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Abstract 
Emelie Erlandsson och Matilda Graae-Nielsen 

Det korta tåget 

– en studie om språklig medvetenhet i förskoleklass 

The short train 

– a study about linguistic awareness in preschool class 

     Antal sidor: 36  

Föreliggande examensarbete diskuterar språklig medvetenhet i förskoleklass. Syftet med 

examensarbetet är att skapa en fördjupad kunskap om och förståelse för språklig medvetenhet. 

Frågeställningarna som arbetet utgår ifrån är: Hur ser den fonologiska medvetenheten ut hos 

de för studien utvalda barnen i förskoleklass? och Hur ser förskollärarna på begreppet 

språklig medvetenhet och hur ser deras arbetssätt ut för att stimulera den? 

Den metod som används i studien är dels kvantitativ kartläggning av barn men även 

kvalitativa intervjuer med förskollärare. Kartläggningen begränsades till att beröra den 

fonologiska medvetenheten. Den syftar till att synliggöra de för studien utvalda barnens 

fonologiska medvetenhet. Intervjuerna med förskollärare genomfördes för att få en fördjupad 

förståelse för deras synsätt och arbetssätt kring begreppet språklig medvetenhet. 

Resultatet visar att de kartlagda barnen har börjat utveckla en fonologisk medvetenhet, dock 

skiljer sig medvetenheten väldigt mycket mellan barnen. Intervjuerna visar att förskollärarna 

framhåller språklekars betydelse för utvecklandet av barns språkliga medvetenhet. De känner 

sig säkra i att arbeta med språklig medvetenhet men har svårare att sätta ord på innebörden av 

begreppet språklig medvetenhet. 
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Bakgrund 
Det är viktigt att arbeta med den språkliga medvetenheten redan i förskolan eftersom det är 

första steget mot läsning och skrivning (Frost, 2009). Frost med flera (2005) menar att den 

fonologiska medvetenheten är särskilt viktig vid den första läsinlärningen men även vid 

förbättring av stavningen och vidare läsutveckling (Frost, 2005). I första klass förväntas barn 

vara mogna för läs- och skrivinlärning, därför menar vi att förskoleklassen har en viktig 

skolförberedande roll. Om förskollärarna arbetar med språklig medvetenhet tidigt så ökar 

chanserna att upptäcka och möjligheterna att hjälpa barn med språkliga svårigheter. Elbro 

(2004) menar att kraven på läsfärdighet finns i hela samhället och därför är det viktigt att 

grundlägga den färdigheten tidigt. Hon menar även att avsaknad eller dålig läsfärdighet i 

flera fall får negativa konsekvenser på exempelvis skolgången, vidare utbildning och social 

status. Även Skolverket (2011b) belyser förskoleklassens viktiga roll som skolförberedande 

verksamhet genom följande citat: 

Förskoleklassen ska fungera som en övergång mellan förskolan och den obligatoriska 

skolan. Förskoleklassen ska kombinera förskolans och skolans arbetssätt och metodik. 

Syftet med förskoleklassen är att den ska stimulera varje elevs utveckling och lärande 

och förbereda dem för fortsatt utbildning samt främja elevernas harmoniska utveckling. 

Lek och skapande ingår som väsentliga delar i verksamheten. Utbildningen ska utgå 

från en helhetssyn på eleven och elevens behov. (Skolverket 2011b) 

Läroplanen för förskolan belyser vikten av att arbeta med språket på olika sätt. Exempelvis så 

ska förskolan arbeta för att varje barn utvecklar sitt talspråk, ordförråd och begrepp. Ett 

intresse för språket ska växa fram så att alla barn utvecklar ”sin förmåga att leka med ord, 

berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Skolverket 

2010:10). Förskolan ska även sträva efter att varje barn utvecklar ett intresse och en förståelse 

för skriftspråket (Skolverket 2010). Även läroplanen för grundskolan lägger stor vikt vid 

språk och kommunikation då Skolverket (2011c:9) skriver att ”språk, lärande och 

identitetsutveckling är nära förknippade. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva 

ska varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin 

språkliga förmåga”. Vårt tankesätt bygger delvis på förskolans läroplan men även på skolans 

läroplan vilken är förskoleklassens officiella styrdokument. Vi anser att det är viktigt att ha 

med sig båda läroplanerna för att se helheten och även ha med sig det lekfulla och lustfyllda 

förhållningssätt som genomsyrar läroplanen för förskolan.  

Under vår utbildning till förskollärare läste vi den obligatoriska specialiseringen Läs-, skriv- 

och matematikutveckling för verksamhet i skolans tidiga skolår. Då väcktes ett intresse hos 

oss för språklig medvetenhet när vi genomförde ett antal fältstudier inom området. Vi fick 

mersmak och upplevde att den språkliga medvetenheten har en betydande roll i barns 

språkutveckling, framförallt för deras läs- och skrivinlärning. 

Vi har valt att göra en studie i språklig medvetenhet hos barn. Detta är ett viktigt område att 

arbeta med eftersom förskollärare som upptäcker barn med språksvårigheter har goda 

möjligheter att förebygga dessa (Stadler 1998). Elbro (2004) menar att organiserad lek med 

språkljud och bokstäver minskar risken för att barn ska utveckla läs- och skrivsvårigheter 

(2004). Språklig medvetenhet innebär att en medvetenhet om språkets uppbyggnad börjar 

utvecklas. Det finns fyra aspekter av språklig medvetenhet som inriktar sig på olika områden. 

Dessa är fonologisk medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, morfologisk medvetenhet samt 

pragmatisk medvetenhet. Studien inriktar sig på den fonologiska medvetenheten som 

fokuserar på de små ljudenheterna i språket.  
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Den viktigaste språkliga förutsättningen för framgång vid den tidiga läsinlärningen är 

dock att barn utvecklat en medvetenhet om sitt talade språk och framför allt 

medvetenhet om språkets minsta betydelseskiljande bitar, fonemen. (Taube 2007:21) 

Fonologisk medvetenhet innebär en förståelse för språkets ljudstruktur, stavelser samt de 

minsta betydelseskiljande språkljuden (Söderberg Juhlander 2011). En anledning till att vi 

vill göra en individuell kartläggning över förskoleklassens fonologiska medvetenhet är för att 

få en tydligare bild av varje barns medvetenhet. Svensson (1995) menar att man inte kan 

uttala sig om ett barns fonologiska medvetenhet enbart baserat på den språkliga förmågan. 

Observationer kan visa ett barn med stor språklig förmåga, men detta behöver inte innebära 

att barnet är språkligt medvetet. Det kan även vara ett barn som inte alltid uttrycker sig rätt 

men som är medveten om det (1995). Därför måste förskolläraren hitta andra metoder för att 

synliggöra barns fonologiska medvetenhet och för att på bästa sätt utforma verksamheten 

efter deras behov.  

 

Syfte 

Syftet är att skapa en fördjupad kunskap om och förståelse för språklig medvetenhet. Mer 

specifikt är syftet att undersöka hur fonologisk medvetenhet kan se ut hos barn i 

förskoleklass. Vi vill även få en bild av hur förskollärarna ser på språklig medvetenhet och 

hur deras arbetssätt ser ut.  

 

Frågeställningar 

1. Hur ser den fonologiska medvetenheten ut hos de för studien utvalda barnen i 

förskoleklass? 

2. Hur ser förskollärarna på begreppet språklig medvetenhet och hur ser deras arbetssätt ut 

för att stimulera den? 
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Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
I det här avsnittet ska vi presentera tidigare forskning och litteratur som berör 

språkutveckling, språklig medvetenhet samt fonologisk medvetenhet. Vi kommer även att 

beröra förskollärarens synsätt och arbetssätt samt barn med språksvårigheter. 

 

Språkutvecklingsteorier enligt Vygotskij, Chomsky & Skinner 

Det finns flera teorier om hur barn tillägnar sig språk. Dessa kan delas in i tre huvudgrupper. 

Den första innefattar samspelsteorier (exempelvis Vygotskijs interaktionism), den andra 

innefattar biologiskt orienterade teorier (exempelvis Chomskys generativa grammatik) och 

den tredje och sista huvudgruppen som innefattar inlärningsteorier (exempelvis Skinners 

behaviorism). Vi kommer under denna rubrik gå närmare in på Vygotskij, Chomsky och 

Skinners teorier. 

Vygotskijs interaktionism utgår från att barn upptäcker språket i den sociala samvaron som 

sker tillsammans med andra barn. Han använder begreppet den proximala utvecklingszonen 

vilket innebär den nivå där barnets utvecklingspotential finns. Hans tanke är att en vuxen ska 

handleda barnet så att språkutveckling sker hos barnet. Den proximala utvecklingszonen är 

individuell och beroende av var barnet befinner sig i sin utveckling (Håkansson 1998). 

Evenshaug och Hallen (2001) utvecklar detta och menar att barnets utveckling ofta sker 

”mellan ramen för ett dialogiskt samspel mellan barnen och en annan människa, en kompetent 

vägledare som både som modell och via verbala instruktioner visar barnen hur de ska utföra 

en viss handling” (2001:136).  

Chomskys generativa grammatik utgår från att ”förutsättningarna för språket finns inbyggda 

hos barnet redan från början och egentligen bara behöver aktualiseras. Den allmänna 

grammatiska förmåga som barn föds med gör det möjligt för dem att strukturera det 

språkflöde som strömmar emot dem” (Håkansson 1998:11).  

