byggde sin uppfostringslära på iakttagelser av naturen. Hans 
grundläggande tes är att all undervisning skall vara åskådlig och utgå från 
verkligheten. Undervisningsmaterialet skall anpassas efter åldern och man skall gå 
från det lättare till svårare, från det bekanta till det obekanta. År 1658 kom hans mest 
berömda lärobok ut, Sinnevärlden i bilder (Orbis sensualium pictus), där han i 
enlighet med sina krav på åskådlighet i undervisningen låter bild och text komplettera 
varandra.  
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1686 års kyrkolag skapade underlag för 1700-talets folkundervisning, som präglades 
av katekesförhör och de för läskunnigheten så viktiga husförhören. Genom dessa 
åtgärder blev folk allt mer läskunniga. År 1723 utfärdades en stadga som ses som vår 
första allmänna folkskolestadga och i den lades ansvaret för undervisningen på 
föräldrarna. Den blev dock i praktiken verkningslös eftersom det var ont om föräldrar 
som kunde undervisa. Klockarna fick ta ansvaret för undervisningen, men deras 
läskunnighet var inte alltid så hög att den var till hjälp vid lästräning. 1700-talets 
Sverige blev pedagogiskt sett mycket stillastående medan 1800-talet blev desto mer 
händelserikt. 
 
Sverige fick sin obligatoriska skolgång genom 1842 års folkskolestadga. I stadgan 
talades om undervisningsplikt och inte om skolplikt och därför fick 
hemundervisningen fortsätta under ganska okontrollerade former. I stadgan beslutades 
inte heller skolgångens längd, men skolstarten skulle ske senast vid nio års ålder. 
Fasta skolor tillkom inte i den omfattning som var planerad, men på 1860-talet 
infördes en stadga om den egentliga folkskolan. 1864 tillkom en viktig stadga som 
angav att klassundervisningen skulle ske med direkt lärarledning och därmed kunde 
den s.k. växelundervisningen avvecklas. Med denna kunde läraren låta äldre och mer 
försigkomna elever, s.k. monitörer hjälpa till med undervisningen. Följande citat 
berättar hur skrivundervisning kunde gå till i Sverige under denna tid. 
 

Vi fingo befallning att kliva in i ”sånbänken” samt fingo vardera en lång, spetsig 
träpinne i handen. Framför oss hängdes en tabell med stort A på. Bordet på 
långbänken utgjordes av en låg låda fylld med fin, vit sand. ”Se på tabellen och skriv 
ett grant A!” befallde monitören. Våra blickar fästes på planschen, fingrarna grepo 
ett krampaktigt tag i träpinnen, och så formade vi, så gott vi förmådde, bokstaven i 
sanden. ”De ble ente bra”, sade monitören och förde en kort brädskiva över sanden. 
Därmed var skriften utplånad och det var att börja på nytt (Düsing & Medelius, 
1966, s.17). 

 
I slutet av 1860-talet utkom Folkskolans läsebok som erbjöd ett bredare läsinnehåll än 
katekesläsandet, även om den helt dominerades av ”Gud och fosterlandet”. På 1880-
talet fick folkundervisningen stabilitet och fasta ramar. Skolstarten skulle ske senast 
det år som barnet fyllde sju år. Skolgången bestämdes till att vara sexårig, men den 
faktiska skolgången blev ungefär två år och vid sekelskiftet steg den till fyra år. Ännu 
1937 när man lade till ett sjunde obligatoriskt skolår hade alla inte fått möjlighet till 
sexårig skolgång eftersom det fortfarande förekom deltidsläsande skolor. Med 1962 
års skollag infördes den nioåriga grundskolan (Sandström, 1989).  
 
Förankring i styrdokument 
 
Under 1990-talet övertog kommunerna ansvaret för skolan från staten. Det regelverk 
som hade styrt skolan med detaljerade anvisningar för arbetet i varje årskurs 
avvecklades. Det gamla regelverket ersattes med mål- och resultatstyrning vilket 
innebar att målen skulle konkretiseras och omformas till undervisningsmål av lärare 
och elever i det dagliga arbetet i skolan. Denna förändring av den svenska skolan 
anses vara lika genomgripande som införandet av allmän folkskola för drygt 160 år 
sedan. I Lpo 94, uttrycks kortfattat och övergripande skolans ansvar och uppgifter i 
samhället samt poängteras svenskämnets särställning (Garme, red. 2002). 
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Följande citat pekar på vikten av att i skolan använda sig av olika uttrycksformer vid 
språkinlärning. Enligt Lpo 94 ansvarar skolan för att varje elev efter genomgången 
grundskola: 
 

• behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och 
tankar i tal och skrift, 

• kan utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika 
uttrycksformer som möjligt som språk, bild, musik, drama och dans (Lärarens 
handbok, 2004, s.15). 

 
I Lpo 94 beskrivs även mål som skolan skall sträva efter att eleverna ska uppnå. I 
läroplanen, som för övrigt vilar på Vygotskijs filosofiska tankar, betonas att språk, 
lärande och identitetsutveckling är nära förknippade med varandra. Dessa mål innebär 
att eleverna: 
 

• lär sig att utforska, lära och arbeta både självständigt och tillsammans med 
andra, 

• utvecklar ett rikt och nyanserat språk samt förstår betydelsen av att vårda sitt 
språk (Lärarens handbok, 2004, s. 14-15). 

 
Enligt Ester Stadler (1998) pågår skriftspråksutveckling i både modersmål och 
främmande språk genom hela grundskolan. Det som lärs in de första skolåren ligger 
som grund för den fortsatta språkutvecklingen. Att få en bra start i läs- och 
skrivinlärningen kan ha en avgörande betydelse för den resterande skolgången. 
Stadler betonar därför betydelsen av en satsning på färdighetsinlärning i svenska. 
Detta är en god investering både för eleverna och för hela samhället.  
 
I Grundskolans kursplan och betygskriterier (2000) för svenska talas om att använda 
och utveckla sitt språk i samspel med andra och på ett kreativt sätt integrera olika 
ämnen i svenskundervisningen vilket framgår av nedanstående citat:  
 

Språket har en nyckelställning i skolarbetet. Genom språket sker kommunikation och 
samarbete med andra. Kunskap bildas genom språket och genom språket görs den 
synlig och hanterbar. Svenskämnet syftar till att tillsammans med andra ämnen i 
skolan utveckla elevernas kommunikationsförmåga, tänkande och kreativitet (s. 96).  

 
Betydande personer för språkets och tänkandets utveckling 
 
Gunn Imsen (2000) beskriver förhållandet mellan bild och språk som det äldsta och 
viktigaste när det gäller all undervisning. Detta samband mellan bilder, språk och 
tänkande har många framstående vetenskapsmän skrivit om. Imsen säger att det mest 
sannolika är att användning av bilder, illustrationer, diagram och modeller hjälper 
eleverna att bilda föreställningar. Bilder kan bidra till och ha en viktig funktion i 
språkutvecklingen.  
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Lev Semjonovitj Vygotskij 
 
Den ryske språkforskaren Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) har haft stor 
betydelse för modern utvecklingspsykologi och pedagogik. Vygotskij skapade en 
psykologisk teori där aktivitet och medvetande är viktiga begrepp. Denna 
kulturhistoriska teori handlar om hur människan med hjälp av tecken (språk) tolkar 
och förstår sin omgivning. Han beskriver människans kulturella utveckling som en 
enhetlig process där tanke och känsla hör ihop (Vygotskij, 1995). 
 
Vygotskij anser enligt Gunilla Lindqvist (red. 1999) att det är väsentligt för barnet att 
lära sig de kulturella metoder som har utvecklats i ett samhälle. Om människans läs- 
och skrivförmåga har utvecklats i en viss kultur kommer detta att påverka deras 
tänkande. De kulturella metoderna berör därför både samhällets och individens 
utveckling. Med andra ord, om man föds i en bestämd kulturell – ekonomisk – social 
miljö och kultur medför detta givna och bestämda möjligheter och begränsningar för 
utveckling. Pia Björklid och Siv Fischbein (1996) skriver att enligt Vygotskij kan man 
enbart förstå människan utifrån en förståelse för de historiskt – samhälleliga 
omgivningar och villkoren hon lever i. Människan ses som ett objekt för de villkor 
hon föds i. Samtidigt betraktas hon som ett subjekt, som en kulturskapande individ. 
Vygotskij anser att människan inte är ett passivt offer eller objekt för bestämda 
omständigheter. Hon kan påverka denna omgivning och förändra villkoren genom sin 
handling. Detta är en dialektisk syn där människan ses som både objekt och subjekt. 
Han såg på pedagogens roll som mycket betydelsefull och var mycket kritisk till dem 
som hävdade att barn ska utvecklas i sin egen takt. 
 
Enligt Rigmor Lindö (2002) ser Vygotskij samspelet och dialogen mellan barnet och 
den vuxne som det centrala för begrepps- och språkutvecklingen. Den tar sin 
utgångspunkt i en upplevelse som lärare och elever har tillsammans. De vuxnas 
kunskaper förmedlas till barnen genom språket. Enligt Vygotskij är språk och tanke 
oupplösligt förenade. Våra tankar fördjupas och utvecklas när vi uttrycker oss 
muntligt och skriftligt. Förhållandet mellan tanke och ord är en levande process.  
 
