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Sammandrag

I  samband  med  kursen  Förskolebarns  lärande  i  svenska under  vår  utbildning,  blev  vi 

intresserade av hur pedagogerna i  förskoleklassen förbereder barnen inför skolstarten med 

bokstäver/bokstavsljud.  Utifrån det har vi intervjuat pedagoger som arbetar i förskoleklass 

och  utfört  en  mindre  undersökning  för  att  se  om barnen  i  förskoleklasserna  kände  igen 

bokstäver och bokstavsljud.

   Vårt  syfte  var  att  ta  reda  på  om  pedagoger  i  förskoleklass  arbetar  medvetet  med 

bokstäver/bokstavsljud.  Vid  intervjuerna  utgick  vi  från  frågor  om  hur  de  arbetar  med 

språkutveckling och framförallt om/hur de arbetar med bokstäver/bokstavsljud.  I en fallstudie 

med barnen begränsade vi oss till bokstavskännedom. 

   Resultatet visar att pedagogerna vet hur viktigt det är att arbeta med språklig medvetenhet 

för att  bland annat  underlätta  för eventuella  läs– och skrivsvårigheter,  och att  alla arbetar 

medvetet med bokstäver men med hjälp av olika metoder. Mer än hälften av barnen kunde 20 

-24 versaler,  vi  visade enbart  de 24 vanligaste  bokstäverna.  Eftersom underlaget  var  litet 

kunde vi inte jämföra om det var någon skillnad på hur många bokstäver barnen lärde sig med 

de olika metoderna.

   Litteraturen visar att det är viktigt med en kombination av lek och språk, man kan utnyttja 

aktiviteter såsom utelek, matsituation m.m. Detta är våra pedagoger i undersökningen också 

medvetna om, de försöker fånga tillfällen som dyker upp i leken. De använder material som 

de tycker är bra, men de anser också att det är viktigt att barnen tycker det är roligt att arbeta 

med det.

Sökord: Läs- och skrivutveckling, förskoleklass, språklig medvetenhet.
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1. Inledning

Vårt intresse för att  ta  del  av hur pedagogerna i  förskoleklasserna förbereder  barnen med 

bokstäver/bokstavsljud inför skolstarten har vuxit fram under utbildningen. Vi har också insett 

hur viktigt det är att det blir en kombination av lek och språk och att barnen upplever det 

positivt. 

   När  förskoleklassen  infördes  var  att  de  olika  verksamheterna,  förskolan,  fritids  och 

grundskolan skulle närma sig varandra och kvalitén skulle förbättras genom samarbete. Det 

påpekades att leken, skapandet och det temainriktade arbetssättet som finns i förskolan borde 

få genombrott i skolan (Skolverket 2001). En kombination av lek och språk i förskolan kan 

enligt forskare som Bente Eriksen Hagtvet (2006) vara avgörande för att undvika senare läs- 

och skrivsvårigheter i skolan. Dessutom förbättrar bokstavskunskap innan skolstarten barnens 

möjligheter att sedan i skolan lära sig läsa menar bland annat Ingvar Lundberg, forskare och 

professor i psykologi (2007).

   Mål att sträva efter enligt  Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet, Lpo-94 (Skolverket 2006) är att varje elev utvecklar sin nyfikenhet och 

lust att lära och att utveckla tillit till sin egen förmåga. En annan viktig punkt är att pedagogen 

ska  utgå  från  varje  barns  behov  och  förutsättningar  (2006).  Pedagogernas  arbete  i 

förskoleklassen är en mycket viktig del i våra barns fortsatta utveckling i skolan.

   I vårt arbete kommer vi att presentera hur tankarna hos pedagogerna är kring arbetet med 

bokstäver/bokstavsljud  i  förskoleklassen  genom att  redovisa  intervjuer  samt  hur  barnen  i 

förskoleklasserna känner igen bokstäver och bokstavsljud.

1.1 Syfte

Vårt syfte med detta arbete är att ta reda på om pedagoger i förskoleklass arbetar medvetet 

med bokstäver/bokstavsljud.

1.2 Frågeställningar

• Arbetar  pedagoger  i  förskoleklass  medvetet  förberedande  med  bokstäver  och 

bokstavsljud? 

• Om de gör det, hur arbetar de?

• Hur många bokstäver och bokstavsljud känner barnen till inför skolstarten? 
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2. Bakgrund

2.1 Förskolan och förskoleklassens ansvar

Att lära sig tala och lyssna är medfödda mänskliga förmågor som utvecklas spontant genom 

det sociala samspelet medan att läsa och skriva fordrar en viss språklig medvetenhet och en 

vilja att lära sig menar speciallärare Ester Stadler (1998). När ett barn är språkligt medveten 

menar man att barnet själv funderar över språket, tänker på hur något sägs eller skrivs. ”För 

att  vara  språkligt  medveten  måste  man  kunna  skilja  språket  från  situationen”  (2005:18) 

skriver docent Ann-Katrin Svensson, verksam vid Jönköpings högskola.

   Grunden för barnens framtida läs-  och skrivvanor läggs innan de börjar  skolan och är 

beroende av den sociala och kulturella bakgrunden (Myndigheten för skolutveckling 2007). 

Många av barnen med läs- och skrivsvårigheter saknar stöd hemifrån och deras utveckling 

beror mycket på att skolan uppmärksammar dem. Extra stöd måste sättas in tidigt, kommer 

barnet  efter  i  sin  läsutveckling  påverkar  det  även  andra  skolämnen  anser  Mats  Myrberg, 

professor  i  spec.  pedagogik  (2001).  Därför  är  tiden  i  förskolan  och  förskoleklassen  extra 

viktig för många barn. 