Skinners inlärningsteori går ut på att barn lär sig genom belöning och positiv förstärkning, 

detta anpassar han till flera olika inlärningsområden. Den behavioristiska teorin fokuserar på 

att förändra beteenden genom positiv och negativ respons (Hwang & Nilsson 2003). Enligt 

Evenshaug och Hallen (2001) utgår Skinners teori från att barns språk formas genom att 

vuxna i början berömmer barns tidiga begripliga ord och sedan berömmer sammansättningar 

av ord som liknar begripliga meningar. Enligt Hwang och Nilsson (2003) kräver teorins 

utformning att den vuxne alltid är konsekvent både i sin positiva och negativa förstärkning för 

att få önskat resultat. Positiv förstärkning kan innebära beröm medan negativ förstärkning kan 

bestå utav bestraffning. 

Vygotskijs tankar om att lärande sker i samspel med andra människor skiljer sig från 

Chomskys synsätt som vilar på tanken om att barns språkutveckling är biologiskt bestämd. 

Han menar att barn har en medfödd universell grammatik och att de med hjälp av denna 

utvecklar det språk som finns runt omkring dem (Håkansson 1998). Enligt Säljö (2005) ansåg 

Vygotskij att förskolan och skolans uppgift var att alla barn skulle ges möjligheter att lära på 

ett annat sätt än det som sker i vardagen. I förskolan och skolan finns proximala 

utvecklingszoner som utvecklar barns språk då de tillägnar sig nya erfarenheter och kunskaper 

(2005). Med Skinners synsätt som utgångspunkt är förskolan och skolans uppgift främst att 

positivt förstärka önskvärt beteende och att icke önskvärda beteende tillrättavisas. Medan 

Skinner fokuserar på olika individers enskilda beteende är Vygotskij mer intresserad av hur 

barn samspelar med varandra och på så sätt utvecklar sig själva och sitt språk. Chomsky 

skiljer sig mycket från Skinner i sitt synsätt på språkinlärning då han menar att alla barn har 
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språket inom sig. Lärarens uppgift blir då enbart att genom samspel synliggöra vilka språkliga 

regler som gäller. Barnet kommer sedan på egen hand att anpassa sitt medfödda språk till 

samhällets språkliga regler och uppbyggnad.  

 

Från joller till nyanserat språk 

Redan i tidig ålder kommunicerar barnet med sin omgivning. Håkansson (1998) menar att alla 

barn till en början utvecklar sitt joller på samma sätt. Barnets språkutveckling går från att 

producera enstaka ljud till att producera stavelser (1998). Det är speciellt viktigt att barnet får 

höra talat språk i sin omgivning mellan sex och tolv månaders ålder, främst i form av samtal 

mellan föräldern och barnet. Detta på grund av att språkstimulans gynnar barnets språkliga 

och sociala utveckling (Hwang & Nilsson 2003). Enligt Waldmann (2008a) är jollret en viktig 

del i språkutvecklingen eftersom barnet utforskar sitt modersmål och dess ljudsystem genom 

jollret. Dessutom så övar barnet upp sin artikulation genom jollret. 

Då barnet är tio till 20 månader gammalt säger det sitt första ord (Hwang & Nilsson 2003). 

Stadler (1998) belyser vikten av att barnet lär sig nya ord i situationer som är bekanta. Orden 

ska helst vara vardagliga och kopplade till konkreta handlingar, exempelvis ord som sova, äta, 

leka och hej. Det är genom socialt samspel och kontakt som barnet främst utvecklar sitt språk, 

inte genom undervisning (1998). Språkforskaren Kathrine Nelson menar att barn lär sig språk 

på två olika sätt. En del är mer inriktade på saker och att benämna dem, de lär sig således mest 

substantiv som exempelvis hund, tåg och lampa. Andra barn är däremot mer inriktade på sig 

själv och andra människor. De använder ord för att bli delaktiga i ett socialt samspel som 

exempelvis hej, mera, slut och vill (Hwang & Nilsson 2003). 

När barnet har byggt upp ett ordförråd kombinerar det dessa ord till meningar (Håkansson 

1998). I början utökas barnets ordförråd långsamt, i ettårsåldern har det cirka ett till två ord. I 

tvåårsåldern består ordförrådet av cirka 300 ord och sedan ökar det snabbt då barnet i 

sexårsåldern oftast har ett ordförråd på 10 000 ord (Hwang & Nilsson 2003). Waldmann 

(2008b) är av den åsikten att barns språkutveckling är omöjlig om de inte får vistas i en 

språkstimulerande miljö (2008b). Enligt det här synsättet får förskolan och skolan en 

avgörande roll för barns språkutveckling eftersom de spenderar mycket tid där. 

Genom fallen Isabelle och Genie belyser Waldmann (2008b) hur viktig språkstimulering i 

tidig ålder är för språkutvecklingen. Båda flickorna hade varit utan mänsklig kontakt i flera år. 

Isabelle som upptäcktes då hon var sex år kunde redan efter ett och ett halvt års intensiv 

språkträning producera hela meningar och grammatiskt korrekta satser. Genie 

uppmärksammades vid 13-års ålder och trots att hon fick likvärdig språkträning som Isabelle 

lyckades hon inte utveckla ett fullständigt språk. Genies språk utmärktes av ett fåtal språkljud, 

begränsat ordförråd, likformig ordföljd och avsaknad av böjningsformer. Med detta exempel 

menar Waldmann (2008b) att det finns en kritisk period för språkerövring och att Genie som 

var 13 år hade passerat den.  

 

Språklig medvetenhet 

Språklig medvetenhet är något som forskare intresserat sig av sedan 1980-talet. Språklig 

medvetenhet innebär att en individ på egen hand och relativt medvetet funderar över sitt språk 

(Svensson 1995). Enligt Evenshaug och Hallen (2001) sker en stor del av utvecklingen av den 

språkliga medvetenheten i fem- till sexårsåldern. Det är således en passande ålder att börja 

arbeta med övningar som stimulerar den språkliga medvetenheten för att förbereda inför läs- 

och skrivinlärningen. Stadler (1998) anser att det inte kan fastställas om en individ har eller 
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inte har språklig medvetenhet eftersom detta har formen av en process som utvecklas under 

flera år. ”När barnet inser principen att bokstäver har ljud och kan läsas, kan man 

karaktärisera det som att en väsentlig grad av språklig medvetenhet har uppstått” (Stadler 

1998:15). Den språkliga medvetenheten kan delas in i fyra olika delar. Söderberg Juhlander 

(2011) beskriver dessa på följande sätt: 

 Fonologisk medvetenhet: De insikter man har om ljudstruktur, stavelser och fonem som 

finns i språket. Fonem innebär ”minsta betydelseskiljande enhet”. 

 Morfologisk medvetenhet: Medvetenheten man har om orden och dess olika delar, 

exempelvis grundord, släktord och ändelser. Morfem betyder ”minsta betydelsebärande 

enhet”. 

 Syntaktisk medvetenhet: Att ha en medvetenhet om regler och grammatik i språket samt 

ha förmågan att dela upp meningar i ord. 

 Pragmatisk medvetenhet: Att förstå varför man ska läsa och skriva samt uppfatta vad man 

hör eller läser. 

Enligt Frost (2005) så är det en indikator på att barn är intresserade av språket om de börjar 

bli uppmärksamma på rim, ramsor, högläsning och sånglekar. Detta intresse kan man se i två- 

till treårsåldern. När barn är tre till fyra år handlar det även om att komma ihåg ramsor och 

sånger vilket är ett viktigt steg i deras fortsatta språkutveckling (2005). Detta handlar i allra 

högsta grad om språklig medvetenhet och även Svensson (1995) menar att när barnet kan 

rimma har det börjat bygga upp en medvetenhet om ljud i ord. Detta belyser även Tornéus 

(2000) samtidigt som hon menar att utvecklandet av språklig medvetenhet har en avgörande 

roll för barns läsinlärning. 

Språklig medvetenhet är av stor betydelse för om barns läsinlärning kommer att 

flyta friktionsfritt eller bli problematisk och fylld av svåra motgångar. (Tornéus 

2000:13) 

 

Fonologisk medvetenhet 

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

”minsta betydelseskiljande enhet” (Tornéus 2000:14). Den fonologiska medvetenheten är en 

av de viktigaste medvetenheterna för läsinlärningen. För att kunna läsa krävs det att man kan 

koppla samman bokstäverna med deras respektive språkljud (Stadler 1998). Evenshaug och 

Hallen (2001) anser att ljudbildningen är betydelsefull för barns läsinlärning. Detta är starkt 

sammanlänkat med barns utveckling av de olika språkliga medvetenheterna vilket författarna 

belyser i följande citat: 

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

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

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

uppmärksamma på hur olika ord är uppbyggda och det innebär att barnen efter hand får 

en allt klarare inre föreställning om stavningens principer. Orden börjar få en 

ortografisk (rättstavningsmässig) identitet i barnens inre lexikon. (Evenshaug & Hallen 

2001:101) 

Vårt skriftsystem är uppbyggt av olika tecken som hänger samman med ljud i vårt talspråk, 

detta måste barnet skapa en förståelse för om de ska kunna lära sig läsa och skriva. Att läsa 

och skriva utan att vara medveten om att ord är uppbyggda av fler enskilda ljud är i själva 

verket omöjligt menar Stadler (1998). När en individ har skapat förståelse för detta menar 

man att den tillägnat sig den alfabetiska principen. Att förstå den alfabetiska principen 

innebär att barnet förstår att varje grafem (bokstav) är representerat av ett fonem (språkljud). 
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Detta är en förutsättning för att kunna läsa alfabetiskt (Söderberg Juhlander 2011). Det finns 

dock fler fonem än grafem i svenskan eftersom vissa fonem består av fler än ett grafem, 

exempelvis ng-ljud, stj-ljud och kj-ljud. Detta gör att kopplingen mellan ljud och bokstav kan 

försvåras eftersom dessa ljud inte har en specifik bokstav. Även grafem eller fonem som låter 

olika i olika bokstavskombinationer kan ställa till problem och förvirra barnet (Taube 2007).  