Vygotskij (1995) betonar att människan har behov av skapande verksamhet under 
olika skeden i livet. Han beskriver fantasin som grund för varje kreativ aktivitet. 
Textskapande, bildskapande och dramatisk gestaltning har en psykologisk funktion 
som sammanlänkar fantasi och verklighet. Vygotskijs filosofi är att alla människor är 
kreativa. Han kallar den kreativa förmågan fantasi och anser att det inte finns några 
motsättningar mellan fantasi och verklighet. Fantasi är en medvetandeform som hör 
ihop med verkligheten på olika sätt. Ju rikare verklighet, desto större möjlighet för 
fantasi och vice versa. Fantasin är en fortsättning på verkligheten. Det finns inte en 
verklighet och verkligheten är föränderlig. 
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John Dewey  
 
Den amerikanske filosofen och pedagogen John Dewey (1859-1952) har kallats för 
den progressiva pedagogikens fader. De tankegångar han beskriver har betytt mycket 
för det svenska utbildningssystemet under hela 1900-talet. Deweys pedagogiska 
skrifter gäller grundläggande frågor. Han beskriver ofta utbildning och fostran på en 
generell nivå. Det har därför varit svårt att föra hans arbeten till en bestämd 
undervisningsmetodik eller till ett bestämt åldersstadium. Trots det har han enligt 
Sven Hartman och Ulf Lundgren (1980) betecknats som grundskolans stora pedagog.  
 
Dewey anser det vara viktigt att ge utrymme åt den enskilda elevens utveckling. Han 
betonar även arbetet med de praktiska problem som eleverna senare kommer att möta 
i samhället. Detta medför att skolan bör lämna den ämnesindelade undervisningen där 
teori och praktik är åtskilda för att ge större plats åt den dialektiska pedagogiken. Där 
ska läraren genom dialog med eleverna få dessa att själva komma fram till de rätta 
svaren. Dessutom måste eleverna ges möjlighet att aktivt pröva och experimentera. 
Individen utvecklas genom att lära sig förstå sammanhang, lära sig sociala regler och 
genom ett samspel med sin omvärld. Dewey förespråkade en utbildning där 
individens intresse och aktivitet är utgångspunkten för ett målinriktat arbete där 
läraren aktivt stimulerar och fördjupar elevens utveckling. Skolan ska ge en bild av 
det rådande samhället och anpassa eleven till detta (Hartman & Lundgren, 1980).  
 
Dewey ställde olika begrepp mot varandra för att visa vilka möjligheter ett växelspel 
mellan två företeelser kunde ge. Barnet och läroplanen är ett exempel: 
 

Inlärning är inte en abstrakt psykologisk process, utan ett aktivt bearbetande av den 
omvärld man lever i. Lärostoffet är inte överordnat barnets intressen. Inte heller är 
barnets intressen och utveckling överordnat lärostoffet. Barnet och läroplanen utgör 
tillsammans en enhet som utvecklats i en aktiv process. Just denna uppfattning om 
vad kunskap och inlärning är, utgör det mest centrala i Deweys pedagogiska 
tänkande (Hartman & Lundgren, 1980, s. 100). 

 
Kunskap kan inte läras in utifrån utan är en naturlig process som startar inifrån där 
nya intryck sammanfogas med tidigare erfarenheter. Inlärning är något aktivt och det 
innebär att man sträcker sig utöver sitt eget tänkandes gränser. Läraren måste alltid 
utgå från eleven, vilket är avgörande för inlärningens kvalitet och kvantitet (Hartman 
& Lundgren, 1980). Christer Stensmo (1994) skriver att Dewey använder språket som 
ett redskap för att förstå den värld vi lever i. Dewey ansåg att språket skulle läras in 
tillsammans med aktiviteter på ett naturligt sätt. 
 

Begreppet ”learning by doing” används ofta för att sammanfatta John Deweys 
pedagogiska idéer. Även om det inte är hans eget uttryck så beskriver det väl hans 
grundsyn: att människor inte bara förvärvar nya kunskaper genom att passivt ta emot 
ett lärostoff utan genom att aktivt undersöka världen (Hägglund, Opsis Kalopsis, 
2003:1, s. 55). 
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Pedagogiska likheter och skillnader 
 
Dewey har varit den dominerande profilen när det gäller att driva det pedagogiska 
tänkandet framåt. Han ansåg att eleven skulle vara delaktig och praktiskt pröva för att 
förstå på djupet. Vygotskij ser också den egna aktiviteten i sökande efter kunskap som 
en viktig del i lärandet, men han nöjer sig inte med detta. Det praktiska arbetet måste 
övas intellektuellt för att lärandet ska kunna ske. Man måste diskutera och i ord 
beskriva vad man har upplevt. Reflektionen måste ske tillsammans med andra för att 
fördjupa och vidga förståelsen av det upplevda. Genom att beskriva sina upplevelser 
skapas behov av nya ord och därigenom vidgas elevernas språk (Molloy, Opsis 
Kalopsis, 2002: 3). Språket är inte en enkel återspegling av tanken – tanken uttrycks 
inte i ordet utan fullbordas i ordet (Vygotskij, 2001).  
 
Kursplaner i svenska förespråkar ämnesintegrering och projektarbeten för att ge 
eleverna en sammanhängande bild av världen. Dessa pedagogiska idéer förs fram 
både av Vygotskij och Dewey.  
 
Vad är språk? 

Språk som kommunikationsmedel 
 
Språket har en framträdande social funktion men på individplanet är det ett redskap 
för organisering av vår inre värld. Språket består av symboler, till vilka vi knyter 
mening och är även koder som vi använder när vi tänker. Språket har en direkt 
funktion i tankeprocessen och har därmed konsekvenser för våra handlingar (Imsen, 
2000). 
 
Språk är all slags kommunikation mellan levande varelser vilken ständigt pågår på 
olika sätt (Stadler, 1998). Enligt Elisabeth Ahlsén och Jens Allwood (red. 1995) har 
människan en särställning bland däggdjuren genom sin förmåga att kunna 
kommunicera med talorgan, armar, händer, huvud, ansiktsmuskler och hela kroppen. 
Kroppsspråket har vi gemensamt med våra närmaste släktingar i djurvärlden, 
schimpanserna. Talspråket är däremot unikt för människan. Talspråk kan omkodas till 
olika typer av skriftspråk. I många kulturer dominerar fortfarande det talade språket 
och först på 1800-talet har de flesta av världens språk börjat uttryckas i skrift. 
 
Tala, lyssna, läsa och skriva är språkliga funktioner som ger oss kunskap. 
Kroppsspråket ingår på ett naturligt sätt i det talade språket där mimik och gester 
kompletterar orden och gör budskapet tydligare. Vi tar emot språkliga intryck genom 
att lyssna och läsa och vi sänder genom att tala eller skriva. När vi talar och lyssnar 
använder vi förmågor som vi besitter utan att ha ansträngt oss. Skriva och läsa är 
däremot förmågor som vi måste anstränga oss för att lära in. Skriftspråket är den mest 
avancerade språkliga funktionen och har skapats av människan för att fylla kulturella 
behov. Skrivning utvecklas inte spontant hos människan såsom talet gör. Att lära sig 
läsa och skriva måste ske på ett medvetet sätt och med vägledning (Stadler, 1998). 
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Språklig medvetenhet 
 
Att vara språkligt medveten innebär att ha insikt om att skrift är talade ord samt att 
uppfatta språkets båda sidor, betydelse och form. Innan barn kan läsa och skriva är 
uppmärksamheten helt inriktad på språkets innehåll och de inser inte skillnaden 
mellan ordet och ordets betydelse, till exempel att ett långt föremål inte alltid behöver 
representera ett ord med många bokstäver. Språkets uppbyggnad och form, dess 
grammatik, är omedveten kunskap. När ett barn så småningom inser att bokstäver har 
ljud och kan läsas, kan man säga att en väsentlig grad av språklig medvetenhet har 
uppstått. Förmågan att sedan kunna växla uppmärksamheten mellan språkets 
betydelse och dess formella sida är beroende av barnets språkliga mognad. Språklig 
medvetenhet är en utvecklingsprocess som pågår under många år där man kan urskilja 
olika nivåer. Det elementära är att inse att skrift kan läsas och det mer avancerade 
innebär att kunna identifiera ljuden i ord (Stadler, 1998). 
 

Fonologisk medvetenhet och läsinlärning 
 
En viktig del i den språkliga medvetenheten är fonologisk medvetenhet, vilket bland 
annat innebär att förstå språkets ljudsystem, att kunna skilja på språkets betydelse och 
form samt att kunna skilja på begreppen bokstav, ord och mening. Vårt alfabet är 
baserat på sambandet mellan bokstäver och ljud i det talade språket. Dessa samband 
måste man lära sig för att kunna läsa och skriva (Stadler, 1998). De ljud som ett visst 
språk använder för att bilda ord och hur ljuden kombineras i ord kallas fonologiska 
regler (Larsson, Nauclér & Rudberg, 1992). 
 