         Språkandet, det muntliga och det skriftliga, hänger intimt samman med tänkandet och 

lärandet. För att äga sådan språklig handlingskraft att man har makt över sitt eget liv 

och sitt eget lärande räcker inte bara grundläggande läs- och skrivfärdigheter. Det vill 

till mer än att kunna läsa av, läsa fort och stava rätt – det vill också till att man läser 

och skriver på ett sådant sätt att världen blir tolkningsbar. Den som inte kan läsa, 

skriva och tala så att tillvaron blir mer begriplig och därmed också möjlig att påverka 

är på många avgörande sätt utestängd från samhällsgemenskapen.

         Därför är det ett av förskolans och skolans viktigaste ansvar att alla barn och unga 

oavsett  sociala,  kulturella  eller  andra  förutsättningar  under  sina  år  i  förskola  och 

skola får utveckla en bild av sig själva som skriftspråkliga och utveckla en så god 

språklig tillit att språket blir en kraft både i läroprocesserna i skola och utbildning och 

i  deras  liv.  Detta  är  en  grundläggande  rättvise-  och  demokratifråga.  (Läs-  och 

skrivkommittén 1997:15)

2.2 Inför skolstarten 

Läroplanen  för  det  obligatoriska  skolväsendet,  förskoleklassen  och  fritidshemmet,  Lpo-94 

(Skolverket 2006) reviderades när förskoleklassen kom och alla dessa verksamheter lyder nu 
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under  samma  läroplan.  Ett  syfte  med  att  införa  förskoleklasser  var  att  förskolan, 

fritidsverksamheten  och  grundskolan  skulle  närma  sig  varandra  och  att  kvaliteten  i  dessa 

verksamheter  skulle  förbättras  genom  samarbete.  Bland  annat  framhölls  det  att  leken, 

skapandet och det temainriktade arbetssättet som är naturligt i förskolan borde få genombrott i 

skolan (Skolverket 2001). Studier visar att  barn som får en pedagog i skolan som arbetar 

utifrån den pedagogik barnet har erfarenhet av i förskolan, klarar sig bra skriver Pramling 

Samuelsson, professor i pedagogik & Mauritzson, universitetslektor (1997).

   Det  finns  många  gemensamma  visioner  i  Lpo 94 (2006)  men  förskoleklassen har  inte 

uppnåendemål utan enbart strävansmål som är gemensamma med skolan och fritidshemmet. 

Mål att sträva efter är bland annat att varje elev utvecklar sin nyfikenhet och lust att lära och 

att utveckla tillit till sin egen förmåga. En annan viktig punkt är att pedagogen ska utgå från 

varje barns behov och förutsättningar.

   Skolverket fick i uppdrag av regeringen att följa utvecklingen av integrationen under tre år 

och skriver i slutrapporten Att bygga en ny skolform för 6: åringarna (2001) att utvecklingen 

snarare gick mot en vuxenstyrd ”skolifiering” (2001:9) än tvärtom som var tanken. I förskolan 

har barnen fler möjligheter att välja i både leken och andra aktiviteter än barn i skolan skriver 

Pramling Samuelsson & Mauritzson (1997). Instinktivt väljer barn att syssla med det de är 

intresserade av och detta är viktigt att tänka på i lärandet. Barn i åldrarna runt skolstarten har 

behov av bland annat fysiska aktiviteter och frisk luft och ska känna sig psykologiskt trygga, 

inte behöva känna sig rädda eller stressade. Därför måste pedagogen i sin planering för barn i 

dessa åldrar tänka på barnens fysiska och psykiska behov, deras vilja att lära sig men också 

deras lust att leka och fantisera. Barnen inte ska uppleva att de övar när man arbetar med den 

språkliga  medvetenheten menar  Svensson (2005).  Språklekar  ska göras under lek vid alla 

möjliga olika aktiviteter såsom matsituation, utelek m.m. och man kan på olika vis bygga upp 

en språkstimulerande miljö. 

   Det är viktigt att arbeta med språklig medvetenhet i förskoleklassen men det får inte bli 

”skola”. Men samtidigt ska barnen förberedas för bland annat skolans läsning och skrivning, 

förskoleklassen  ska  vara  en  bro  mellan  förskolan  till  skolan  skriver  Lumholdt  & Klasén 

McGrath (2006) i sin skrift Förskoleklassen, en klass för sig på uppdrag av Myndigheten för 

skolutveckling.
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2.3 Betydelsen av medvetet arbete med barns språkliga utveckling 

Språket består av flera byggstenar som bildar språkets form och en medvetenhet om dessa är 

viktig för barn som ska lära sig skriftspråk (Svensson 1998). Språklig medvetenhet innefattar 

bland annat skriftspråklig medvetenhet och fonologiska medvetenhet (Dahlgren m.fl. 2006). 

Forskning  visar  att  den  språkliga  medvetenheten  är  viktig  för  barnens  utveckling  och  att 

betydelsen av att känna till och komma ihåg olika språkljud är avgörande för den framtida läs- 

och  skrivförmågan  (Stadler  1998).  Samstämda  studier  visar  att  en  kritisk  faktor  vid 

utvecklingen av läsfärdigheten är den fonologiska medvetenheten. Myrberg (2001) har skrivit 

en kunskapsöversikt på uppdrag av Skolverket där huvudresultat av forskning om läs- och 

skrivsvårigheter sammanfattas. Han tar bland annat upp att Lundberg och Höijen menar att en 

viss  fonologisk  medvetenhet  måste  uppnås  innan  ett  barn  kan  använda  sina  generella 

erfarenheter av "texter” (skriftliga och muntliga diskurser). Barnet måste ha en förmåga att 

kunna växla sin uppmärksamhet mellan formen och innehållet i språket. De barn som inte har 

en  tillräckligt  utvecklad  fonologisk  förmåga  kommer  att  uppvisa  en  långsam och  osäker 

läsning. Lundberg och Höijen sammanfattar i sin forskning att deras experiment visar att läs- 

och  skrivinlärningen  i  skolan  underlättas  av  träning  av  den  fonologiska  medvetenheten 

(Myrberg 2001). 