För att barnet i skolan ska kunna skriva ner de ord det hör måste barnet kunna analysera, 

känna igen och komma ihåg fonem i talet. Den fonologiska medvetenheten ser mycket olika 

ut hos olika individer och utvecklas inte heller efter en speciell kurva. Utvecklingen av den 

fonologiska medvetenheten hos barnet är beroende av olika faktorer, exempelvis arv, miljö 

och socialt samspel (Stadler 1998). Vårt arv kan inte påverkas, men miljön som vi lever i och 

det sociala samspel vi ingår i påverkar vårt språk. Miljön ger oss erfarenheter och intryck, 

dessa påverkar våra samtal eftersom vi har behov av att sätta ord på och diskutera intryck och 

erfarenheter. Viktiga miljöer som ett barn möter under sin uppväxt är hemmet, förskolan och 

skolan. Det är viktigt att personerna i dessa miljöer samverkar med varandra för att stimulera 

barnets talspråksutveckling (Svensson 1995).  

Segmentering och syntes är två begrepp som hör samman med fonologisk medvetenhet. Detta 

på grund av att de är grundläggande för den tidiga läs- och skrivinlärningen. Segmentering 

innebär att ett ord delas upp i stavelser eller fonem medan syntes innebär att fonemen sätts 

samman till ett ord (Tornéus 2000). Enligt Svensson (1995) är det enklare att utföra syntes 

och segmentering av stavelser än det är att utföra det av fonemen. Detta helt enkelt för att 

syntes eller segmentering av fonemen innebär att det blir fler ljud att arbeta med (1995). 

Segmentering är i regel enklare för barn att utföra än syntes. Anledningen anses vara att det är 

lättare att dela upp ett konkret ord som du är medveten om än att försöka ljuda ihop ett okänt 

ord. Syntes kräver att du kommer ihåg vilka språkljud du använt dig utav och sedan ha 

förmågan att sätta ihop dem till en helhet (Tornéus 2000). Svensson (1995) menar dock att 

segmentering också har sina svårigheter. Detta främst på grund av att ljuden i ett ord påverkas 

av vilka ljud som kommer före och efter, det kan då vara svårt att urskilja exakt vilka fonem 

ett ord innehåller. 

Evenshaug och Hallen (2001) beskriver KTM-kapaciteten vilken är ett mått som omfattar hur 

mycket korttidsminnet klarar av att hantera samtidigt och i rätt ordning. Kapaciteten bestäms 

utifrån hur många enskilda informationsenheter en person kan hålla i minnet och sedan 

repetera dem i rätt ordning. Genom studier har det framkommit att barn i fyra- till 

femårsåldern kan komma ihåg fyra enskilda informationsenheter, vid sjuårsålder har det i 

genomsnitt stigit till fem enskilda informationsenheter. Detta kan jämföras med en vuxen 

person som kan komma ihåg sju enskilda informationsenheter samtidigt (2001). Om detta 

sätts i relation till syntes blir det svårt för ett barn i förskoleklass att ljuda ihop ord som har 

fler än fem fonem.  

 

Språklekar för stimulering av den fonologiska medvetenheten 

Lundberg och Herrlin (2005) menar att det finns forskning som visar att den fonologiska 

medvetenheten har en avgörande roll för läsinlärning. I förskoleklassen, som är en 

skolförberedande skolform, är det därför viktigt med olika övningar för att stimulera barns 

språkliga medvetenhet. Dessutom tycker de flesta barn om att leka med språket vilket skapar 

ett intresse och ger dem chansen att reflektera kring sitt språk. Detta gynnar på sikt deras 

språkutveckling som så småningom underlättar deras läs- och skrivinlärning.  

Den fonologiska medvetenheten handlar om att höra språkljuden i språket och att kunna skilja 

orden från deras innebörd (Stadler 1998). Att kunna skilja orden från deras innebörd kan till 
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exempel innebära förståelse för att ett tåg är ett långt objekt men att ordet är väldigt kort. 

Elbro (2004) menar att barnet får en förståelse för vilken roll bokstäverna har i olika ord om 

det uppmärksammas på de olika språkljuden. Söderberg Juhlander (2011) presenterar flera 

språklekar som kan användas för att gynna den fonologiska medvetenheten, vi kommer nedan 

att presentera både hennes och andras exempel (2011). För att öka den fonologiska 

medvetenheten i ett långsiktigt perspektiv måste de här övningarna och lekarna genomföras 

kontinuerligt under en längre tid (Elbro 2004). Stadler (1998) utvecklar detta ytterligare och 

menar att det är viktigt att övningarna är roliga, lekfulla, genomtänkta, välplanerade, 

pedagogiskt utformade samt att de genomförs 15-20 minuter varje dag. 

Lek med rim och ramsor hjälper till att skifta barnets fokus från ordens innebörd till deras 

form och ljud (Söderberg Juhlander 2011). Lundberg och Herrlin (2005) menar att genom att 

rimma på nonsensord förstärks denna upplevelse ytterligare. Frost (2005) är av en liknande 

åsikt och menar att genom att barn lär sig rim och ramsor och kan utföra dem med stor 

säkerhet så hjälper vi barnen till en större språklig medvetenhet. Stadler (1998) menar att 

övningar där barnet får utforska och leka med språkljud och ord stimulerar dess fonologiska 

medvetenhet och tränar uttalet. Detta underlättar deras inlärning av det svenska skriftspråket, 

bland annat av skrivning och rättstavning. Elbro (2004) menar att det inte finns någon 

forskning kring rim och ramsors inverkan på läsinlärningen. Dessa lekar bör därför användas 

som en inkörsport till svårare övningar som berör fonemsyntes och segmentering vilket har 

mer bevisad inverkan på läsinlärningen. 

En annan övning är att på ett lekfullt sätt sjunga på vokalerna vilket Stadler (1998) menar 

stimulerar den fonologiska medvetenheten. Hon poängterar vikten av att övningarna inte blir 

upprepande och enformiga utan de ska genomsyras av fantasi, kreativitet och lustfyllt lärande.  

Genom att genomföra syntes och segmentering av stavelser delas orden antingen upp eller 

sätts ihop. Även detta är ett sätt att avidentifiera ordens innebörd och istället lyssna efter 

språkljuden, vilket leder till att barnet så småningom blir medvetet om ords uppbyggnad och 

får större ordförståelse (Söderberg Juhlander 2011). Enligt Tornéus (2000) är det att föredra 

att börja med segmentering av ord till stavelser, och inte till fonem, eftersom det är lättare. 

Att lyssna efter första ljudet, lyssna efter sista ljudet samt lyssna efter ljudet någonstans i 

ordet ökar barnets medvetenhet om hur orden är uppbyggda. Barnet tränar på att kunna 

urskilja enskilda fonem i hela ord. Inom de här övningarna finns goda möjligheter att göra 

anpassningar efter barns individuella nivå så att alla görs delaktiga och utvecklas. Barn som 

inte har utvecklat så stor fonologisk medvetenhet kan börja med enklare ord, exempelvis ord 

som innehåller vokaler, enstaviga ord samt konsonanter man kan betona länge. Barn som har 

kommit längre i utvecklingen av sin fonologiska medvetenhet kan utmanas genom mer 

avancerade ord. Mer avancerade ord är sådana som innehåller flera stavelser, 

konsonantförbindelser och klusiler så som p, t, k, b, d, g och h (Söderberg Juhlander 2011). 

Det finns även andra aspekter att ha i åtanke i utformandet av sådana här övningar vilket 

Dahlgren och Melander (1998) belyser: 

Att bli medveten om att ljud motsvarar bokstäver i alfabetet är svårt för många barn. 

Det som vi vuxna uppfattar som klart åtskilda ljud, är i själva verket en ljudröra. Alla 

ljud i ett ord färgar av sig på varandra. Det är lättare att identifiera ljud i början av ett 

ord än i mitten och slutet. (Dahlgren & Melander 1998:61) 

 

Förskollärares arbetssätt och förhållningssätt 

Förskoleklassens vardag består av ständiga samtal mellan barn och förskollärare. 

Samlingssituationer är ett tillfälle då förskollärarna arbetar aktivt med alla barns 
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språkutveckling. Förhållningssättet i dessa situationer är viktigt för att stötta och uppmuntra 

barns språkutveckling. Enligt Skolverket (2011a) finns det vissa punkter som förskollärare 

bör tänka på i samtal med barn, dessa är: 

 Placeringen; är alla barn synliga för mig som förskollärare och signalerar min position 

något särskilt? 