Enligt Ann-Katrin Svensson (1995) går det inte att bedöma en elevs fonologiska 
medvetenhet utifrån dess språkliga förmåga. Elever som kan bilda korrekta meningar 
och tala rent kan sakna språklig medvetenhet. Det omvända förhållandet kan också 
gälla. Elever som inte kan uttala ord korrekt eller uttrycker sig grammatiskt fel kan 
ändå vara språkligt medvetna. De kan visa att de vet hur bokstäverna låter genom att 
peka ut dem utan att kunna uttala ljud.  
 
Ingvar Lundberg (1984) har funnit att förskolebarn spontant utvecklar en förmåga att 
känna igen rim och till viss del manipulera språkljuden. Men för att utveckla den 
fonologiska medvetenheten ytterligare innan läsinlärningen börjar, behöver barnet öva 
sig med genomtänkta språklekar. Eftersom läsning och skrivning är kulturellt 
betingade kan man inte förutsätta att barn ska lära sig det spontant.  
 
Det finns ett starkt samband mellan fonologisk medvetenhet och läsinlärning. När ett 
barn börjar få läsinstruktioner kommer det att utveckla en fonologisk medvetenhet. 
Svensson menar att den fonologiska medvetenheten är viktig för att läs- och 
skrivinlärningen ska ske utan större problem. Om barnets nyfikenhet för språket 
stimuleras och dess intresse väcks kan det leda till en högre språklig medvetenhet. Det 
kan innebära att de får lättare att inse sambandet mellan ljud, bokstav, ord och 
mening. När barnet blir medvetet om språkljuden kan det förstå att de kan motsvaras 
av bokstäver. Barnet förstår då att bokstäverna inte låter likadant som de heter, vilket 
ger en god förberedelse inför läsinlärningen. 
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Ett barn som har utvecklat en fonologisk medvetenhet börjar öva sig i ett abstrakt 
språkligt tänkande. Detta påverkar ordavkodning och stavning positivt vilket i sin tur 
leder till bättre läsförståelse (Svensson, 1995). 
 
Följande figur förtydligar läsutvecklingens olika dimensioner och är inspirerad av 
Ingvar Lundberg och Katarina Herrlin (2003): 
 
 
          2.           4.           6. 

Fonologisk 
medvetenhet 

Ordavkodning Läsförståelse Läsintresse 

           1.           3.           5. 
 
 
 
Det är viktigt att förstå och se ömsesidigheten och samspelet mellan läsningens olika 
sidor. En god fonologisk medvetenhet underlättar ordavkodningen och en god 
ordavkodning har positiv inverkan på den fonologiska medvetenheten. Längst till 
vänster i bilden visas de mest grundläggande förutsättningarna för läsning och till 
höger har man det yttersta målet. God läsförståelse är en förutsättning för ett positivt 
läsintresse (Lundberg & Herrlin, 2003). 
 
Barn i sexårsåldern som inte förstår språkets ljudsystem riskerar att få problem med 
läs- och skrivinlärningen. Om dessa barn uppmärksammas innan problem uppstår kan 
olika språkstimulerande övningar då ge större effekt än om de sätts in senare 
(Svensson, 1995). 
 
Det är också möjligt att lära sig läsa via ordbilder och att visuellt känna igen ord. Men 
enligt Stadler (1998) kan man inte läsa i egentlig mening och framförallt inte skriva 
utan att vara medveten om att ord består av flera enskilda ljud.  
 

Språkövningarnas betydelse vid läs- och skrivinlärning 
 
Syftet med språkövningarna är att stimulera den språkliga utvecklingen och särskilt 
förmågan att urskilja ljud. Genom att skärpa uppmärksamheten i lyssnandet kan man 
höra ljudens likheter och skillnader. Målet är att känna igen, dela upp och läsa ihop 
ljud. När barnen upptäcker språkets enskilda ljud kan man laborera med dem på olika 
sätt. Det långsiktiga målet är att klargöra sambandet mellan talat och skrivet språk; att 
visa på skriftspråkets konstruktion utifrån ljuden i det talade språket (Stadler, 1998). 
 
Görel Sterner (1992) skriver att den svåraste typen av språklekar är de där man ska 
upptäcka de enskilda ljuden. Dessa övningar bör därför komma när barnen behärskar 
rim och stavelser. Bland ljuden är vokaler och ”hålljud”, dvs. ljud som man kan hålla 
ut på, som t.ex. ssss och mmmm, enklast att upptäcka. Det är också enklare att lyssna 
efter ljud i början än i slutet av ord. Svårast är att lyssna efter ljud inuti ord.  
 
För att resultatet av övningarna ska bli det bästa möjliga gäller att de är både roliga 
och tydliga. Det krävs fantasi och igenkännande i barnens värld för att sådana 
övningar ska bli en naturlig del av skolverksamheten (Stadler, 1998).  
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Läsning: avkodning och förståelse 
 

Läsning är en komplicerad färdighet som kräver lång tid och omfattande övning för 
att kunna utvecklas. Man kan urskilja två huvudmoment: avkodning och förståelse. 
’Avkodning’ innebär att man kan identifiera eller känna igen skrivna ord. 
’Förståelse’ är resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. God läsfärdighet 
innebär att både avkodning och förståelse fungerar väl (Nationalencyklopedin, 1993, 
s. 560).  
 

Carsten Elbro (2004) skriver att läsning vanligtvis handlar om att få en förståelse för 
innehållet i en text. När ett ord är avkodat kan man oftast både uttala ordet och veta 
vad det betyder. Man avkodar text endast när man läser vilket gör avkodningen 
speciell för läsningen. Språkförståelse är däremot inte unik för läsningen. Den 
använder man även när man lyssnar på andra språkliga meddelanden. Läsarens 
tidigare kunskaper och medvetna tolkningar spelar en större aktiv roll under 
språkförståelsen än under avkodningen. Den samlade läsfärdigheten är en produkt av 
de två komponenterna avkodning och språkförståelse.  
 

Vårt alfabetiska system 
 
Grunden i det alfabetiska systemet är att varje bokstav i princip ska representera ett 
ljud. Bokstäverna i ett ord skulle med denna princip kunna uttalas enligt ett bestämt 
mönster. Men det fungerar inte så i det svenska språket. Bokstävernas relation till 
bestämda ljud är endast principiell. Bokstävernas ljud i ett ord smälter vid uttalet ihop 
till något annat än vad deras uttal i tur och ordning skulle bli. Detta gör att läsningen 
blir svår att lära sig. De ljud, fonem, som en bokstav representerar, har inte någon 
egen betydelse. Denna uppstår först när ett fonem läses ihop med ett annat fonem i 
vissa kombinationer (Stadler, 1998). 
 
I vår skrift kan samma bokstav ha olika ljud i olika sammanhang. De nio vokalerna 
skrivs alltid på samma sätt trots att de låter olika i olika bokstavskombinationer. 
Samma ljud kan även skrivas med olika bokstäver, till exempel ä- och å-ljudens 
varierande stavningssätt. Det finns även några ljud som saknar egna tecken, vilka 
oftast betecknas med kombinationer av två eller tre bokstäver, till exempel ng- och 
stj-ljuden. Trots dessa avvikelser är vårt alfabet en genial konstruktion med endast 28 
skrivtecken som kan kombineras på nästan oändligt många sätt för att bilda vårt 
språks alla ord (Stadler, 1998).  
 
Olika uttrycksformer för att utveckla människa och språk 

Vikten av mångfald i undervisningen 
 
Eftersom alla barn inte lär sig läsa och skriva på samma sätt måste de erbjudas olika 
arbetssätt och uttrycksformer för deras varierande behov. Enligt Maj Björk och 
Caroline Liberg (2001) har man genom denna variation lättare som lärare att hjälpa 
till och förstärka varje elevs starka sidor. Barns bildskapande förmåga kan vara 
särskilt viktig att ta till vara vid den tidiga läs- och skrivundervisningen. 
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Lindö (2002) är en stor förespråkare för en dynamisk mångkulturell arbetsplats för 
barn och vuxna där det, som en självklar del av verksamheten, finns tid för samtal, 
eftertanke och skapande. Navet är tal- och skriftspråket men hon anser att även bild-, 
kropps- och musikspråken är länkar till gemenskap, förståelse och grupptillhörighet. 
Enligt Lindö är ett välutvecklat och nyanserat språk, som kan användas på ett rikt och 
varierat sätt för olika syften, förutsättningen för kunskapstillväxt och socialt samspel. 
 
Enligt Lindö (2002) blomstrar språket bäst när lärandet är autentiskt och barn och 
unga söker svar på egna genuina frågor, som inte har några självklara svar. De 
språkliga uttrycksformerna, t.ex. tal, läsning, skrift, bildskapande och drama ska 
integreras i meningsskapande aktiviteter där man kan uttrycka sina tankar, utbyta 
erfarenheter, analysera, argumentera och gestalta idéer. Allt detta ska ske i skapande 
verksamhet i ett gränslöst språkrum. Detta kommer till uttryck bland annat i den 
nyzeeländska läs- och skrivinlärningsmetoden Whole language. Den metoden 
beskriver Lindö som en modell som har en helhetssyn för människan.  
 