2.4 Betydelsen av bokstavskunskap

”Att träna den språkliga medvetenheten är dock inte tillräckligt  för alla barn. En del barn 

behöver också hjälp med att använda skriftspråket på ett undersökande sätt och därigenom 

förstå sammanhanget mellan språkljud och bokstavssymboler” (Dahlgren m.fl. 2006:101).

   Forskarna idag är övertygade om att när barnen görs medvetna om de enskilda språkljuden 

via språklekar får det en positiv påverkan på läsutvecklingen skriver Karin Taube, professor i 

pedagogik (2007a). Bland annat docent Åke Olofssons forskning (1985) visade betydelsen av 

medvetenheten  om  språkljuden,  han  menar  att  det  går  att  förutsäga  goda  framsteg  i 

läsinlärningen genom barns medvetenhet om ljud i språket. 

    Senare forskningen har visat betydelsen av att även känna till bokstäverna tillsammans med 

dess språkljud. En god prognos att klara läsinlärningen det första skolåret har de barn som 

redan kan de flesta stora bokstäver när de börjar skolan skriver Myberg i Att läsa och skriva – 

forskning och beprövad erfarenhet (Myndigheten för skolutveckling 2007).

   Bokstavskännedom i förskoleåldern kan förklara 27 % av skillnaderna i läsfärdigheter under 

de  första  åren  i  skolan  skriver  Taube  (2007a).  Förskolebarn  som har  en  uttalad  risk  för 
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lässvårigheter (barn med dyslektiska föräldrar) ingick i en undersökning i Köpenhamn som 

genomfördes  av  professor  Carsten  Elbro  (2004)  där  man  la  till  bokstäver  i  leken  med 

språkljud i ett program. Risken för stora lässvårigheter halverades i andra klass och effekten 

fanns kvar även ett år senare. 

   Lundberg  (2006)  skriver  om två  slags  bokstavskunskap,  formell  kunskap då  man  kan 

namnen på bokstäverna och funktionell kunskap, när man förstår vilken funktion bokstäverna 

har, t.ex. kan bilda ett ord som börjar på det språkljudet som en bokstav representerar. Formell 

bokstavskunskap  räcker  inte  utan  det  är  viktigt  att  barnen  lär  sig  den  funktionella 

bokstavskunskapen.  Lundberg  (2007)  betonar  betydelsen  av  bokstavskunskap  i  sin  nya 

upplaga av Bornholmsmodellen och har omarbetat, tagit bort och lagt till förslag till lekar. 

Även han menar att de barn som kan många bokstäver har lättare med läsinlärningen än de 

barn som känner igen ett fåtal. Att arbeta med bokstäver och deras språkljud, att man talar om 

hur bokstäverna låter underlättar läsinlärningen anser även Birgit Druid-Glentow (2006) som 

utbildat lärare inom spec. pedagogik.. 

   Professor  Arne  Trageton,  (2005),  verksam  i  Oslo,  menar  att  det  är  bättre  att  börja 

inlärningen genom att skriva istället för att läsa bokstäver. I sin forskning har han låtit barnen 

börja skriva på datorn och genom skrivandet lär de sig bokstäverna och sedan att läsa. Även 

han menar att ”bokstavskunskap är nyckeln till goda läsfärdigheter” (2005:56). När barnen 

ska skriva till sig läsning ska pedagogen utgå från leken som den viktigaste utgångspunkten. 

   Vilken  metod  som  än  används  för  barnens  utveckling  i  skrivning  och  läsning  är 

förberedande kunskap om bokstäverna viktig.

2.5 Vikten av ett bra självförtroende för barns läs- och skrivutveckling

Myrberg (2001) tar även upp att Stanovich har påvisat hur problem i läs- och skrivinlärningen 

vidareförs och förstärks i barnens fortsatta läsutveckling enligt ett mönster som betecknas som 

en "Matteus-effekt" i utvecklingen av läsförmågan. Det vill säga, har barnen problem med 

avkodningen blir det inga positiva läsupplevelser, barnen börjar undvika läsning vilket i sin 

tur försenar utvecklingen. De förstår inte vad de läser även om de annars förstår bra och deras 

intresse för läsning minskar ännu mer. Den nedåtgående spiralen fortsätter och kan leda till att 

barnen börjar betrakta sig själv som dålig läsare och det blir en ond cirkel. 

   De största svårigheterna vid inlärning av alfabetiskt  skriftspråk uppenbarar sig i början 

skriver  också  Taube  (2007b).  I  förebyggande  syfte  kan  vi  stimulera  barnens  språkliga 

medvetenhet redan i förskolan och öka den fonologiska medvetenheten som är en stöttesten 
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för många barn i deras fortsatta utveckling. Klarar eleven det första mötet med skriften, och 

får  ett  bra  självförtroende  för  sin  egen  förmåga,  är  prognosen  för  den  fortsatta  läs-  och 

skrivinlärningen förhållandevis god. Många som tidigt upplever misslyckanden dras ofta med 

läs- och skrivsvårigheter under hela skoltiden. De har inte förstått språkets formsida när de 

börjar skolan och kommer efter i lärandet. När de med tiden förstår vad det går ut på tror de 

redan att de är ”dåliga” och självbilden är negativ. Effekten hos de barn som inte knäcker 

koden blir att de undviker svårigheter och läser mindre, det blir en neråtgående spiral. De barn 

som däremot upptäckt den alfabetiska koden som är skriftspråkets grund, ligger tidigt långt 

framme i sin läsutveckling, de ökar sitt ordförråd snabbt och blir intresserade av att läsa.