 Kroppsspråket; vad utstrålar mitt kroppsspråk? 

 Lyssnandet; lyssnar jag aktivt och visar det för alla barn? Är jag i nuet eller ligger mitt 

fokus på något annat? 

 Språkliga signaler; ger jag alla barn stöd och uppmuntran i form av verbala signaler som 

att säga ”mm”, ”ja”, ”berätta mer”. 

 Ögonkontakten; har jag ögonkontakt med barnet som talar och visar att jag ser barnet 

genom att göra detta. 

 Responsen; är min respons positiv eller negativ? Vilka signaler ger mitt förhållningssätt till 

barnet i fråga samt övriga barn? 

 Talutrymmet; är det jag som förskollärare som har störst utrymme i samtalet eller inbjuds 

alla barn i barngruppen att delta på lika villkor? Vad är mitt syfte med aktiviteten, att få 

rätt svar eller att utveckla barngruppens tänkande?  

För att barn ska öppna sig och våga uttrycka sig muntligt måste förskolläraren visa respekt 

och uppmuntran. Förskolläraren bör även visa intresse för barnet och vad det vill förmedla. 

Det är viktigt att vara en god samtalspartner som hjälper barnet att utvecklas, exempelvis 

genom att ge barnet tid att tala, ställa frågor, ge kommentarer och vägleda det i sitt berättande 

(Taube 2007). I genomförandet av gruppaktiviteter är det viktigt att pedagogen betonar 

samspelet i gruppen samt glädjen att delta. Om gruppaktiviteterna genomsyras av detta 

förhållningssätt kan alla barn delta utan konkurrens vilket leder till att även svagare barn i 

gruppen vill delta utan att känna sig tvungna att prestera (Frost 2009). Som förskollärare bör 

man inte heller påtvinga något barn ett intresse för språklekar utan försöka att bemöta dem 

utifrån den nivån de befinner sig på för tillfället (Frost 2005). 

Enligt Frost (2005) kan man börja arbeta med barnets språk i femårsåldern. Studier har visat 

att språklekar ökar barns potential för läsinlärning. De vuxna i verksamheten har i och med 

denna kunskap ett ansvar för att miljön utformas på ett sätt som stimulerar barns 

språkutveckling. Även Svensson (1995) belyser vikten av att förskollärarna är medvetna om 

miljöns betydelse för barns språkutveckling, både i verksamheten och i hemmet. För att barnet 

ska kunna utvecklas med sina individuella språkliga erfarenheter som grund måste 

pedagogerna vara medvetna om vilken språklig miljö barnet kommer ifrån. Relationen mellan 

vårdnadshavarna och förskollärarna måste vara öppen och fylld av tillit för att verksamheten 

ska kunna utformas efter barnets erfarenheter och språkliga nivå (1995). Svenssons 

resonemang överensstämmer med läroplanens synsätt. I läroplanen för förskolan står det att: 

Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för 

att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen 

ska därför ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. (Skolverket 

2010:13) 

 

Kartläggning av barns språkliga medvetenhet 

Enligt Elbro (2004) finns det flera anledningar till att kartlägga språklig medvetenhet hos barn 

i förskola och förskoleklass. Hon menar exempelvis att de barn som i förskolan har svårt att 
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uppfatta enskilda språkljud löper större risk att bli bland de sämre läsarna då de börjar skolan. 

Horn m.fl. (2005) anser att det vid kartläggning är en fördel att använda ett systematiskt 

arbetssätt eftersom detta leder till en subjektivitet och likvärdighet i genomförande och 

resultat. Som förskollärare får du även ett användbart redskap och vet vad du kan förvänta dig 

av en viss åldersgrupp.  

Kartläggning av barns språkliga medvetenhet kan användas av förskolläraren som stöd vid 

planering av verksamhetens arbetssätt och innehåll. Den kan även användas som underlag för 

utvecklingssamtal med vårdnadshavarna för att göra dem delaktiga i barnets utveckling. 

Kartläggningar bör genomföras vid flera tillfällen under varje termin eftersom barns språkliga 

medvetenhet utvecklas i snabb takt upp till skolår tre. Barn som visar tecken på en långsam 

utveckling av sin språkliga medvetenhet kan behöva kartläggas oftare så att stöd kan utformas 

efter deras specifika behov (Lundberg & Herrlin 2005).  

 

Barn med språksvårigheter 

Språksvårigheter kan kopplas både till arv och till miljö. Ofta beskylls negativa 

omständigheter i skola eller hem för språksvårigheterna, men de kan även ha sin grund i barns 

individuella olikheter. Det är viktigt som lärare i förskola eller förskoleklass att upptäcka de 

barn som har språksvårigheter eftersom det då finns stor potential för att svårigheterna ska 

kunna förebyggas (Stadler 1998). Detta är av särskilt stor vikt i den skolförberedande 

förskoleklassen enligt Elbro (2004) som skriver att: 

Från början av förskoleklassen kan man förutsäga med upp till 80 procents säkerhet 

om ett barn kommer att få allvarliga svårigheter med läsning och stavning i andra och 

tredje klass – uteslutande genom att se på de tre nämnda kännetecknen: 

bokstavskunskap, uppmärksamhet på språkljud och uttalsdistinkthet vid långa ord. 

(Elbro 2004:187-188) 

Espenakk (2005) tar upp olika kännetecken på språksvårigheter som kan vara svåra att koppla 

till just språksvårigheter, utan istället kan upplevas som sociala samspelssvårigheter. Det kan 

exempelvis handla om att barnet har svårigheter att koncentrera sig, är blygt och vägrar att 

redogöra för sina tankar. Svensson (1995) belyser att det inte är tillräckligt att barnet kan 

rimma, ramsa, klappa stavelser, med mera för att fastställa att det har en språklig 

medvetenhet. Att barnet har dessa förmågor är ingen garanti för att det är medvetet om 

språket eftersom det är vardagliga aktiviteter som de flesta barn i förskoleklass behärskar. 

Eftersom detta är ett ständigt inslag i förskolans verksamhet kan ofta även barn i riskzonen för 

språksvårigheter utföra aktiviteterna utan uppenbara problem (1995). Detta är således inget 

man kan förlita sig helt på menar Espenakk (2005) utan andra aspekter måste 

uppmärksammas som exempelvis om:  

 Barnet yttrar inte meningar som innehåller fler än två ord. 

 Barnet har nedsatt språkförståelse och förstår inte instruktioner som ges i stor grupp. 

 Ordningsföljd var gäller veckodagar, månader och födelsedagar är svårförståeligt för 

barnet. 

 Barnet har osammanhängande tal där innehållet är svårförståeligt för andra. 

 Barnet har uttalssvårigheter som leder till att andra inte förstår barnet. 

 Det sociala samspelet intresserar inte barnet. 

 Barnet har inlärningssvårigheter då det gäller nya ord, glömmer fort bort inlärda ord. 
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 Leken blir problematisk då barnet inte visar intresse för att leka med andra eller har svårt 

att få möjlighet att komma in i andra barns lekar. 

 I leken får barnet en underlägsen roll där andra barn bestämmer. 

 Barnet är ointresserat av böcker och högläsning. 

 Barnet är ofta inblandat i konflikter med andra barn. 

Dessa varningssignaler som Espenakk (2005) beskriver är utformade för barn i åldern tre till 

fem år. I förskoleklassen då barnet är fem till sex år kan man utgå från att det bör klara av 

detta.  

 

Kan språksvårigheter förebyggas? 

Enligt Elbro (2004) kan man reducera risken för framtida läs- och skrivsvårigheter genom 

organiserad lek med språkljud och bokstäver (2004). För barn som är i riskzonen för att 

utveckla språksvårigheter (exempelvis barn med föräldrar som har dyslexi, barn med annat 

modersmål eller barn med inlärningssvårigheter) har det visat sig väldigt fördelaktigt att träna 

den fonologiska medvetenheten i förebyggande syfte (Stadler 1998). För att förebygga 

svårigheter, som exempelvis dyslexi, måste förskolläraren göra barnet aktivt i språklekar och 

andra aktiviteter som genomförs i verksamheten. Om barnet är passivt i de språkutvecklande 

aktiviteterna sker ingen förändring. Förskollärarens förhållningssätt är därför av stor vikt vid 

det förebyggande arbetet (Elbro 2004). Även Stadler (1998) menar att förskolläraren har en 

viktig roll i att stötta och hjälpa barn i riskzonen för språksvårigheter genom detta citat: 

Om man redan i förskoleåldern upptäcker vilka barn som behöver särskild hjälp med 

att utveckla sin fonologiska medvetenhet och ger dem tillfällen till det, har man gjort 

en viktig insats och hjälpt många att slippa svåra misslyckanden i läsinlärningen. 