Whole language 
 
I Whole language arbetar man med läs- och skrivinlärning från elevernas skolstart på 
femårsdagen. Läsande och skrivande kan inte skiljas åt och ska bygga på innehåll som 
intresserar barnen. Det bästa sättet att undervisa är att kombinera olika 
tillvägagångssätt. Den kontextuella kunskapssynen betonas, vilket innebär att 
kunskaps- och språkutveckling är beroende av sitt sammanhang. Läs- och 
skrivundervisning bygger på en tydlig struktur där ord, bild och drama integreras till 
en helhet (Lindö, 2002). 
 
I boken Lyckas med läsning (2001), vilken Nya Zeelands utbildningsdepartement har 
lagt grunden till, redogörs nedan för den pedagogiska modell som skolorna i Nya 
Zeeland arbetar efter. 
 
I Whole language-metoden finns ett mycket nära samband mellan läsande och 
skrivande och eleverna anses lära sig mycket om läsning när de skriver och om 
skrivning när de läser. Även språkets sociala funktion betonas starkt. Det är genom 
samtal med andra människor som den språkliga nivån höjs. Så småningom lär vi oss 
att använda språket för att komma underfund med vad vi tänker. Eleven har nått långt 
i sin språkutveckling när den inser att det går att tala om språket lika väl som att tala 
med hjälp av språket. De inser att språket är ett system av symboler. Om eleverna ska 
lära sig att tala om språket måste läraren vara en förebild som använder termer för 
läsande och skrivande. Sedan kan de tillsammans diskutera språk och innebörder i 
texter och relatera sina kunskaper till erfarenheter och andra texter. 
 
För att lära sig läsa och skriva behöver eleverna omges av skriven text både hemma 
och i skolan. De behöver ett klassrum med en stor mängd böcker och annat 
läsmaterial. Att skriva och läsa bör förekomma dagligen; tillsammans med andra, med 
vägledning eller självständigt. För att detta arbete ska kunna ske med framgång är 
uppskattning och uppmuntran viktiga faktorer. Det förtroende en lärare visar en elev, 
som håller på att lära sig läsa och skriva, är den bästa hjälpen vid inlärning. 
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Eleverna utvecklar även sin fonologiska medvetenhet när de skriver egna 
meddelanden. När de skriver ned vad de vill säga får de en grundförståelse för hur 
ljuden ska registreras som bokstäver. Texten bör sedan finnas lätt tillgänglig för 
eleverna på väggen i ett format som de lätt kan läsa. För den som lär sig läsa är det ett 
viktigt första steg att se sambandet mellan ljud och bokstav i början av ordet. Det är 
därför viktigt att eleverna uppmärksammar stavningen så att de bygger upp sin 
fonologiska medvetenhet. Med lärarens hjälp kan eleverna sedan utforska språket 
genom att utgå från det som eleven redan kan läsa och skriva.  
 
Den fonologiska medvetenheten utvecklas på en enkel nivå när eleverna urskiljer 
ljuden i rim. På en mer avancerad nivå delar de upp ljuden i orden och så småningom 
kan de forma nya ord på egen hand. På en ännu högre nivå ser de hur stavningen 
motsvarar ljudet. 
 
Lärarens uppgift är att skapa förutsättningar så att varje elev får de rätta verktygen för 
att lära sig på egen hand. Det innebär att läraren, genom att bygga på de läs- och 
skrivkunskaper eleven redan har, hjälper den att förstå vad den behöver lära sig 
härnäst. På detta sätt kan läraren ge varje elev precis det stöd och den vägledning den 
behöver. 
 

Reggio Emilia 
 
Tron på kreativitet som urkraft och inlärning kommer också fram i Reggio Emilias 
pedagogik. Reggio Emilias pedagogiska filosofi kännetecknas av ett förhållningssätt 
till barn, kunskap och lärande snarare än en färdig pedagogisk metod. Enligt Lagrell 
(Garme, red. 2002) hämtar man sina erfarenheter i förskolans värld men nu börjar 
även barn- och kunskapssynen komma till skolan. I Reggio Emilia bygger man sina 
teorier med utgångspunkt från den praktiska verkligheten. 
 
Reggio Emilia är en pedagogisk verksamhet som stimulerar barnens många språk. 
Enligt Tove Jonstoij och Åsa Tolgraven (2001) får barnet tilltro till sin egen förmåga 
genom att se och träna så många uttryckssätt som möjligt. Bilder, skulpturer, 
berättelser, konstruktioner med mera ses i ett pedagogiskt perspektiv som delar av 
barnets ständigt pågående kommunikation med världen.  
 
Grunden i lärandet är enligt Reggio Emilia-pedagogiken att vuxna tillsammans med 
barnen utforskar företeelser, känslor och föremål och främst att hela utforskandet sker 
i dialog, där barnens samspel med pedagogerna spelar en viktig roll. I Reggio Emilia 
säger man att varje barns unika blick på världen måste respekteras. En nyckel i 
pedagogens arbete är förmågan att utmana barnens teorier och ställa barnen inför 
problem och uppgifter som leder projektarbetet och lärandet vidare. Pedagogen ska 
låta sig inspireras av barnens nyfikenhet och frågor och framför allt hålla deras frågor 
vid liv. Jonstoij och Tolgraven (2001) skriver att dokumentation och reflektion ingår 
som en viktig del i pedagogiken för att kunna följa barnens, barngruppens och sitt 
eget lärande under arbetets gång. Syftet är att utveckla och förändra en verksamhet 
där tänkande och handling sker i växelspel.  
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Enligt Karin Wallin (1993) betonar grundaren av Reggio Emilia-pedagogiken, Loris 
Malaguzzi det komplexa och det oregelbundna. Han ser en kreativ möjlighet i 
frustrationen i balansen; obalansen är kraft- och energikälla och har lika stort värde 
som balansen. Enligt Wallin säger Malaguzzi att hjärnans naturliga tillstånd är att 
forska. Då utmanas barnen att hitta nya vägar i forskandet. Kunskap föds i människan 
men i samspel med andra – så kan man summera Reggio Emilia-pedagogik.  
 
Både enligt Vygotskij (1995) och Reggio Emilia-pedagogik (Wallin, 1993) är barnets 
roll densamma; aktiv och deltagande. Vygotskij sätter det talade språket som det 
främsta redskapet för barnet och Malaguzzi de konstnärliga metoderna och där främst 
bilden. Malaguzzi har 1986 beskrivit sin tankar på detta sätt enligt Marie Bendroth 
Karlsson (1996): 
 

’vår (så!) begreppsbildning grundar sig av tradition på ordet – det talade, men det är 
genom det ickeverbala, genom våra handlingar, våra sinnen, vi förkovras i det 
verbala’ (s.33).  

 

Bifrostskolan  
 
Børneskolen Bifrost är en dansk friskola med rötter i den progressiva 
aktivitetspedagogiken. Skolans mål är, enligt Lindö (2002), förankrat i en 
samhällskritisk och frigörande pedagogik. Att barn i samspel med vuxna mycket tidigt 
får ta ansvar för sitt lärande är en förutsättning för den frigörande pedagogiken. 
Kommunikation med alla sinnen ses också som en viktig del i lärandeprocessen. 
Genom bild, musik, dans, drama och ord har eleverna möjlighet att uttrycka sina 
tankar, känslor och föreställningar. Genom alla dessa språk får de en fördjupad bild av 
verkligheten (Lindö, 2002).  
 
Följande redogörelse bygger på boken Bifrostskolan och mötet med Leonardo da 
Vinci (2002). Boken är skriven av skolans pedagoger.  
 
Undervisningen på Bifrostskolan är alltid tematisk, ämnesövergripande och 
dialogorienterad. Begreppet helhet genomsyrar skolans arbetsform, där analys, 
personlig värdering och ställningstagande är viktiga delar av verksamheten. Hela 
skolan brukar använda samma inspirationstema och det finns en sammanhängande 
och utvecklande linje från skolstart till skolavslutning. Utbildningen är indelad i fyra 
stadier; lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet 1 och 2.  
 
Arbetet på låg- och mellanstadiet sker i tre olika fasta verkstäder; ateljén, läs- och 
skrivverkstaden och laboratoriet. I läs- och skrivverkstaden arbetar de med verbala 
och läs- och skrivorienterade aktiviteter. Experiment utförs i laboratoriet och 
bildskapande sker i ateljén. Det konstnärliga, naturvetenskapliga och humanistiska 
innehållet i verkstäderna är medvetet valt. Eleverna kan själv bestämma i vilken 
ordning de vill lösa uppgifterna, antalet uppgifter och de kan även avgöra 
tidsåtgången i de olika verkstäderna. Innehållet och uppgifterna i varje verkstad väljs 
varje gång i dialog mellan elever och pedagoger. 
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Följande målformulering beskriver i korthet skolans målsättning om att skolan är en 
plats:  
 
• där barnen kan utveckla sig till kloka och handlingsdugliga människor, 
• där barnen får insikt i naturens och kulturens sammanhang, så att de kan vara med och 

agera ansvarsfullt och förverkliga ett gott liv både nu och framtiden, 
• som respekterar den enskilda människans rätt till det bästa möjliga liv utifrån de 

förutsättningar som ges (s.28). 
 