2.6 Material som förskoleklasser i studien arbetar utifrån

2.6.1 Trulle

Trullematerialet utgår från en språkstege, de fem stegpinnarna är rim, meningar, ord, stavelser 

och ljud som ska stärka barnens språkliga medvetenhet. Varje stegpinne börjar med en saga 

om trollet Trulle som uppfunnit stegen och följs av övningar. Det finns storbilder att titta på 

till  varje saga som man kan prata om ords längd, sammansatta ord, ljud m.m. Övningarna 

består  av  både  enskilda  i  barnens  arbetsbok  och  gruppövningar.  Det  följer  med 

kopieringsmaterial  till  många  uppgifter  och  övningar.  Varje  stegpinne  avslutas  med 

minnesträning,  mungympa,  ramsa  med  rörelse,  sifferrim,  tips  m.m.  samt  diagnos  för 

uppföljning av antingen enskilt barn eller grupp. När en stegpinne är klar får barnen måla sin 

pinne och se hur de klättrar upp på stegen.

2.6.2 Språklig medvetenhet i teori och praktik

Marianne Dahlgren och Birgitta Melander är i grunden låg- och mellanstadielärare som även 

är utbildade till talpedagog respektive speciallärare.  Materialet som pedagogerna i studien till 

viss del använder sig av har de tillsammans skrivit i boken Språklig medvetenhet i teori och 

praktik  (1998).  Boken är  upplagd så att  de olika avsnitten  bygger  på varandra och de är 

ordnade  i  stigande  svårighetsgrad.  Att  så  tidigt  som  möjligt  stimulera  den  språkliga 

medvetenheten har för alla  barn en positiv  effekt  på den påbörjade och fortsatta  läs-  och 

skrivutvecklingen.  Momenten av språklig medvetenhet som finns i boken är följande: rim, 

ramsor,  meningar,  sammansatta  ord,  ordlängdsjämförelser,  stavelser,  syntes/segmentering, 

orimligheter, klassificering och artikulation.  
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2.6.3. Fonomix

Gullan Löwenbrand Jansson är lågstadielärare,  dyslexipedagog, fil.  mag. i spec.pedagogik. 

och  har  utarbetat  Fonomix. Det  är  en  multisensorisk  läsinlärnings-metod,  även  kallad 

Munmetoden och vänder sig till  förskoleklass,  år  1 -2 och specialundervisning.  Det är  en 

inlärningsmetod  med betoning  på förståelse  av kopplingen mellan  pratljud – bokstav och 

bygger på att många olika sinnen aktiveras, syn, hörsel, känsel m.m. i arbetet med att koppla 

ihop bokstäver – ljudkombinationer, vilket kan vara ett stort problem för vissa barn.

   En  grund i  denna  metod  är  bilder  på  munnar  som de  ser  ut  när  ett  ljud  bildas,  t.ex. 

tandväsaren/s/, tunghöjaren /l/ o.s.v. Bilderna representerar de olika ljuden och kopplas ihop 

med bokstäverna. Det beskrivande namnet på bokstäverna ska tillsammans med munbilderna 

ge barnen en ökad medvetenhet om den alfabetiska principen. Metoden strävar att ge barnen 

kunskap och medvetenhet om de olika bokstavsljuden. I materialet för förskoleklass arbetar 

man med 6 bokstäver, SOLARM, de bokstäver som i regel börjar läs- och skrivinlärningen i 

skolan.  Bokstäverna presenteras i en saga som handlar om Sven och Kalle som uppfinner 

bokstäverna. Kring varje bokstav samtalas det sedan runt frågorna: Hur låter ljudet? Vad gör 

munnen?  Vilket  namn  passar?  Vilken  krumelur  fick  ljudet?  Man  tittar  på  bilderna  av 

munnarna som hör till bokstäverna och pratar om t.ex. hur munnen ser ut och hur tungan är. 

Man sätter ihop munnarna till ord och låter barnen ”läsa” ordet, hitta rätt krumelur till rätt 

bokstav m.m. Det finns också spel och lekar som utgår från munnarna. Det finns ytterligare 

material som vänder sig för fortsättning av arbetet i skolan.

2.6.4 Språkglädje 

Ann-Katrin Svensson har samlat många språklekar och syftet är att hjälpa pedagoger att leka 

med språket tillsammans med barnen för att hjälpa barnen bli språkligt medvetna. Det finns 

exempel på språklekar som kan lekas vid olika aktiviteter som utelek, matsituationer m.m. 

både i grupp eller enskilt. Där finns fingerlekar, ramsor, rim, språkljudslekar m.m. och lekarna 

ska utföras i stigande svårighetsgrad. Det ska kännas lekfullt för barnen att göra övningarna 

och de ska inte uppleva några prestationskrav menar Svensson. Hon anser att det är bra att 

använda  skriftspråket  parallellt  med  övningarna  om det  går.  Språkglädje kan  användas  i 

åldrarna 3 – 11 år. 
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3. Metod

3.1 Vårt val av metod

Vi valde att göra en mindre fallstudie med en deskriptiv undersökning (Patel & Davidsson 

2003), där vi begränsade oss till bokstavskännedom för barn vid de två största och en mindre 

förskoleklass  i  en  landsbygdskommun.  Vi  intervjuade  även  pedagogerna  i  dessa 

förskoleklasser.

3.2 Intervjuer

Pedagogerna har fått svara på frågor som vi bestämde i förväg, (se bil.  1) en strukturerad 

intervju (Johansson & Svedner 2006).  Vi delade upp intervjuerna mellan oss och träffade 

pedagogerna  för  två  av  förskoleklasserna  personligen  och  en  pedagog  fick  frågorna  via 

datorn. På grund av den lägre graden av standardisering och strukturering (Patel & Davidsson 

2003:72)  blev  följdfrågorna  ordningen  på  våra  frågor  olika  och  vi  upptäckte  vid 

sammanställningen att vi ville ställa kompletterande frågor till några av pedagogerna. Detta 

försvårades av semester och sommarlov och av att vissa verksamheter flyttas/slås ihop med 

andra avdelningar, det blir andra konstellationer av barn och personal och vissa avdelningar 

stängs helt för semester. Vi träffade ett par av pedagogerna ytterligare en gång precis innan 

sommarlovet, pedagogen som vi tidigare haft kontakt med via datorn svarade på följdfrågorna 

vid personlig kontakt efter sommarlovet.