(Stadler 1998:21) 

Frost (2005) menar att läs- och skrivsvårigheter kan förebyggas om den språkliga 

medvetenheten utvecklas innan eller parallellt med att ett språkintresse uppstår. Söderberg 

Juhlander (2011) tar upp exempel på övningar som är stimulerande för de olika språkliga 

medvetenheterna. Tidigare i detta kapitel har språklekar som stimulerar den fonologiska 

medvetenheten beskrivits (se underrubriken ”Språklekar för stimulering av den fonologiska 

medvetenheten”). Inom morfologisk medvetenhet kan övningarna beröra syntes och 

segmentering av sammansatta ord, exempelvis last och bil som sätts ihop till lastbil eller 

solros som delas upp i sol och ros. Det kan även handla om att samla ord som innehåller 

samma morfem, exempelvis sko som finns i både skohorn, hästsko och skoaffär. Den 

syntaktiska medvetenheten kan övas upp genom att barnet får dela upp en hel mening i ord 

samt genomföra grammatiska övningar som exempelvis ”Vilket låter rätt?” eller ”Hur ska det 

låta istället?” Aktiviteter som gynnar den pragmatiska medvetenheten kan exempelvis vara 

högläsning, att barnet berättar och en vuxen skriver ner berättelsen, gemensam reflektion 

kring texter samt berättande av vitsar och gåtor. 
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Metod  
I detta kapitel kommer vi att presentera vår metod för studien. Vi kommer ingående redogöra 

för val av metod, urval, metodkritik, tillvägagångssätt, validitet och reliabilitet samt etiskt 

förhållningssätt. 

 

Val av metod 

Vi har valt att använda oss dels av en kvalitativ metod men även av en kvantitativ metod. 

Detta på grund av att vi anser att det gör vår studie mer fördjupad. Studien genomförs på två 

olika sätt, dels genom en kvantitativ undersökning som genomförs med hjälp av en individuell 

kartläggning samt kvalitativa intervjuer. Bryman (2011) menar att kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod kompletterar varandra och att de därför med fördel kan användas i samma 

studie (2011). Den kvantitativa kartläggningen kan visa hur den fonologiska medvetenheten 

ser ut hos de kartlagda barnen medan de kvalitativa intervjuerna speglar det arbetssätt och 

synsätt som finns hos förskollärarna. Studien utgår från en positivistiskt forskningstradition i 

kartläggningen. Bryman (1997) beskriver positivismen på följande sätt: 

Det mest grundläggande med positivismen är att den utgör en filosofi som gör 

anspråk på att (natur-)vetenskaplig metod passar alla former av kunskap och att den, 

trots att det finns olika versioner, rymmer en uttömmande beskrivning av vad den 

metoden går ut på. (Bryman 1997:23) 

Fortsättningsvis menar han att den positivistiska traditionen utgår ifrån att endast observerad 

eller mätbar information är sann kunskap. Känslor och personliga erfarenheter räknas inte in 

som kunskap enligt Bryman (1997). Detta överensstämmer med kartläggningens 

förhållningssätt gentemot fonologisk medvetenhet.  

Intervjuerna baseras mer på den hermeneutiska forskningstraditionen som är en tradition där 

tolkningen är central. Begreppet hermeneutik betyder tolkningslära vilket innebär att 

forskningen kännetecknas av tolkning och förståelse (Patel & Davidsson 2011). Bryman 

(2011:508) menar att hermeneutik kan förstås utifrån ”förståelse i kontext”. Vilket innebär att 

forskaren måste sätta sig in i den intervjuades situation och tolka materialet utifrån det.  

Kartläggningen berör den fonologiska medvetenheten hos barn i förskoleklass. Vi har 

genomfört kartläggningen enskilt med varje barn utifrån Söderberg Juhlanders (2011) 

kartläggningsformulär för den språkliga medvetenheten (se bilaga 1). Med godkännande från 

Söderberg Juhlander (2011) har vi valt att använda en mindre del av hennes modell (se bilaga 

2) och tagit bort de delar som berör andra språkliga medvetenheter. Den del som vi har använt 

oss utav innehåller fem olika områden inom den fonologiska medvetenheten, dessa är: rim, 

ords innehåll och form, antal stavelser i ord, syntes av stavelser och fonem och segmentering 

av fonem. Vi begränsade oss till att kartlägga den fonologiska medvetenheten eftersom flera 

litterära källor menar att det är den fonologiska medvetenheten som har störst betydelse vid 

läs- och skrivinlärning, vilket är något som barn kommer att möta i skolan. 

Intervjuerna som genomfördes med förskollärarna gjorde vi enskilt. Vi hade fyra stora frågor, 

med ett antal mindre följdfrågor, att utgå ifrån som berörde både deras arbete och synsätt när 

det gäller språklig medvetenhet (se bilaga 3). Enligt Ejvegård (2009) så ska intervjufrågor inte 

vara ledande eftersom intervjuaren då styr svaren. Dessutom belyser han vikten av att ställa de 

förutbestämda frågorna så lika som möjligt och i samma följd för att kunna jämföra svaren på 

ett adekvat sätt. Detta är dock ingen garanti för att de intervjuade ska tolka frågorna på samma 

sätt men det är mer troligt att de gör det (2009). Det här är något som vi har tänkt på i 

utformandet och genomförandet av våra intervjuer.  
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Urval 

I kvantitativa studier såväl som i kvalitativa finns det alltid ett behov av att göra ett urval 

(Bryman 2011). Vi började urvalsprocessen med att välja två förskoleklasser. De 

förskoleklasser vi valde att kartlägga var klasser som vi kommit i kontakt med under 

utbildningen. Anledningen till att vi valde dem är att vi har en relation både till barnen och till 

förskollärarna. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att relationen är viktig 

särskilt vid intervju/kartläggning med barn. Även om noggranna föreberedelser har gjorts 

”blir det ingen bra intervju, om man inte har skapat en relation som bygger på barns 

förtroende. Pedagogen som intervjuar sina egna barn har här en klar fördel, eftersom hon 

sedan tidigare har byggt upp en sådan relation” (2000:26-27). 

Studien genomfördes i två förskoleklasser, både barn och förskollärare medverkar i studien. I 

den ena förskoleklassen går det elva barn och där arbetar en förskollärare, i den andra går det 

23 barn och där arbetar två förskollärare. De barn som vi har kartlagt är mellan fem och sex 

år. 

Vårt nästa urval berörde hur många barn vi skulle kartlägga. Av de sammanlagt 34 barnen 

begränsade vi oss till att kartlägga 20 stycken. Vi valde att kartlägga tio stycken barn i 

respektive förskoleklass. I förskoleklassen med elva barn var det endast tio närvarande vid 

kartläggningen därför valdes dessa tio ut, fem pojkar och fem flickor. I den andra 

förskoleklassen valdes barnen slumpmässigt ut men vi valde medvetet fem pojkar och fem 

flickor. Detta gjorde vi för att resultatet skulle representera båda förskoleklasserna på ett 

likvärdigt sätt. I urvalet av förskollärare att intervjua valde vi de tre yrkesverksamma 

förskollärarna som arbetar i förskoleklasserna. 

 

Metodkritik 

Bryman (1997) presenterar förtjänster med kvalitativ forskning respektive kvantitativ 

forskning. Han menar att informationen som framkommer av en kvalitativ studie är nyanserad 

och går på djupet, detta innebär att forskaren har mycket information som kan tolkas på olika 

sätt. Den kvantitativa forskningen visar på ett mer fast resultat, även om den också kan tolkas. 

Den kvantitativa forskaren har ett utanförperspektiv, det vill säga att forskaren har rollen som 

betraktare. Forskaren som genomför en kvalitativ undersökning strävar dock efter att ha en 

närmare relation till undersökningspersonerna och därmed ”se världen som aktörerna i miljön 

upplever den” (1997:116). En svårighet med detta för forskaren är att se den sanna bilden av 

hur aktörerna uppfattar ett begrepp eller en företeelse. Generalisering av forskningsresultat är 

utmärkande för den kvantitativa forskningsmetoden vilket Bryman (1997) beskriver som en 

potentiell svårighet. 

Slumpmässiga urval kan (inom vissa gränser) visserligen göra resultaten 

generaliserbara, det vill säga visa att de är representativa för den population ur 

vilken urvalet gjordes, men det återstår fortfarande problem med att visa att 

resultaten kan vara representativa för andra populationer. (1997:48) 

 

Tillvägagångssätt  

Vi har delat upp vår beskrivning av tillvägagångssättet i två delar, en för kartläggningen och 

en för intervjuerna. Detta har vi gjort på grund av att tillvägagångssättet och tankesättet ser 

olika ut för kartläggningen respektive intervjuerna. 
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Tillvägagångssätt för kartläggningen 

När vi hade bestämt oss för att använda Söderberg Juhlanders (2011) kartläggningsmaterial 

begränsade vi oss först till den fonologiska medvetenheten vilket i kartläggningen innefattar 

fem olika områden. Vi begränsade oss till att kartlägga tio barn från varje förskoleklass. 

Kartläggningen genomfördes enskilt med varje barn i en ostörd miljö. Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2000) menar att det finns pedagoger som anser att barn kan känna sig 

utsatta om de blir intervjuade ensamma med pedagogen. Författarna menar dock att de flesta 

barn uppskattar att få egen tid med en vuxen, i dagens stora barngrupper är det inte ofta att en 

pedagog kan ägna sig helt åt ett enskilt barn. Arnér och Tellgren (2006) menar att enskilda 

intervjuer/kartläggningar är att föredra eftersom barn i grupp kan avbryta varandra, börja prata 

om annat eller att något barn kommer i skymundan (2006). Varje kartläggning tog cirka fem 

till tio minuter. De genomfördes på ett bestämt sätt och i samma ordning. När vi kartlagt alla 

barn analyserade vi materialet och sammanställde resultatet i diagram. 