Skolans mål förverkligas genom att arbeta utifrån ett inlärningsbegrepp ”kvalitativa 
läroprocesser” som delas in i fyra delar; upplevelse, dialog, det goda arbetet och insikt 
i nödvändigheten – den nödvändiga insikten. I Bifrostpedagogiken är det 
betydelsefullt och avgörande hur man undervisar, vilket innehåll undervisningen har 
och att det finns ett fungerande samspel mellan elever och pedagoger. En god form 
och ett gott innehåll är två lika delar i den kvalitativa läroprocessen. Genom att ge 
eleverna ansvar och medbestämmande gör man dem mer aktiva i alla situationer. 
Målet med de kvalitativa läroprocesserna är att eleverna ska bli självständiga 
individer. 
 
Enligt Lindö (2002) står pedagogiken på Bifrostskolan och i Reggio Emilia på samma 
ideologiska grund. Båda verksamheterna integrerar fantasi med förnuft på ett 
medvetet sätt.  
 

Syfte 
 
Med fokus på fonologisk medvetenhet är vårt syfte att undersöka och beskriva om 
barns språkliga uppmärksamhet utvecklas genom arbete med ord och bild. 
 
Fonologisk medvetenhet innebär enligt vår definition att man kan:  
 

• förstå språkets båda sidor; betydelse och form  
• skilja ut en bokstavs ljud (vokalljud och ”hålljud”) ur ett ord 
• skilja på begreppen bokstav, ord och mening 

 

Metod 
 
Nedan redogörs för vårt val och vår motivering av metod, genomförandet av 
undersökningen samt temaarbetet och dess arbetsgång. Den empiriska delen av 
arbetet som genomfördes tillsammans med eleverna beskrivs under rubriken 
Arbetsgång. Både undersökningar och den praktiska delen av arbetet genomfördes 
under vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på fem veckor i en åk 1 i Luleå 
kommun.  
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Kvantitativ eller kvalitativ metod 
 
Vanligtvis skiljer forskare mellan två olika metodiska angreppssätt, kvantitativa och 
kvalitativa metoder. Skillnaden består enligt Runa Patel och Bo Davidson (1994) i det 
beteckningssystem som används för att ta fram olika aspekter av verkligheten. Vilken 
metod man väljer syftar på hur man bearbetar och analyserar det insamlade materialet. 
Den kvantitativt inriktade forskningen använder sig av statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder. Den kvalitativt inriktade forskningen bearbetar och analyserar sitt 
material i och genom språket. Dessa forskningsinriktningar beskrivs ofta som 
varandras motpoler vilket dock inte är fallet i det praktiska forskningsarbetet. 
Forskning som till största delen är kvantitativt inriktad innehåller ofta språkliga 
analyser och den kvalitativa forskningen har ofta inslag av statistiska analyser. 
Avgörande för vilken metod som väljs är frågeställningen. Om man undersöker 
skillnader eller relationer använder man oftast statistiska analysmetoder. Om 
frågeställningen däremot handlar om att tolka och förstå olika upplevelser bör man 
använda sig av kvalitativa analysmetoder.  
 
Undersökningar där man använder sig av statistik för att i siffror ge en beskrivning av 
det insamlade materialet och därigenom belysa forskningsproblemet, kallas för 
deskriptiva undersökningar. Vid denna typ av undersökning begränsar man sig enligt 
Patel och Davidson (1994) till att undersöka några delar av de fenomen man är 
intresserad av. Ofta används endast en teknik för att samla material till en deskriptiv 
studie såsom vi har gjort i detta utvecklingsarbete.  
 

Statistiken är den vetenskap inom vilken man behandlar olika sätt att kvantitativt 
bearbeta information. Statistiken är en egen vetenskap men används också inom 
många empiriska vetenskaper och i utredningsarbeten som ett verktyg att ordna, 
beskriva, bearbeta och analysera data. Man skiljer mellan två typer av statistik, 
nämligen deskriptiv och hypotesprövande statistik (Patel & Davidson, 1994, s.90). 

 
Val och motivering av metod 
 
För att få svar på vår frågeställning och därmed uppnå syftet med vårt 
utvecklingsarbete har vi använt oss av kvantitativ undersökningsmetod. Vi ansåg att 
standardiserad och strukturerad intervju var den metod som bäst skulle redovisa ett 
tillförlitligt resultat av vårt arbete eftersom elevernas läsförmåga enligt klassläraren 
var mycket varierande. Genom att välja denna metod kan man enligt Patel och 
Davidson (1994) jämföra resultaten och därmed bedöma om det sker någon 
utveckling av elevernas fonologiska medvetenhet.  
 
Denna typ av intervju innebär att frågorna ställs i exakt samma ordning och på samma 
sätt till varje elev. Alla intervjufrågor genomfördes enskilt och svaren noterades vid 
varje tillfälle på ett särskilt svarsformulär. Vi har genomfört tre olika slags intervjuer. 
Respektive intervju genomfördes i början och i slutet av vår VFU för att kunna mäta 
om någon utveckling av den fonologiska medvetenheten hade skett. Däremellan 
arbetade vi kontinuerligt med språkövningar med fokus på begreppen bokstav, ord 
och mening eftersom det var den del av den fonologiska medvetenheten där eleverna 
visade bristfälliga kunskaper.  
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Med andra ord har förundersökningen två funktioner; dels att skapa en grund för vårt 
temaarbete, dels att kunna mäta elevernas eventuella utveckling av fonologisk 
medvetenhet. Efterundersökningen fungerade som en indikation på en eventuell 
förändring och samtidigt som en utvärdering av vårt utvecklingsarbete.  
 

Undersökningspersoner 
 
Undersökningen genomfördes i en åk 1 som bestod av 14 elever i Luleå kommun. Vi 
arbetade med hela klassen under vårt temaarbete. 
 

Bortfall  
 
Vår undersökningsgrupp var fulltalig under hela undersökningen.  
 

Material  
 
Vi har haft tre olika undersökningsområden; språkljud (bil. 1 och 4), språkets form 
(bil. 2 och 5) samt begreppen bokstav, ord och mening (bil. 3 och 6). Varje område 
bestod av två delar, en för- och efterundersökning. Vi använde oss av standardiserade 
intervjufrågor vid alla sex intervjutillfällena. Alla intervjufrågor var högt 
strukturerade och det fanns endast två respektive tre svarsalternativ. Svaren 
nedtecknades av den som genomförde intervjun.  
 

Genomförande av intervjuer 
 
I det första undersökningsområdet, som handlade om språkljud, undersökte vi 
elevernas förmåga att kunna skilja ut en bokstavs ljud ur ett ord. Vi valde enbart 
vokaler och ”hålljud”, eftersom dessa är enklast att upptäcka. I det andra 
undersökningsområdet som handlade om språkets form, tog vi reda på om eleverna 
kunde skilja på ords betydelse och form. I det tredje undersökningsområdet 
undersökte vi om eleverna kunde skilja på begreppen bokstav, ord och mening.  
 
I intervjun om språkljuden ställdes frågan om eleven hörde en bestämd bokstav i ett 
givet ord. I intervjun om språkets form gjordes en jämförelse mellan långa och korta 
ord. Två ordpar lästes för eleven där det korta ordet stod för ett föremål som var större 
än det som det långa ordet stod för. I intervjun om begreppen bokstav, ord och 
mening fick varje elev tio pappersflikar. Varje flik innehöll antingen en mening, ett 
ord eller en bokstav. Alla flikar var lika långa för att inte ge ledtrådar vid 
undersökningstillfället. Enligt ett förutbestämt schema efterfrågades de olika 
begreppen. Därefter fick eleven svara genom att peka på den flik som den ansåg vara 
rätt.  
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Genomförande av temaarbete  
 
Vi har arbetat med fonologisk medvetenhet på ett tematiskt sätt. Utmärkande för 
temaarbetet var att integrera ord och bild till en helhet och att övningarna kopplades 
till elevernas fantasi och intressen. 
 
I undervisningen om läs- och skrivinlärning användes kontinuerligt en docka, Kråkan 
Krister och hans ”ordkompost”. Kråkan Krister hade rollen som inspiratör under 
inledning av våra lektioner och ”ordkomposten” fungerade som en brevlåda där 
eleverna kunde lämna brev och s.k. undringar till Kråkan. Innehållet i 
”ordkomposten” bestod av bokstäver, ord och meningar där Kråkan kunde hämta sin 
näring. Uppgifter som eleverna utförde tillsammans eller enskilt under lektionerna 
förmedlades via Kråkan. Undervisningen var oberoende av traditionella läromedel.  
 

Arbetsgång 
 
Temaarbetet inleddes med en dikt där Kråkan Krister och ”ordkomposten” 
introducerades. Arbetet strukturerades i sex olika moment. Skrivande och 
bildskapande ingick i varje moment förutom i det femte. Följande arbetsmoment 
beskriver vårt temaarbete. 
 