   Intervjufrågorna har utgått från hur de arbetar med språkutveckling och framförallt om/hur 

de arbetat med bokstäver/bokstavsljud. Pedagogerna har visat upp det material de utgår från 

och beskrivit hur de arbetar. Alla pedagoger är utbildade förskollärare med flera års erfarenhet 

av arbete i förskoleklass. 

3.3 Genomförande av fallstudien

Målsmännen för barnen fick skriftlig information om vårt arbete och på grund av tidsbrist 

formulerades  förfrågan  innan  vi  bestämt  vilken  metod  vi  skulle  använda  oss  av  i 

undersökningen. Vi fick tillåtelse att prata med alla eleverna utom två, ytterligare några barn 

var frånvarande av olika anledningar. 

   Vi pratade med en specialpedagog och fick tips och underlag till  vår undersökning av 

barnen. Vi fick ett exemplar av ett testmaterial från Almqvist & Wiksell (1994) som ingår i 

”Vi läser serien” där 24 bokstäver fanns med, först som versaler sedan som gemener, därefter 

enkla korta ord skrivna med versaler och efter detta ett par korta meningar. Det avslutades 
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med några meningar skrivna med gemener, enbart versal i första bokstaven och namn (se bil. 

2). Specialpedagogen menade att det var bra att ha med både versaler och gemener, de flesta 

lär  sig  versalerna  först,  och  att  de som kunde mer  skulle  få  en  chans  att  visa  det.  Detta 

material hade vi att utgå ifrån när vi träffade barnen en och en i ett lugnt rum där ingen störde 

oss. Vi delade även upp detta arbete mellan oss, det var alltså en vuxen som träffade ett barn i 

taget. 

   Vi bestämde oss för att börja med att visa tre bokstäver i taget för eleverna, så det inte blev 

för mycket intryck samtidigt. Vi la för papper på de övriga och flyttade ner efter hand. Barnen 

fick tala om vilka bokstäver de kände igen och om de visste hur de lät,  vi  ringade in de 

bokstäver  de  kunde.  Sammanhanget  mellan  bokstaven  och  dess  språkljud,  fonem,  är 

betydelsefullt (Dahlgren, Gustafsson, Mellgren, Olsson 2006) och det var bland annat det som 

intresserade oss. Eleverna fick beröm och de kunde se hur många ringar det blev, vi tror alla 

elever var nöjda när de lämnade oss. Klarade barnen bokstäverna bra fick de fortsätta med 

småorden och om de klarade det fick de försöka med meningarna. 

   Ett test visar ”vad en person kan klara när det gäller en viss uppgift i en viss situation” vilket 

vi får ta hänsyn till i vårt resultat (Løkken & Søbstad 1995)

3.4 Urval

Förskoleklass A och B är de största förskoleklasserna i en landsbygdskommun, därför valde 

vi dessa. Förskoleklass C är en liten klass i en byskola i samma kommun som vi la till i vår 

undersökning  för  att  få  mer  underlag  till  vår  undersökning.  Intervjuer  och 

bokstavsundersökningen genomfördes i slutet av vårterminen och på grund att sommarlovet 

närmade sig hann vi inte med de resterande två små förskolklasser som finns i kommunen.

   Förskoleklass A bestod av 17 barn med 3 förskollärare,  barnen var uppdelade i tre F-2 

klasser där förskollärarna samarbetade med varsin lärare. Barnen hade vissa pass tillsammans 

med  sin  klass,  somliga  pass  tillsammans  i  förskoleklassen  och  även  stunder  i  den  lilla 

gruppen,  ca  fem  barn.  När  det  gällde  språklig  medvetenhet  arbetade  de  dels  i  hela 

förskoleklassen,  dels  i  smågrupperna.  Intervjun  gjordes  med  två  av  de  tre  förskollärarna 

tillsammans på deras arbetsplats efter personlig kontakt.

   Förskoleklass B bestod av två förskollärare och 17 barn, vissa pass var de indelade i två 

mindre grupper, bland annat när de arbetade med språklig  medvetenhet.  Intervjun gjordes 

med bägge förskollärarna tillsammans på deras arbetsplats efter telefonkontakt.

13



                                                                                                                                 

   Förskolklass C bestod av en förskollärare och 6 barn som ingår i en F-2 klass där lärare och 

förskollärare samarbetar men förskoleklassen har vissa pass för sig. Intervjun gjorde främst 

via datorn efter en personlig kontakt.

3.5 Faktainsamling

I  vårt  sökande  av  relevant  litteratur  letade  vi  på  olika  bibliotek,  bland  annat  Växjö 

universitetsbibliotek,  och med hjälp  av  sökord på  datorn.  Vi  har  även hittat  litteratur  via 

referenslistor i de böcker vi har fått tag i. 

   Det var komplicerat att få fram relevant litteratur till att börja med, mycket beroende av att 

det mesta av litteraturen fjärrlånades. Det var också svårt att finna direkt forskningsmaterial.
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4. Resultat

4.1 Förskoleklass A

Av 17 barn hade vi tillfälle att intervjua 11. En pojke och två flickor kände igen alla versaler 

och  gemener  och  två  barn,  en  flicka  och  en  pojke,  kunde  alla  versaler  och  nästan  alla 

gemener, flickan missade å och pojken missade b, r och t.

   Två av de barn som kände igen alla versaler och gemener läste allt på pappret som vi hade 

med vid undersökningen, meningar som innehöll både versaler och gemener. Den tredje läste 

alla ord med två till fem bokstäver.