 

Tillvägagångssätt för intervjuerna 

Intervjufrågorna skrev vi själva ihop med ambitionen att ha fyra stora frågor som 

förskollärarna sedan skulle få reflektera kring. De utformades på det här sättet eftersom vi inte 

ville ha en alltför styrd intervju men ändå få givande svar. Holme och Krohn Solvang (1997) 

menar att den kvalitativa intervjuns styrka ligger i att ”undersökningssituationen liknar en 

vardaglig situation och ett vanligt samtal. Det innebär att detta är den intervjuform där 

forskaren utövar den minsta styrningen vad gäller undersökningspersonerna” (1997:99).  

Intervjuerna skedde enskilt. Detta på grund av att vi ville fokusera på en person åt gången och 

att båda parter skulle få ut så mycket som möjligt av intervjun. En intervju fick genomföras 

över telefon på grund av sjukdom. De fysiska intervjuerna tog cirka 45 minuter vardera, 

intervjun över telefon tog cirka 15 minuter. Vi förde anteckningar under intervjuerna för att 

dokumentera intervjun. Vi gjorde ett medvetet val att inte spela in intervjuerna. Anledningen 

till detta val var att vi ville ha ett naturligt samtal, vilket går i linje med Patel och Davidson 

(2011) som menar att ljudinspelning kan påverka intervjuerna negativt. Samtal som inte 

spelas in blir mer spontana och intervjupersonerna kan slappna av mer. 

 

Validitet och reliabilitet 

Om studien har validitet innebär det att vi har undersökt och fokuserat på rätt saker i 

förhållande till våra frågeställningar. Bryman (2011) delar in validitet i fyra olika sorter: 

 Mätningsvaliditet; mäter vi barnens nivå av språklig medvetenhet eller mäter studien 

barnens förmåga att rimma och ljuda? 

 Intern validitet; är barnens nivå av språklig medvetenhet beroende av förskollärarnas 

arbetssätt och synsätt? Kan man utesluta att det inte är något annat som påverkar barnens 

språkliga medvetenhet?  

 Extern validitet; speglar den språkliga medvetenheten hos våra kartlagda barn och 

intervjuade pedagoger hur det ser ut i alla förskoleklasser i Sverige? 

 Ekologisk validitet; genomförs kartläggningen och intervjuerna på ett naturligt sätt eller 

skulle andra åsikter, färdigheter eller kunskaper synliggöras vid observation i 

vardagssituationer? 

När validiteten ska bedömas måste alla aspekter av begreppet vävas samman till en helhet. 

Detta kan visa sig problematiskt i så kallade onaturliga situationer. Bryman (2011) tar upp ett 
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exempel gällande enkätundersökningar, vi menar att det även kan tillämpas på andra 

onaturliga situationer som kartläggningar eller intervjuer. 

Slutsatser från en enkätundersökning kan uppvisa en hög begreppsvaliditet, ha en 

tillräckligt hög intern validitet och vara extern valid (i den meningen att resultaten 

kan generaliseras till andra grupper som besvarar samma enkät), men den onaturliga 

situation det innebär att besvara frågor i en enkät kan leda till att resultaten får en 

begränsad ekologisk validitet. (Bryman 2011:51) 

Reliabilitet innebär däremot att resultatet är pålitligt och att rätt slutsatser har dragits. En 

vidare utveckling av begreppet innebär att en studie som har reliabilitet ska kunna genomföras 

gång på gång med samma resultat. Reliabiliteten är av särskilt stor vikt vid kvantitativa såväl 

som kvalitativa undersökningar eftersom resultatet ska tolkas av forskaren. Det är då 

avgörande att genomförandet bedrivs på ett likvärdigt sätt (Bryman 2011). I vår studie har vi 

strävat efter att uppnå god reliabilitet genom att genomföra kartläggning och intervjuer på 

likvärdiga sätt. Detta har vi gjort genom att använda oss av intervjuguide samt 

kartläggningsmaterial. 

 

Etiskt förhållningssätt 

Eftersom det är små barn som vi ska kartlägga krävs samtycke från vårdnadshavarna. Vi har 

valt att utgå från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Dessa är: 

 Informationskravet; syftet för studien ska beskrivas klart och tydligt för de berörda. De ska 

vara medvetna om sin del i studien och vad materialet ska användas till.  

 Samtyckeskravet; i studier där individer deltar aktivt ska samtycke inhämtas från dem eller 

deras vårdnadshavare. Detta för att medverkan ska vara valfri.  

 Konfidentialitetskravet; personuppgifter ska hanteras på ett sådant sätt att inte obehöriga får 

tillgång till dem. Utomstående ska inte kunna identifiera personer som beskrivs i studien. 

 Nyttjandekravet; det insamlade materialet används enbart i den aktuella studien. 

I vår studie har vi följt de forskningsetiska principerna bland annat genom att skicka ut en 

samtyckesblankett till vårdnadshavarna för de barn vi tänkt kartlägga (se bilaga 4). Blanketten 

uppfyller även informationskravet då vi har med information om vår studie samt vad 

materialet ska användas till. I studien avidentifierar vi alla som medverkar genom att inte 

nämna några barn vid namn eller kön samt att ge förskollärarna fiktiva namn. Därmed 

uppfylls också den tredje principen, även detta informeras vårdnadshavarna om på 

samtyckesblanketten. Nyttjandekravet uppfylls då vårt insamlade material enbart ska 

användas i vår studie. 
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Resultat med analys 
I det här kapitlet kommer vi att presentera resultatet av både vår kartläggning och intervjuerna 

med förskollärare. Presentationen av vår kartläggning kommer att ske både i löpande text och 

med hjälp av diagram. Redovisningen av våra genomförda intervjuer kommer att ske i 

sammanhängande text som förtydligas med hjälp av citat från förskollärarna. I kapitlet sker 

även analys av resultatet med hjälp av litteraturen vi tidigare presenterat inom området (se 

kapitlet ”Tidigare forskning och litteraturgenomgång”).  

 

Kartläggning av barnens fonologiska medvetenhet 

Kartläggningen som utgick från Söderberg Juhlanders (2011) material (se bilaga 1 & 2) 

visade en varierad fonologisk medvetenhet bland barnen. Kartläggningen visar dock att 

barnen är på god väg i processen mot att utveckla sin fonologiska medvetenhet och därmed 

även sin språkliga medvetenhet. En aspekt som synliggörs av diagrammen är att uppgifterna 

blev allt svårare och följer den uppskattade utvecklingen av fonologisk medvetenhet. Enligt 

Stadler (1998) går det inte att säkert fastställa att en individ har eller inte har språklig 

medvetenhet, men det går att se om processen som spänner över flera år har börjat ta form. 

 

Fonologisk medvetenhet, rim: 

I den här uppgiften fick barnen olika rimpåståenden och de skulle besvara om två ord 

rimmade med varandra eller ej. 
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I uppgiften som berörde rim var det 17 barn som svarade korrekt på alla rimpåståenden, tre 

barn hade tre korrekta svar. Barnen har således gjort ett uppmärksamhetsskifte från språkets 

formsida till ljudsidan. Vi tolkar detta som att barnen har ett språkintresse vilket stöds av 

Frosts (2005) resonemang då han menar att en indikator på att barn intresserar sig för språket 

är om de visar intresse för rim, ramsor, högläsning och sånglekar. I och med barnens goda 

rimförmågor har de tagit ett steg i processen mot att bli språkligt medvetna eftersom Svensson 

(1995) skriver att förmågan att kunna rimma bygger på en medvetenhet om ljud i ord. 
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Fonologisk medvetenhet, stavelsenivå: 

Barnen fick påståenden med två ord där de skulle bestämma vilket ord som var längst. Ett av 

orden var ett stort objekt medan det andra var ett långt ord (exempelvis tåg och tändsticksask). 
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Två barn fick ett korrekt svar medan åtta barn hade två korrekta svar. Nästan hälften av 

barnen, nio stycken, visade en stor förmåga att skilja ordens form från dess innehåll och 

kunde således ge tre korrekta svar. Resultatet visar att ett barn hade svårt med uppgiften 

eftersom det tolkade uppgiften utifrån ordens innebörd och benämnde det längsta eller största 

objektet. Denna övning mäter barns förmåga att kunna skilja ordens form från dess innebörd 

vilket enligt Stadler (1998) är en nivå av fonologisk medvetenhet.  

 

Fonologisk medvetenhet, stavelsenivå & segmentering:  

I denna uppgift skulle barnen klappa stavelserna i dels sitt eget namn och även fyra andra 

utvalda namn. 
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Sju stycken klarade att klappa alla namn med korrekt antal stavelser och lika många barn 

klarade av att klappa fyra korrekta namn. Det var tre stycken som klarade tre namn, medan 

två klarade av att klappa två namn. Ett barn lyckades inte fokusera på stavelser utan gjorde det 

svårare för sig och klappade på varje fonem. Vårt resultat går i linje med Svensson (1995) 

som anser att det är enklare att utföra segmentering av stavelser än att segmentera till fonem, 

vilket barn gör då de klappar namn. I enlighet med Svensson (1995) kan detta vara en 

anledning till att resultatet visar att så många klarat av uppgiften väl. Fortsättningsvis menar 
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Svensson (1995) att en svårighet inom segmentering är att ljuden i ett namn påverkas av 

varandra, och även stavelserna, detta kan göra det svårt att urskilja de olika stavelserna. 