Som introduktion vid det första arbetsmomentet härmade vi olika djurläten. Därefter 
kom Kråkan med lappar bestående av djurnamn där den första bokstaven var borta. 
Syftet med detta var att eleverna parvis skulle skriva en berättelse om hur det gick till 
när bokstaven försvann. Som stöd till berättelsen fick eleverna även rita en bild med 
färgpennor.  
 
Under det andra arbetsmomentet samlade vi tillsammans på tavlan beskrivande ord 
om Kråkan för att använda dessa som stöd och inspiration till en gemensam berättelse. 
Klassen delades i två grupper. Båda grupperna skrev var sin berättelse tillsammans 
med oss studenter, där alla elever i respektive grupp bidrog med sina tankar och idéer. 
Till berättelserna skapade eleverna med oljepastellkritor en gemensam bild av en 
kråka med en färgrik fjäderdräkt.  
 
Vid det tredje arbetsmomentet hade Kråkan lämnat ett uppdrag med sju lösa 
bokstäver i ”ordkomposten”. Uppdraget gick ut på att eleverna parvis skulle bilda så 
många ord som möjligt. Eleverna lyckades bilda 37 olika ord vilka monterades ihop 
till en gemensam bild. 
 
Vid det fjärde arbetsmomentet formade eleverna den första bokstaven i sitt namn av 
pappersmassa. Bokstäverna målades med temperafärger och dekorerades med 
”skräpmaterial” som kapsyler, pinnar, pennstumpar, små föremål etc. De färdiga 
tredimensionella bokstäverna fästes på en bräda. På bokstaven fästes även ett 
självporträtt ritat med färgpennor och meningar där eleven hade skrivit om sig själv. 
 
Det femte arbetsmomentet bestod av två delar. Vid båda tillfällena hade Kråkan hängt 
bokstäver eller ord på en lina i taket. Vid det första tillfället fanns bara bokstäver. 
Syftet var att lära sig bokstävernas ljud och därefter kombinera ihop dem till ord.  
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Vid det andra tillfället hängde endast ord på linan som eleverna fick bilda meningar 
av. Syftet var att få en förståelse av begreppet mening. Det gemensamma målet var att 
hjälpa eleverna att förstå hur ord är uppbyggda. Genom denna övning fick de 
möjligheten att upptäcka att helheten, meningarna kan delas upp i ord, att orden kan 
delas upp i bokstäver och att bokstäverna motsvaras av ljud. 
 
Under det sjätte arbetsmomentet fick eleverna var sin pappersflik där det egna 
förnamnet var uppskrivet. Vi laborerade med flikarna genom att eleven fick klippa 
isär namnet till bokstäver. De lösa bokstäverna klistrades upp på ett gemensamt 
bokstavsdiagram. Syftet var att visa alla bokstäver och samtidigt förknippa rätt ljud 
med rätt bokstav.  
 
Genom hela temaarbetet har eleverna haft möjlighet att skicka frågor och funderingar 
s.k. ”undringar” till Kråkan via ”ordkomposten”. Detta väckte elevernas spontana 
skrivglädje och det ledde till en intensiv brevväxling. Kråkan och ”ordkomposten” har 
fungerat som en utmärkt mellanhand för att få eleverna att aktivt tänka efter och 
reflektera över ord och begrepp. Hela temaarbetet avslutades med vernissage där 
eleverna fick presentera sina arbeten.  
 

Tidsplan 
 
 
Vecka 36 Introduktion av examensarbete 
Vecka 38 Inlämning av PM 
Vecka 39 Seminarium om examensarbetets utformning 
Vecka 41 Genomförande av förundersökningar 
Vecka 42-46 Genomförande av temaarbete samt vernissage 
Vecka 46 Genomförande av efterundersökning 
Vecka 1 Examensarbetet till opponent 
Vecka 2 Slutseminarium  
 
 
 
Bearbetning och analys av resultat 
 
För att undersöka om vår undervisning verkligen har lett till förbättrade resultat hos 
eleverna gjorde vi en statistisk analys av resultaten. Det test som vi valde är 
teckentest. Detta test är baserat på binomialfördelningen och det används i situationer 
där det finns ett beroende mellan två stickprov av mätvärden. I teckentest utgår man 
från plus- och minustecken som indikation på de skillnader som erhållits inom varje 
par av mätvärden. Varje par tilldelas ”+, -, 0” beroende på om: 
 

• det andra mätvärdet är större än det första → plustecken (+) 
• det andra mätvärdet är mindre än det första → minustecken (-) 
• det andra mätvärdet är lika med första → noll (0) 



 19

Testproceduren utgår från att alla 0-värden har eliminerats och testen baseras sedan på 
det tecken (+ eller -) där x är antalet av det lägre mätvärdet och N är antalet + 
respektive -. P-värden används som lägesmått och det exakta p-värdet för ett visst 
utfall (+ eller -) återfinns i tabell 5 (bilaga 7) i Henriksson (1996). Tabellen ger exakta 
p-värden för enkelsidig hypotesprövning.  
 
Teckentest tar inte hänsyn till skillnadens storlek utan enbart till skillnaders riktning. 
Testet utnyttjar därmed inte all information som vi har fått fram i denna studie.  
 

Resultat 
 
Resultatredovisning 
 
Syftet med vårt arbete har varit att undersöka och beskriva om någon utveckling av 
elevernas fonologiska medvetenhet har skett. Arbetet genomfördes i temaform genom 
orden och bildens samverkan.  
 
Nedan presenteras resultaten både från förundersökningarna (I) och 
efterundersökningarna (II). Undersökningsområdena handlar om språkljud, språkets 
form samt begreppen bokstav, ord och mening. Samtliga undersökningar innehöll tio 
frågor vardera. När de tre förundersökningarna var genomförda kunde vi utläsa 
elevernas kunskaper inom varje område. Detta lade grunden till vårt temaarbete. 
Utifrån förundersökningarnas resultat planerade vi temaarbetet och lade fokus på det 
område där eleverna hade sämst kunskaper. Målet var att eleverna skulle lära sig läsa 
och skriva under inspirerande former.  
 
Resultat av undersökningarna för varje enskild elev presenteras i nedanstående tabell: 
 
 
 Språkljud Språkets form Begreppen bokstav, 

ord och mening 
Undersökning I II I II I II 

Elev A 10 10 10 9 6 9 
Elev B 8 10 10 10 6 10 
Elev C 10 10 10 10 10 10 
Elev D 10 10 10 10 6 10 
Elev E 10 10 10 10 10 10 
Elev F 8 10 10 9 8 8 
Elev G 10 10 8 10 10 10 
Elev H 10 10 9 8 4 10 
Elev I 9 10 9 10 8 10 
Elev J 7 9 10 9 10 10 
Elev K 10 10 10 10 10 8 
Elev L 8 10 9 10 4 9 
Elev M 9 10 10 10 7 9 
Elev N 10 10 10 10 4 10 
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Två av eleverna, C och E, klarade genomgående alla uppgifter i både för- och 
efterundersökningarna. Två av eleverna, I och L, förbättrade sina resultat i alla 
undersökningsområden. Elev K hade alla rätt förutom vid det sista 
undersökningstillfället då den försämrade sina resultat med två poäng. Eleverna B, D, 
G, M och N hade antingen förbättrat sina resultat eller hade alla rätt vid båda 
undersökningstillfällena. Eleverna A, F, H och J har varierande resultat i varje 
område; oförändrade, försämrade eller förbättrade resultat. 
 
Vi kan genom teckentest fastslå med 95 % säkerhet att eleverna har haft en positiv 
utveckling inom språkljud när p = 0,016 < PKRIT 0,95 = 0,05. Den statistiska slutsatsen 
är att skillnaden är signifikant.  
 
Inom språkets form kan vi med 95 % säkerhet fastslå att eleverna inte har haft en 
positiv utveckling när p = 0,500 > PKRIT 0,95 = 0,05. Den statistiska slutsatsen är att 
skillnaden inte är signifikant.  
 
Inom begreppen bokstav, ord och mening kan vi fastslå med 95 % säkerhet att 
eleverna har haft en positiv utveckling när p = 0,020 < PKRIT 0,95 = 0,05. Den 
statistiska slutsatsen är att skillnaden är signifikant.  
 
Vad avser begreppet styrke-effektivitet kan konstateras att teckentestet har relativt låg 
styrke-effektivitet främst beroende på att testet inte utnyttjar observerade skillnaders 
storlek. Styrkeeffektiviteten är 63 % för någorlunda stora stickprov. Detta innebär 
därmed att vår undersökningsgrupp på 14 elever är tillräckligt stor för att uppnå 
styrkeeffektivitet inom språkljud och begreppen bokstav, ord och mening. Med andra 
ord har eleverna uppnått en signifikant förbättring inom dessa områden. 
 