   Det var väldigt varierande om barnen kunde bokstavsljud eller inte, en del kunde många 

bokstäver men inte så många ljud, medan andra kände igen färre antal bokstäver men kunde 

både vad bokstaven heter och dess bokstavsljud. Nästan alla var medvetna om att bokstäverna 

har ett ljud.
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4.2 Förskoleklass B

Av dessa 17 barn kunde vi intervjua 13 stycken. Tre pojkar och en flicka kände igen alla 

versaler, en av pojkarna kunde de flesta gemener utan a. En annan av pojkarna tyckte att det 

var svårt med a, b, d och l och den andra kunde alla utom h, l, y och ä. Flickan hade endast lite 

svårigheter med lilla b. Fem stycken, två flickor och tre pojkar, kunde nästan alla versaler, 

missade någon enstaka eller blandade ihop t.ex. Å och Ä, B och D.

   De flesta klarade att läsa de tvåstaviga orden med versaler, de som inte klarade det hade 

problem med hopsättningen, några fixade det med lite hjälp.

   Tre av dem som kände igen versalerna och en som kände igen nästan alla, läste alla orden 

och meningar med versaler och någon eller några meningar som innehöll både gemener och 
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versaler. Den fjärde som kände igen alla versalerna läste alla ord med versaler, men tyckte det 

blev svårt när det sattes ihop till en mening.

   Alla var medvetna om att bokstäverna hade ett ljud och att de hade ett annat namn.
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4.3 Förskoleklass C

Här var det två barn som inte var med i vår undersökning. Av de fyra barn som var med, en 

flicka, och tre pojkar kunde tre alla versalerna och två av dem, en pojke och en flicka kände 

igen alla gemenerna. Pojken kunde med lite hjälp ljuda två av tvåbokstavsorden. En pojke var 

väldigt osäker på alla bokstäver och chansade mycket, kunde olika bokstävers namn, men inte 

hur de såg ut. Alla barnen var osäkra på bokstavsljuden.
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4.4 Pedagogernas svar i förskoleklass A

Pedagogerna  arbetar  utifrån  material  ur  Trulle  (Bryntse  &  Palmkvist  1996)  samt  deras 

arbetsbok, men från och med hösten – 08 har de bestämt att barnen inte ska ha arbetsboken, 

de ska ha mindre papper och mer praktiska övningar. De arbetar också med material  från 

Språklig  medvetenhet  i  teori  och  praktik av  Melander  –  Dahlgren  (1998).  Både 

Trullematerialet och Språklig medvetenhet har ett varierat material som det är lätt att plocka 

det som behövs ur. De använder även storbilder där eleverna bland annat kan leta efter saker 

som har ett visst ljud, de har högläsning, och eleverna får även låna böcker i skolbiblioteket 

som de tar med sig hem och föräldrarna får läsa.

   De använder sig också av Fonomix metoden som utarbetats av Gullan Löwenbrand Jansson. 

Det är en metod där man utgår från de olika bokstavsljuden på olika sätt, genom spel, lek 

m.m. I förskoleklass arbetar man med 6 bokstäver. Fonomix är en del av arbetet med språket 

främst under senare delen av hösten beroende på behov. Behovet styr hur mycket man arbetar 

med varje barn, om man håller på längre med vissa bitar och de anser att materialet är bra 

eftersom det är kopplat till munnen som alltid är med, munnen formas på olika vis till de olika 

ljuden. Barnen tycker det är roligt och det är bra material för dem som har svårigheter och 

behöver lite extra. Det är mycket lek och spel vilket är viktigt, det ska vara roligt. 

   Pedagogerna anser det är viktigt att arbeta med språket, att hjälpa dem som eventuellt kan få 

svårigheter i skolan. De som känner igen bokstäverna och är medvetna hur de låter har en klar 

fördel och det underlättar för läs- och skrivinlärningen.

   Grunden menar pedagogerna är att barnen måste kunna lyssna och höra hur de olika ljuden 

låter och på så sätt bli medvetna om de olika ljuden som bildar ord. I förskoleklassen lär 

barnen sig främst bokstäverna i sitt namn och bokstäverna som ingår i Fonomixmaterialet.

   Språket ingår som en del i de flesta aktiviteter, man försöker ta tillvara alla tillfällen som 

dyker  upp i  bland annat  lek och samlingar.  De arbetar  i  mindre grupper ca 2 ggr/veckan 

medvetet med språk. Ett bokstavstest görs på hösten för att bland annat se varje barns behov 

och  sedan  på  våren  som hjälp  för  utvärdering.  Pedagogerna  samarbetar  med  skolan  som 

fortsätter arbeta med Fonomix, det material som vänder sig till åk 1.

4.5 Pedagogernas svar i förskoleklass B

Även här arbetar de med språklig medvetenhet utifrån materialet Trulle (Bryntse & Palmkvist 

1996) men barnen använder inte Trulles arbetsbok De använder också material från Språklig  

medvetenhet i teori och praktik (Melander & Dahlgren, 1998), men även material som de fått 
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från logoped i Landstinget, Jönköping, när de hade barn med språkförseningar och dessutom 

Språkglädje (2005)  av  A-C  Svensson.  Barnen  är  indelade  i  två  mindre  grupper  som 

omväxlande får arbeta med de olika materialen.

   De arbetar med språk lite varje dag, men just med Trulle i mindre grupper ca 1 ggr/varannan 

vecka.  Det  är  bland annat Trullesagorna  och Trullesiffrorna de arbetar  med,  barnen gillar 

figuren Trulle och tycker det är roligt. Den andra veckan arbetar de med något annat material 

t.ex. ur Språklig medvetenhet, Svenssons material m.m. Behovet hos barnen styr mycket hur 

mycket de arbetar med vissa bitar

   Barnen har gjort varsin bokstavsbok med initialerna från alla barnens namn, det blev 11 

bokstäver. De pratar mycket kring dessa bokstäver, om Kalles K finns i någon av de andras 

namn, var i namnet o.s.v.