 

Fonologisk medvetenhet, första stavelsenivå sedan fonemnivå & syntes: 

Den här övningen var uppdelad i två delövningar, den första innebar sammansättning av 

stavelser medan den andra innebar sammansättning av enskilda språkljud. Exempelvis fick de 

i uppgift att sätta ihop två eller fler språkljud för att bilda det rätta ordet. 
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Fem barn hade alla korrekta svar, på fyra och fem rätt var det ett barn vardera och det var tre 

barn som hade tre korrekta svar. Det var flest barn som fick två rätt, nämligen sex stycken. 

Två barn hade ett rätt och två klarade inte av uppgiften alls. Enligt Svensson (1995) är det 

enklare att utföra syntes och segmentering av stavelser än det är att utföra syntes och 

segmentering av fonem. Detta för att syntes eller segmentering av fonemen innebär att det blir 

fler ljud att arbeta med (1995). Detta speglas i resultatet eftersom det var 63,3% korrekta svar 

på den första delen (syntes av stavelser) mot 39,9% korrekta svar på den andra delen (syntes 

av fonem).  

Resultatet visar en spretig bild av barnens fonologiska medvetenhet eftersom de är relativt 

jämnt fördelade mellan noll och sex korrekta svar. En anledning till att resultatet på denna 

uppgift är mer spretande än föregående kan kopplas till Tornéus (2000) tankegång om att 

syntes är svårare än segmentering. Detta på grund av att det krävs att du kan ljuda ihop ett 

okänt ord, vilket ställer stora krav både på barnets minne och på förmågan att sätta ihop ljuden 

till en helhet. Att barnen haft vissa svårigheter med denna uppgift kan utläsas av resultatet. 

Detta går i linje med Tornéus (2000) resonemang kring kraven på väl utvecklad fonologisk 

medvetenhet vid syntes av främmande ord.  
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Fonologisk medvetenhet, fonemnivå & segmentering: 

Barnen fick i uppgift att benämna det första språkljudet de uppfattade i fem olika ord. 
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Fem barn hade på den här uppgiften fem korrekta svar. Två barn vardera uppnådde fyra rätt, 

tre rätt och två rätt. Fem barn uppnådde ett korrekt svar, medan fyra stycken inte löste någon 

av uppgifterna. Segmentering av enskilda fonem försvåras då ljuden påverkas av vilka ljud 

som kommer både före och efter ljudet. Detta gör att urskiljandet av enskilda fonem, till 

exempel i början av ett ord, kan bli svåra att genomföra (Svensson 1995). Svenska språket är 

komplext på många sätt menar Taube (2007). Svenska språket innehåller många liknande 

språkljud vilket kan göra en uppgift som denna förvirrande för barn om de försöker namnge 

språkljuden med en bokstav. 

 

Förskollärarnas arbetssätt och synsätt 

Inom den här underrubriken ska vi redogöra för den information våra intervjuer med 

förskollärarna gett oss. Vi har tilldelat våra förskollärare fiktiva namn, dessa är Liselotte, 

Marianne och Susanne. Marianne och Susanne är de två förskollärare som arbetar i samma 

förskoleklass medan Liselotte har enskilt ansvar för sin klass. Nedanstående underrubriker är 

baserade på de fyra centrala frågor som vi utgick från i våra intervjuer (se bilaga 3). 

 

Förskollärarnas beskrivning av språklig medvetenhet 

När Liselotte skulle beskriva språklig medvetenhet fick hon först fundera en stund. Sedan 

svarade hon att det handlar om barns språkmognad samt att de kan använda meningar och 

böja ord rätt. ”När barnen är språkligt medvetna är de medvetna om språket som ett socialt 

redskap, de kan lyssna och förstå både sig själv och andra”. Även Stadler (1998) menar att 

det sociala samspelet och kontakten med andra har en viktig del i barns språkutveckling 

(1998). Liselotte har svårt att beskriva begreppet ytterligare men menar samtidigt att hon har 

tillräcklig kunskap om det.  

Marianne menar att språklig medvetenhet innebär ”formen av orden, att leka på ett språkligt 

sätt”. Susanne som arbetar i samma förskoleklass beskriver språklig medvetenhet på följande 

sätt: ”Den största delen handlar om intresse och motivation för språket”, detta intresse menar 

hon att man ser då barnen rimmar, ordtramsar och låtsaspratar. Hon menar att språklig 

medvetenhet innebär att ett barn är medvetet om språket runt omkring sig vilket kan ta sig 

flera olika uttryck. Exempel på olika uttryck som hon ger är symboler och texter.  
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Susanne och Marianne arbetar aktivt efter Bornholmsmodellen och dess arbetssätt i sin 

förskoleklass och det är detta de främst förknippar med språklig medvetenhet. Anledningen 

till att de väljer att identifiera språklig medvetenhet med det materialet är att det innehåller 

delar som rim, ord, meningar, stavelser och att identifiera ord. Både Marianne och Susanne 

anser att de har god kunskap om begreppet. Marianne skulle ändå vilja utbilda sig vidare inom 

läsinlärning för att kunna utmana de barn som har kommit så pass långt att de börjat knäcka 

läskoden. Susanne är av samma åsikt och påpekar att forskningen ständigt ändras och att det 

är viktigt att följa med i utvecklingen. Hon menar att man aldrig blir fullärd. Vi uppfattar det 

som att Marianne och Susanne arbetar aktivt med språkträning i sin barngrupp och lägger stor 

vikt vid det eftersom de har en klar arbetsgång. En annan tolkning som vi gör är att skolan 

lägger stor vikt vid språkträning redan i förskoleklassen då de lägger pengar på att köpa in ett 

omfattande material. 

Susanne menar att förskolläraren måste vara medveten om och utgå ifrån barns olika behov 

när det gäller språklig medvetenhet. ”Det är viktigt att förebygga svårigheter och att hjälpa” 

menar Marianne. Även Tornéus (2000) menar att det är viktigt att hjälpa barnet i sitt 

utvecklande av språklig medvetenhet eftersom detta avgör om läsinlärningen blir en 

komplicerad process eller fungerar smidigt och utan problem. Förskolläraren Marianne 

poängterar vikten av att stötta individuellt då hon säger att: 

På vårkanten kan man stötta mer, nu är barnen rätt jämna. Man kan ibland 

behöva ta barnen vid sidan av några minuter från den fria leken för att hjälpa 

och stötta.  

 

Förskollärarnas upplevelse av barnens språkliga medvetenhet 

Liselotte upplever sin förskoleklass som en grupp med väldigt varierande språkmognad. Hon 

menar dock att alla klarar av det grundläggande som enligt henne är rim. Svensson (1995) 

menar att barn som kan rimma börjar bygga upp en medvetenhet om ljud i ord. Liselotte kan 

ibland känna sig osäker på om barnen är slarviga under aktiviteter, som exempelvis samlingar 

eller i genomförandet av arbetsuppgifter, eller om det är så att de inte förstår eller inte är 

mogna för uppgiften. Det finns ett fåtal barn som exempelvis böjer ord fel och detta är de inte 

själva medvetna om. Liselotte menar att det ”krävs ett material att utgå från för att jämföra 

barnen på lika villkor”. Horn m.fl. (2005) anser att det vid kartläggning är en fördel att 

använda sig utav ett systematiskt arbetssätt eftersom detta leder till en subjektivitet och 

likvärdighet i genomförande och resultat. Som förskollärare får du även ett användbart 

redskap att arbeta med och vet vad du kan förvänta dig av barn i en viss ålder.  

Marianne belyser vikten av att använda samma arbetsmaterial under höstterminen för att 

barnen ska känna sig trygga och säkra, men att man sedan under vårterminen kan utmana 

och/eller stärka vissa barn med lättare eller svårare uppgifter. Även Vygotskij instämmer i 

resonemanget eftersom en av hans huvudtankar är att en vuxen ska handleda barnet in i den 

proximala utvecklingszonen. Eftersom denna är individuell och beroende av barnets 

utveckling krävs att förskolläraren anpassar uppgifter och övningar efter varje barn 

(Håkansson 1998). 

Båda förskoleklasserna använder sig utav språktest. Liselotte använder sig utav ett 

Montessori-material som en talpedagog introducerat i hela kommunen för några år sedan. Det 

är baserat på bilder och hon menar att det är väl utformat för att visa barnens språkliga 

medvetenhet. I januari använder sig Marianne och Susanne av ett eget material och beroende 

på resultat och språklig nivå delas barnen in i två grupper. I grupperna arbetar man med 

utmanande uppgifter. Därefter genomför de i maj ett fonolek-test som syftar till att synliggöra 

barnens utveckling under läsåret. Lundberg och Herrlin (2005) är av samma åsikt då de 
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påpekar vikten av att genomföra kartläggningar flera gånger per termin eftersom barns 

utveckling av språklig medvetenhet sker snabbt från och med sexårsåldern. Susanne betonar 

vikten av att fånga upp alla barn vilket med fördel sker genom språktester. Detta är något som 

hon anser bör genomsyra hela verksamheten. Susanne anser att då de arbetar efter 

Bornholmsmodellen utövar de en typ av kartläggning då Bornholmsmodellen är ett 

systematiskt material med en stegvis arbetsgång. Därmed blir det tydligt hur väl barnen följer 

med i de olika stegen. Vår uppfattning är att förskollärarna lägger stor vikt vid barnens 

språkutveckling och använder sig utav olika redskap för att synliggöra detta. 