Nedan visas gruppens resultat av undersökningarna: 
 
 

 Språkljud Språkets form Begreppen bokstav, 
ord och mening 

Undersökning I II I II I II 
10 rätt 8 st. 13 st. 10 st. 10 st. 5 st. 9 st. 
9 rätt 2 st. 1 st. 3 st. 3 st. - 3 st. 
8 rätt 3 st. - 1 st. 1 st. 2 st. 2 st. 
7 rätt 1 st. - - - 1 st. - 
6 rätt - - - - 3 st. - 
4 rätt - - - - 3 st. - 

 
 
Språkljuden. I förundersökningen (I) var det åtta elever av fjorton som hade alla rätt. 
Två elever hade 9 rätt, tre elever hade 8 rätt och en elev hade 7 rätt. I 
efterundersökningen (II) hade tretton elever alla rätt och en elev 9 rätt. Åtta elever 
hade 10 rätt både i för- och efterundersökningen. Resterande sex elever förbättrade 
sina resultat.  
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Språkets form. Gruppen som helhet fick både i för- och efterundersökningen följande 
resultat: tio elever hade 10 rätt, tre elever hade 9 rätt och en elev hade 8 rätt. Det 
skedde dock en förändring inom gruppen, när tre av eleverna (G, I och L) hade 
förbättrat och fyra (A, F, H och J) hade försämrat sina resultat. 
 
Begreppen bokstav, ord och mening. I förundersökningen hade fem elever 10 rätt, två 
elever 8 rätt, en elev 7 rätt, tre elever 6 rätt och tre elever 4 rätt. I efterundersökningen 
kom det fram att nio elever hade 10 rätt, tre elever 9 rätt och två elever 8 rätt. Åtta 
elever (A, B, D, H, I, L, M och N) hade förbättrat och en elev (K) hade försämrat sina 
resultat.  
 

Diskussion 
 
Reliabilitet och validitet 
 
Med reliabilitet uttrycker man resultatens tillförlitlighet. För att undersöka 
reliabiliteten har vi använt oss av standardiserad och strukturerad intervju som 
undersökningsmetod. Reliabiliteten i vår undersökning grundas på att vi har gjort 
kvantitativa studier genom att mäta och ange värden för varje enhet. I vårt fall 
motsvaras detta av att varje elevs resultat jämförs både enskilt och gruppvis genom 
för- och efterundersökning. Jan Trost (2001) skriver att undersökningens reliabilitet 
ökar när man använder sig av enkla satser med begripliga och vanliga ord. 
 
Genom att vi har använt oss av standardiserade och strukturerade intervjufrågor anser 
vi oss ha nått en god reliabilitet i vår studie. Med denna typ av intervjufrågor minskas 
risken för så kallad intervjuareffekt eftersom det inte finns utrymme för att ställa 
ledande frågor. Vi har även använt oss av få svarsalternativ vilket ökar reliabiliteten 
enligt Trost (2001). Den korta undersökningsperioden och det låga elevantalet 
minskar undersökningens reliabilitet. För att få större reliabilitet borde vi ha gjort 
antingen fler undersökningar i samma klass eller jämföra grupper med varandra under 
längre perioder. Det finns även andra faktorer som påverkar undersökningens 
reliabilitet. Det kan bland annat vara att elevernas prestationsnivå höjs när de blir 
uppmärksammade inom ett särskilt område. Det kan också bero på elevernas snabba 
utveckling eftersom inlärning även sker utanför skoltid.  
 
För att uppnå god validitet måste man enligt Trost (2001) veta om man verkligen 
undersöker det som är avsikten att undersökas. Att endast använda en 
undersökningsmetod minskar validiteten i en undersökning. Men genom att vi med 
samma metod har undersökt tre delområden inom fonologisk medvetenhet har vi ökat 
undersökningens validitet. Vi anser att vi har god validitet i vår undersökning och att 
vi därmed uppnått vårt syfte.  
 
Resultatdiskussion  
 
Vår slutsats av utvecklingsarbetet är att eleverna har utvecklat sin fonologiska 
medvetenhet genom arbete med ord och bild. Resultaten från två av de tre 
undersökningsområdena visar en tydlig förbättring eftersom eleverna vid fjorton 
tillfällen förbättrat och endast vid ett tillfälle försämrat sina resultat.  
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I det kvarvarande undersökningsområdet visade eleverna försämrade resultat. Genom 
statistisk analys av resultaten har vi dock kunnat säkerställa att undervisningen totalt 
sett ledde till förbättrade resultat. 
 
Genom förundersökningens resultat i språkljud och språkets form ansåg vi eleverna 
ha goda förkunskaper och detta var anledningen till att vi endast genomförde 
sporadiska övningar inom dessa områden. Det visade sig vara en korrekt bedömning 
inom språkljud eftersom alla elever förbättrade sina resultat vid efterundersökningen. 
Däremot hade vi inom språkets form kunnat öva mer eftersom fyra elever hade 
försämrat och endast tre hade förbättrat sina resultat. 
 
Utifrån resultaten i förundersökningen om begreppen bokstav, ord och mening ansåg 
vi att de flesta elever hade bristande kunskaper. Detta var anledningen till att vi 
ägnade mer tid till att lära eleverna innebörden av dessa begrepp.  
 
Egna reflektioner 
 
Redan under 1600-talet förespråkade Johan Amos Comenius undervisningens 
åskådlighet. Han ansåg att vi skulle använda våra sinnen för att genom dessa 
abstrahera kunskaper och färdigheter och att språkundervisningen skulle anpassas 
efter livets krav och elevernas verklighet. Enligt Comenius är undervisningen en 
process och inte ett tillstånd. I vårt temaarbete utgick vi från elevernas verklighet när 
vi genom förundersökningen bedömde elevernas kunskapsnivå som fungerade som 
plattform för undervisningens utformning. Syftet med detta var att skapa gynnsamma 
förhållanden för läs- och skrivinlärning där elevernas språkliga kompetens ska 
respekteras och tas till vara. Arbetet ledde till en utveckling av den fonologiska 
medvetenheten under denna femveckorsperiod och i denna bestämda grupp.  
 
Vi har arbetat utifrån Lpo 94 som främst bygger på Vygotskijs filosofi. En viktig del 
av skolans uppdrag framgår av följande citat:  
 

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter 
att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att 
kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga (Lärarens handbok, 
s.11). 
 

Genom Lpo 94 har vi fått en ny mål- och resultatstyrd skola och lärarna har fått en 
större metodisk frihet. Skolan måste förlita sig på lärarens professionalism. Med 
denna nya läroplan blir det inte enkelt eller okontroversiellt att arbeta som 
svensklärare, men den ger många möjligheter att utveckla kreativitet och skapa 
inspiration i skolarbetet. Vi har kunnat använda oss av denna frihet i vårt temaarbete 
för att skapa en utveckling av elevernas fonologiska medvetenhet. Vi har låtit 
eleverna få utlopp för fantasin genom de skapande aktiviteterna och vi har även, med 
detta arbete, skapat intresse för att experimentera med språket. 
 
Det är viktigt för elevernas språkutveckling att de dagligen får tillfällen till intressanta 
och utvecklande samtal. Genom att leka med ord och arbeta med språkövningar lär sig 
eleverna olika språkliga uttryckssätt. De elever som har fått leka med språket 
tillsammans med engagerade pedagoger kommer att intressera sig för skriftspråket 
och får därmed en naturlig kontakt med det skrivna språket.  



 23

I språkövningarna får eleverna även möjlighet att upptäcka språkets formsida, d.v.s. 
att kunna se på språket ur ett annat perspektiv, vilket ger dem en god förberedelse för 
läs- och skrivinlärningen. Vi ansåg eleverna ha grundläggande kunskaper i språklig 
medvetenhet. Detta kunde vi utläsa av förundersökningens resultat om språkljud och 
språkets form. Den förberedande läs- och skrivundervisningen med sexåringarna i 
denna skola var planerad i relation till den efterföljande grundläggande 
undervisningen med sjuåringarna. Genom att vi sedan använde ett strukturerat 
program kunde effekterna utvärderas och vi kunde utläsa utvecklingen av elevernas 
fonologiska medvetenhet. 
 
I vår strävan efter att skapa utveckling i fonologisk medvetenhet har vi använt utvalda 
delar av de pedagogiska metoderna Bifrost, Reggio Emilia samt Whole language i 
vårt temaarbete. Den teoretiska utgångspunkten, både för vårt temaarbete och dessa 
tre pedagogiska metoder är att skapa aktivitet, samspel och kreativitet. Vår tanke har 
inte varit att göra eleverna till konstnärer utan att ge dem redskap för att kunna forska 
och utveckla ett kritiskt tänkande.  
 
I Bifrostskolan hämtar man inspiration från kulturen med hjälp av olika 
uttrycksformer såsom drama och bild där konstverk och vanliga böcker fungerar som 
inspirations- och informationskällor för ett temaarbete. I stort sett alla böcker kan 
användas i undervisningen eftersom den utgår från elevernas egna undringar. Vi anser 
att man genom temaarbete kan väcka elevernas nyfikenhet och inspirera dem till en 
långsiktig och meningsfull undervisning. En förutsättning för detta är att språket och 
skapandet inte ses som två parallella verksamheter utan där temats innehåll, metod 
och skapande flyter in i varandra.  
 
Även i Reggio Emilia-pedagogik sker arbetet i temaform. Pedagogen har en viktig 
roll i de presenterade metoderna där den ger stöd, ställer utmanande frågor och ger 
vägledning. Genom att undersöka ett fenomen ur olika perspektiv och i olika material, 
tillsammans med andra och ämnesövergripande får eleverna fördjupad kunskap inom 
det valda området.  
 