   Pedagogerna  anser  att  språket  är  viktigt  för  barnens  självförtroende  och  förmåga  till 

samspel. De vill väcka intresse för böcker så att barnen inser att bokstäverna och orden har 

betydelse  och  hänger  ihop  med  ljuden.  Pedagogerna  vill  omge  barnen  med  mycket 

skriftspråk, de skriver på samlingarna, de skriver vad de ska göra under dagen, läser mycket 

m.m. Barnen lär sig efter hand att känna igen vissa ord, gissar när de ser att det börjar med en 

viss bokstav. Intresse väcks för det skrivna ordet. Bokstäverna/bokstavsljuden är viktiga för 

att de ska uppfatta de olika ljuden som bildar orden. De använder bokstavsljudet när de pratar 

om  bokstäverna  och  man  tittat  på  de  skrivna  namnen  som  alltid  finns  skrivna  på 

anslagstavlan.

   På hösten får alla barnen göra en bokstavstest för att se hur många de känner igen och detta 

görs även på våren som en utvärdering.

   Pedagogerna i förskoleklassen har inget samarbete med skolan när det gäller språkarbetet.

4.6 Pedagogernas svar i förskoleklass C

Pedagogen använder Trulle-materialet från Gleerups, de börjar terminen med rim och ramsor, 

fortsätter med meningar, ord, stavelser och till sist ljud. De läser en saga ur Trulle-materialet 

för varje bokstav,  pratar  om hur den ser ut,  hur den låter  och vad den heter.  Barnen gör 

regnbågsbokstäver, man gör samma bokstav med olika kritor på ett A4- papper som en vuxen 

har ritat med blyerts innan.

   De arbetar med bokstäverna utifrån tre bokstavshus, i första huset på översta våningen finns 

bokstäverna S, A, L,  i  tre olika fönster,  i  mittenfönstrena finns bokstäverna M, O, R och 

längst ner finns E, V, I och V är dörren till huset. Sedan finns det två hus till som är uppbyggt 
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på samma sätt. Det är olika hur många bokstäver de lär sig i förskoleklass, men de arbetar 

med dessa bokstavshus även i ettan.  

   Pedagogen  anser  att  Trulle-materialet  är  ett  genomtänkt  material  som är  anpassat  till 

förskoleklass, hon menar att det har en bra arbetsgång och i lagom takt. De följer materialet, 

men väljer bort vissa delar, det skulle ta för lång tid annars. Materialet används ca 3 gånger i 

veckan och de arbetar parallellt  med bokstävernas namn och ljud. Pedagogen har ett  nära 

samarbete med pedagogerna i år 1-2 och de vet vad förskoleklassen har gått igenom. 

   TRAS-schemat, ett observationsmaterial för förskolepedagogerna i deras språkutvecklande 

arbete, används i förskolan och följer barnen till förskoleklassen. Pedagogen i förskoleklassen 

har det som underlag vid terminens början och vid första utvecklingssamtalen. 

4.7 Resultat av vår undersökning

Pedagogerna i förskoleklasserna som vi har intervjuat är medvetna om hur viktigt det är att 

arbeta  med  språklig  medvetenhet  för  att  bl.a.  underlätta  för  eventuella  läs-  och 

skrivsvårigheter och arbetar med lite variationer efter Trulle-materialet. Alla förskoleklasser 

utgår från materialet Trulle, men sedan använder de olika material från bl.a. Fonomix och 

Språklig medvetenhet. Alla förskoleklasserna arbetar med bokstäver/bokstavsljud på olika vis 

med olika material. Två av förskoleklasserna har ett nära samarbete med år 1-2, medan en av 

förskoleklasserna inte har något samarbete med skolan. 

   17 av 28 barn kunde många versaler, mellan 21 – 24, men det fanns också barn som endast 

kunde ca hälften så många.
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De  flesta  barn  kunde  färre  gemener  än  versaler.  Några  av  dem  läste  även  två  –  fyra 

bokstavsorden och fyra stycken läste alla meningar med både versaler och gemener. Det var 

lite olika hur barnen kunde bokstävernas bokstavsljud, i förskoleklass B var det många av 

barnen som kunde bokstavsljuden på de bokstäver som de lärt  sig. Medan i  de andra två 

förskoleklasserna var det mer varierande och inte så tydligt att barnen kunde bokstavsljuden 

till  de bokstäver som de kunde. Nästan alla barn var medvetna om att bokstäverna har ett 

bokstavsljud, även om de inte alltid visste hur bokstavsljudet lät. 
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5. Diskussion

5.1 Vikten av förberedande arbete

Tiden  i  förskolan/förskoleklass  viktig  för  många  barn,  eftersom  grunden  till  läs-  och 

skrivvanor  läggs  innan skolan  och  är  beroende av  den sociala  och  kulturella  bakgrunden 

(Myndigheten för skolverket 2007).  Det är därför viktigt att i förebyggande syfte stimulera 

barnens språkliga medvetenhet redan i förskolan och i förskoleklass, och på så sätt öka den 

fonologiska  medvetenheten  som  är  en  betydelsefull  faktor  i  den  första  läs-  och 

skrivinlärningen. De flesta barn klarar läs- och skrivinlärningen utan problem när de börjar 

första klass men det finns barn som av olika anledningar har svårigheter med inlärningen. Ju 

mer  vi  läst  om  detta  ämne  desto  mer  har  vi  förstått  hur  viktig  tiden  i  förskola  och 

förskoleklass är. Det finns barn som behöver förberedas inför skolstarten med bland annat 

bokstäverna och deras ljud och vi kom fram till att pedagogerna i förskoleklasserna som vi 

intervjuat är medvetna om detta. Alla arbetar medvetet med bokstäver i förskoleklass men 

använder sig delvis av skilda metoder.

5.2 Olika arbetssätt

Ingen av pedagogerna arbetar efter enbart ett material utan använder sig av det de tycker är 

bäst från olika metoder. I alla förskoleklasser används materialet Trulle (Bryntse & Palmkvist 

1998), i arbetet med den språkliga medvetenheten. Några av pedagogerna berättade att barnen 

tyckte om sagorna och övningarna kring denna figur, vilket kanske är anledningen till att detta 

material används av alla vi pratade med. Svensson skriver att lek med språket ska vara skoj 

och ”ge barnen positiva känslor och attityder till att lära sig” (2005:13).

   Att två av de tre förskoleklasserna arbetar efter Dahlgren-Melanders (1998) material kan 

delvis förklaras av att detta material visats i samband med föreläsning av författarna på en 

fortbildningsdag i kommunen. Även här utgår man från att barnen ska lära genom lek och 

spel.

   Fonomix användes i en förskoleklass och är det material som arbetar mest medvetet mot 

bokstäver och dess ljud och utgår från ett samarbete med skolan.

5.3 Analys

Det vi kommer fram till genom våra intervjuer är att våra pedagoger är medvetna om vikten 

av förberedande arbete när det gäller språklig medvetenhet inför skolstarten och att alla inser 
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betydelsen  av  arbetet  med  bokstäver  och  dess  ljud.  Det  viktiga  är  att  pedagogerna  i 

förskolan/förskoleklass  får  fortlöpande  fortbildning  inom  detta  område  och  att  de  sedan 

arbetar  med  det  material  de  själva  tycker  om.  Här  anser  vi  att  kommunerna/privata 

arbetsgivare har ett  ansvar att  se till  att  pedagogerna får  fortbildning och information  om 

forskning kring arbetet med språkutvecklingen. Idag är det obligatoriskt i all lärarutbildning 

med  inriktning  mot  yngre  barn  att  barns  skriv-  och  läsutveckling  ingår.  Många  av  de 

pedagoger som arbetar har gått fortbildning inom detta område men långt ifrån alla, dessutom 

kommer ny forskning så alla behöver kontinuerligt fortbildning om nya rön.

   Undersökningsunderlaget är för litet för att konstatera om något arbetssätt är bättre än de 

övriga. Frykholm skriver i översikten från Myndigheten för skolutveckling (2007) att valet av 

metod att arbeta efter har en mindre betydelse, eventuell framgång förklaras i mellan 80-95 % 

av andra faktorer. Den största betydelsen har faktorer i barnens uppväxtmiljö,  den sociala 

bakgrunden som t.ex. föräldrars intresse av att läsa tillsammans med sina barn och ett annat 

modersmål,  som är ett  par av de viktigaste  faktorerna.  Den viktigaste  faktorn i  skolan är 

lärarkompetensen  anser  Frykholm  (2007)  och  detta  är  ytterligare  en  anledning  till  att 

fortbildningen är viktig anser vi. För de barn som inte får den respons de behöver hemma är 

förskolan/skolan otroligt viktig. 

   När det gäller barnens kunskap i bokstäver och bokstavsljuden kunde övervägande andelen 

barn många bokstäver.  De flesta barn kunde färre gemener, a som är en av de ”vanligaste” 

bokstäverna hade flera bekymmer med. Det kan förklaras av att bokstaven såg ut på ett annat 

sätt här än vad de var vana vid. Vi kunde vi dock se att det finns stora variationer i barnens 

kunskap och det bekräftar att det finns barn som behöver detta förberedande arbete eftersom 

forskningen visar att bokstavskunskap underlättar barnens läsinlärning. (Elbro 2004) (Taube 

2007a) (Lundberg 2007). Det finns dessutom flera faktorer som påverkar vårt testresultat som 

t.ex.  barnens  förmåga att  koncentrera  sig vid testtillfället.  Testresultatet  visar bara på vad 

barnet kan just då i den situationen (Løkken, & Søbstad 1995).

5.4 Vidare forskning

Barnen lär sig bokstäver i förskolan/förskoleklassen, vissa lär sig många bokstäver, vissa har 

svårigheter och lär sig ett färre antal.  Detta kanske många av pedagogerna i skolan kunde 

utnyttja  och  ändra  sin  undervisning.  Alla  behöver  inte  lära  sig  samma bokstav  samtidigt 

menar Trageton (2005), barnen har olika förkunskaper och undervisningen ska anpassas efter 

varje barns behov. När förskoleklassen startade var det samarbete som var en viktig del och 
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att  pedagogerna  i  skolan  skulle  ta  till  sig  pedagogiken  i  förskolan.  Förskole-  och 

skolpedagogiken  skulle  utvecklas  så  att  blev  en  steglös  övergång  från  förskola  till  skola 

(Pramling  Samuelsson  &  Mauritzon  1997).  Därför  är  det  förvånande  att  en  av  våra 

förskoleklasser inte hade något samarbete med skolan. Eftersom studier visar att barn vars 

pedagog i skolan arbetar utifrån samma pedagogik barnet har erfarenhet av i förskolan, klarar 

sig bra (1997) är samarbete dem emellan mycket viktigt. Barnen och pedagogerna ska kunna 

utnyttja det barnen lärt sig i förskoleklass i sin fortsatta läs- och skrivutveckling.

   Det vore intressant att  göra en undersökning kring hur pedagogerna i skolan tillvaratar 

barnens förkunskaper.
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                                                                                                                                     Bilaga 1

Frågor

Vad tycker ni är viktigt att arbeta med i förskoleklassen när det gäller språkutvecklingen? 

Är bokstavskännedom viktigt för 6-åringarna?

 När det gäller bokstäver, säger ni namnet på bokstaven eller använder ni bokstavsljudet när ni 
presenterar bokstaven?

Vad väljer du ur materialet? 

Vilket material arbetar du efter och varför tycker du just det är bra?

Hur ofta och hur mycket arbetar ni med de olika metoderna/material?
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