Forskande och lärande sker i sampel med varandra i alla de nämnda pedagogiska 
metoderna men Whole language stimulerar mer metodiskt elevernas läs- och 
skrivinlärning. Läs- och skrivundervisningen i denna metod har en tydligare struktur 
där man dagligen arbetar med olika typer av texter. I de övriga metoderna, Bifrost och 
Reggio Emilia genomsyras pedagogiken av ett förhållningssätt där olika språkliga 
uttryckformer samspelar och skapar en helhet.  
 
Det har för oss varit avgörande att få eleverna intresserade och att känna glädje och 
lust inför arbetet. Genom att berätta och samtala har vi skapat förväntningar inför 
skrivande och bildskapande aktiviteter som vi beskriver under rubriken Arbetsgång. 
Detta har skett i Vygotskijs och Deweys filosofiska anda, vilket också genomsyrar 
alla de tre presenterade pedagogiska metoderna.  
 
Genom inspirationskällan, i vårt fall Kråkan Krister och ”ordkomposten”, har vi 
kunnat väcka elevernas nyfikenhet för läs- och skrivinlärning och specifikt för 
bokstäver, ord och meningar. Eleverna har ägnat mycket tid och arbete åt sina texter 
och bilder samtidigt som de har lärt sig att utnyttja bilden som stöd i skrivandet. Detta 
har bidragit till att eleverna har kunnat lägga grunden till läs- och skrivinlärning.  
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Det har bland pedagoger pågått en livlig debatt om vilken metod som är den rätta för 
den första läsundervisningen. Tidigare har diskussionen behandlat frågan om man 
skulle utgå från hela ord eller om man skulle börja med enskilda ljud och bokstäver. 
Idag diskuteras om läsinlärningen ska utgå från barnets naturliga talspråk eller om 
man ska ha en mer systematiserad undervisning, där varje bokstav introduceras enligt 
ett bestämt mönster. 
 
Forskningsmässigt har det inte kunnat fastställas vilket arbetssätt som är det bästa. De 
flesta lärare använder sig av en kombination av olika metoder, eftersom eleverna ofta 
har kommit en bit på väg i sin läsutveckling när de börjar skolan. Den viktiga 
pedagogiska frågan är därför att ta hänsyn till varje elevs personliga förutsättningar 
och anpassa inlärningen till varje enskild individ. 
http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=247273 
 
Jørgen Frost (2002) anser att man inte behöver ta ställning för någon metod trots att 
det finns klara skillnader. Han menar att en av de viktigaste förutsättningarna för att 
eleverna ska bygga upp en användbar bokstavskännedom och utveckla läsfärdighet är 
förmågan att kunna hantera talspråkets fonologiska struktur. Frost anser därför att en 
god läs- och skrivundervisning bygger på att använda de bästa delarna från olika 
metoder. 
 
Vår slutsats av detta arbete är att eleverna lättare lär sig läsa och skriva om de får 
förståelse för att skriftspråket är uppbyggt av ett symbolsystem. Bokstäverna är 
symboler för ljud, vilka sedan kan sammanfogas till ord. Det är också viktigt att 
eleverna kan skilja mellan ett ords innehåll och ordet som sådant. Om eleverna 
dessutom har ord för olika språkbegrepp som ljud, bokstav, ord och mening, har de 
även redskap att kunna samtala om språket. När eleverna har förståelse för hur en text 
är uppbyggd kan de lättare förstå vad de läser och även förstå sina egna texter.  
 
De fonologiska områden som vi har arbetat med ingår i de tre presenterade 
pedagogiska metoderna. Vi anser liksom Frost att man inte behöver ta ställning för en 
viss metod. Genom att använda de bästa delarna ur olika metoder kan man bedriva en 
meningsfull läs- och skrivundervisning.  
 
Fortsatt forskning 
 
Det skulle vara intressant att genomföra ett språkstimulerande projekt i större 
sammanhang med betoning på systematisk övning av skrivning och läsning. 
Utgångspunkten skulle vara de erfarenheter som respektive elev har med sig då 
projektet startar. Den bärande kraften för projektet skulle vara att eleverna får arbeta i 
en stimulerande skriftspråksmiljö där ord och bild får samverka. Detta projekt skulle 
genomföras i årskurs 2 i två skolklasser. För att kunna utvärdera projektets effekter 
borde intervjuer göras både före och efter genomförandet. I undersökningen borde 
också ingå två kontrollgrupper som endast deltar i intervju och test.  
 
Genom ett sådant projekt skulle vi kunna få djupare kunskap om och större förståelse 
för hur läs- och skrivundervisningens utformning påverkar elevernas lärande.  
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  Bilaga 1 

 
 

Språkets ljudsystem 
 
 
 
 

Förundersökning 
 

Hörs bokstaven __ någonstans i ordet? 
 

1. Hörs bokstaven a någonstans i ordet anka? 
2. Hörs bokstaven a någonstans i ordet sax? 
3. Hörs bokstaven s någonstans i ordet mus? 
4. Hörs bokstaven u någonstans i ordet åtta? 
5. Hörs bokstaven ä någonstans i ordet äpple? 
6. Hörs bokstaven o någonstans i ordet bok? 
7. Hörs bokstaven a någonstans i ordet älg? 
8. Hörs bokstaven u någonstans i ordet bulla? 
9. Hörs bokstaven r någonstans i ordet dator? 
10. Hörs bokstaven e någonstans i ordet hatt? 
 
 
 
 
 
 

Efterundersökning 
 
Hörs bokstaven __ någonstans i ordet? 
 
 

1. Hörs bokstaven ä någonstans i ordet katt? 
2. Hörs bokstaven a någonstans i ordet hus? 
3. Hörs bokstaven o någonstans i ordet lok? 
4. Hörs bokstaven e någonstans i ordet ekorre? 
5. Hörs bokstaven å någonstans i ordet åsna? 
6. Hörs bokstaven u någonstans i ordet boll? 
7. Hörs bokstaven i någonstans i ordet pil? 
8. Hörs bokstaven s någonstans i ordet ko? 
9. Hörs bokstaven i någonstans i ordet spel? 
10. Hörs bokstaven r någonstans i ordet räv? 



  Bilaga 2 

 
 

Språkets form 
 
 

 
 
 
 
Förundersökning 
 

1. Vilket av orden är det korta?  val  spyfluga 
2. Vilket av orden är det långa?  haj  vattendroppe  
3. Vilket av orden är det långa?  fågelunge räv 
4. Vilket av orden är det  långa?  dörr  dörrhandtag 
5. Vilket av orden är det korta?  gruskorn sten  
6. Vilket av orden är det långa?  hus  tegelsten 
7. Vilket av orden är det korta?  maskrosblad björk 
8. Vilket av orden är det korta?  rakblad såg 
9. Vilket av orden är det korta?  limpa  ostskiva 
10. Vilket av orden är det långa?  ögonfrans öga 

 
 
 
 
 
 
Efterundersökning 
 

1. Vilket av orden är det långa?  smörgåspålägg bröd 
2. Vilket av orden är det långa?  orm   nyckelpiga 
3. Vilket av orden är det korta?  frimärke  bok 
4. Vilket av orden är det långa?  sandkorn  ärta 
5. Vilket av orden är det korta?  snöflinga  is 
6. Vilket av orden är det korta?  tåg   lastbil 
7. Vilket av orden är det korta?  fotboll   man 
8. Vilket av orden är det långa?  sockerdricka  ål 
9. Vilket av orden är det korta?  buss   motorcykel 
10. Vilket av orden är det långa?  hundhalsband  hund 



  Bilaga 3:1 

I en bok finns många ord. 
 
 
 

Ord måste man nog alltid ha. 
 
 
 

En del ord känns som sommarlov. 
 
 
 

Bok 
 
 
 

Sommarlov 
 
 
 

Saft 
 
 
 

S 
 
 
 

M 
 
 
 

E 
 
 
 

A 



  Bilaga 3:2 

En del ord känns som saft och bulle. 
 
 
 

Jag är ledsen. 
 
 
 

Jag vill inte stå ensam i mörkret. 
 
 
 

Glad 
 
 
 

Bulle 
 
 
 

Väg 
 
 
 

Ä 
 
 
 

O 
 
 
 

R 
 
 
 

L

 



  Bilaga 4 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

NEJ 

 

JA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Bilaga 5 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

 



  Bilaga 6 

 1. 
ord 

2. 
ord 

3. 
mening 

4. 
ord 

5. 
bokstav

6. 
bokstav

7. 
mening

8. 
bokstav 

9. 
mening 

10. 
bokstav

Elev  
A 

          

Elev  
B 

          

Elev  
C 

          

Elev  
D 

          

Elev  
E 

          

Elev  
F 

          

Elev  
G 

          

Elev  
H 

          

Elev  
I 

          

Elev  
J 

          

Elev  
K 

          

Elev  
L 

          

Elev  
M 

          

Elev  
N 

          

 

 



  Bilaga 7 

 
 
 
 
 
 

 
 
Källa: Henriksson (1996) 
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