I Mariannes och Susannes grupp ser de inga stora brister i barnens språk utan menar att de 

barn som utmärker sig är de som kommit långt i sin språkliga medvetenhet och kan läsa. De 

upplever att alla barnen visar ett stort intresse för språkträningen men Marianne menar 

samtidigt att man inte får ge dem för många arbetsblad eftersom de då kan tappa lusten. Frost 

(2005) menar att som förskollärare bör du inte påtvinga barnen ett intresse för språklekar utan 

försöka att bemöta dem utifrån den nivån de befinner sig på för tillfället. Susanne påpekar att 

alla barn är språkligt medvetna men på olika nivåer.  

 

Konkreta exempel på arbetssätt som gynnar språklig medvetenhet 

Liselotte anser att språkträning sker i alla vardagliga situationer och att det är en del av barns 

socialisering. Marianne är av samma åsikt och menar att det är viktigt att kunna få in 

språkträningen i vardagens andra moment och inte vara rädd för att ta till vara på situationer 

som uppstår spontant. Liselotte menar att en grundläggande aktivitet som gynnar språklig 

medvetenhet är de dagliga samtalen i förskoleklassen, dessa sker både enskilt och i grupp. 

Hon betonar här vikten av att förskolläraren är medveten om sitt eget förhållningssätt och 

språkbruk eftersom detta verkar som en förebild för barnen. Marianne instämmer och menar 

även att upprepning är betydelsefullt samt att det är viktigt att alla barn är delaktiga i 

språkträningen och får pröva själva flera gånger. Enligt Elbro (2004) förebygger man 

svårigheter genom att göra barnen aktivt deltagande i språkträningen eftersom det inte sker 

någon utveckling genom passivt deltagande. Därför är pedagogens förhållningssätt och 

dennes förmåga att engagera extra viktig. Det finns ett tydligt samband mellan Marianne och 

Elbros (2004) tankar kring aktivt deltagande då de båda belyser vikten av detta för att barnen 

ska utveckla sin språkliga medvetenhet. Att Marianne lägger stor vikt vid barnens delaktighet 

tolkar vi som en medvetenhet om att många barn behöver göra saker praktiskt för att lära sig. 

Marianne föredrar att dela barngruppen i mindre grupper för att få mer tid för varje enskilt 

barn och hon sitter gärna enskilt med barnen när det är möjligt. Hon understryker även vikten 

av att använda olika former för att lära eftersom alla barn lär på olika sätt. Hon tycker att det 

är viktigt att sitta en liten stund varje dag med barnen för att få en kontinuitet i språkträningen. 

Även Elbro (2004) anser att kontinuiteten är viktig för att långsiktigt öka den språkliga 

medvetenheten. Stadler (1998) belyser att språklekar bör finnas med i den dagliga 

verksamheten, helst 15-20 minuter per dag. Det här är även något som Marianne och Susanne 

tar upp då de försöker ha tio till 15 minuters språklekar varje dag. Detta menar vi visar på en 

medvetenhet hos förskollärarna eftersom de poängterar vikten av kontinuitet.  

I Liselottes konkreta exempel på hur de arbetar i förskoleklassen tar hon upp olika samlingar 

då de har ordlekar med rim, ramsor och sånger. Hon använder sig av ett bildmaterial med kort 

där man i grupp samtalar om bilderna och rimmar, bildar meningar samt berättar om ordet 

eller föremålet. Övningarna börjar ofta gemensamt i samlingen för att sedan utmynna i 

individuella arbetsuppgifter. Sago- och berättarpåsen är en annan aktivitet där barnen utifrån 

hemliga föremål i en påse ska berätta en sammanhängande historia tillsammans. Detta 

överensstämmer med Frosts (2009) resonemang kring samspelet i gruppen och glädjen att få 
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delta. Ett sådant förhållningssätt från förskollärarna leder till att även svagare barn vill delta 

utan att känna ett prestationskrav. 

Även Marianne och Susannes förskoleklass använder sig av sagoberättande för att träna upp 

barnens språkliga medvetenhet och en central del är att kunna bygga upp en saga som har en 

början, en mitt och ett slut. De har mycket högläsning och det finns även så kallade 

”bokstavsböcker” tillgängliga för barnen att titta i och läsa. I deras förskoleklass använder de 

sig mycket av bilder och föremål för att träna språket, exempelvis lägger de knappar för varje 

ljud i ett ord. Sedan använder de läslappar där barnen ska kunna se hur långt ett ord är eller 

hur många bokstäver av en viss sort det har. Susanne nämner att de under våren använder 

Trageton-metoden då barnen får börja låtsasskriva på dator för att bli medvetna om det 

skriftliga språket. Susanne betonar starkt att ”språket är centralt i allt”. 

Ett stort hinder som Susanne ser i arbetet med språklig medvetenhet är tiden, hon menar att 

engagemanget oftast finns där men att tiden inte räcker till. Detta kan leda till att barnen inte 

får samma möjligheter att utvecklas efter sina förutsättningar. Möjligheter som hon ser är att 

som förskollärare motivera och intressera barnen samt att arbetet med att utveckla den 

språkliga medvetenheten kan integreras i det mesta i vardagen. Susanne menar att det är 

viktigt att språkträningen kopplas till vardagen eftersom ”barn är logiska, de har sina 

lösningar utifrån sina erfarenheter”. 

 

Konkreta exempel på arbetssätt som gynnar fonologisk medvetenhet 

I båda förskoleklasserna betonar förskollärarna vikten av att lärandet ska vara lustfyllt och att 

det ska locka till ett språkintresse. Marianne menar även att flera av aktiviteterna bör ha 

lekens form för att det inte ska upplevas som färdighetsövningar. Att leken och det lustfyllda 

lärandet står i centrum är även viktigt utifrån Elbros (2004) synsätt eftersom hon menar att det 

inte finns någon forskning som med säkerhet kan fastställa att språklekarna har positiv 

inverkan på läsinlärningen.  

Ett material de använder sig utav i Marianne och Susannes förskoleklass är Trulle som utgår 

från Bornholmsmodellen. Trulle-materialet innehåller rim, ord och meningar samt andra 

språkliga delar som syftar till att skapa en helhet och ett utvecklande av språket. Marianne ger 

även andra konkreta exempel som att ha mungympa för att barnen ska hitta de olika ljuden i 

munnen samt ramsor och sånger i samlingen. De har även kortspel som på ett lekfullt sätt 

berör exempelvis rim och sammansatta ord. Susanne berättar att hon anser att det är viktigt 

både att kunna prata och att kunna lyssna på andra. Stadler (1998) menar att övningar där barn 

får utforska och leka med språkljud och ord stimulerar deras fonologiska medvetenhet och 

tränar uttalet. Detta har visat sig vara fördelaktigt för att förebygga svårigheter hos barn i 

riskzonen för att utveckla språksvårigheter (exempelvis barn som har föräldrar med dyslexi). 

Liselotte baserar sina övningar för att gynna fonologisk medvetenhet på att barnen ska höra de 

olika ljuden som ord är uppbyggda av. Hon har bland annat en sånglek där man i ring sjunger 

på barnens namn. Exempelvis jo-jo-jo-jo-johan, ma-ma-ma-maria, si-si-si-si-siri, sedan sätts 

de första stavelserna i varje namn ihop och bildar ett nytt ”ord”, i det här fallet jo-ma-si. Det 

är alltid tre namn som sätts ihop, sedan fortsätter man med tre nya. Denna lek går även att 

göra med barnens efternamn om man vill öka svårighetsgraden. Liselotte menar att genom att 

ändra ordningen i ringen så blir det nya sammansättningar vilket ökar medvetenheten hos 

barnen. Vi tolkar hennes arbetssätt som att hon har kunskap om hur den fonologiska 

medvetenheten kan stimuleras vilket utvecklar barnens språk. I den här övningen övas både 

segmentering och syntes vilket enligt Söderberg Juhlander (2011) leder till att barnet lyssnar 
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på språkljuden och utvecklar en djupare ordförståelse samt ökar sin medvetenhet kring hur 

ord är uppbyggda. 

Andra sätt som Liselotte använder sig utav för att träna rösten och olika ljud är andra 

sångramsor som exempelvis att byta ut alla vokaler i en känd barnsång till en särskild vokal 

eller olika ”uppsjungningssånger” som man sjunger tillsammans med barnen. Att lekfullt 

sjunga på vokaler anser Stadler (1998) verkar positivt för den fonologiska medvetenheten, 

dock bör förskolläraren vara vaksam för risken att övningarna blir upprepande och enformiga. 

De ska istället vara fantasirika, kreativa och fyllda av lustfyllt lärande. 

I rutinsituationer, som att gå till matsalen eller gymnastiken, använder de sig utav ett annat 

sätt att lustfyllt träna den fonologiska medvetenheten. Då säger förskolläraren ett språkljud, 

exempelvis A, och då får det eller de barn som börjar på det språkljudet ställa sig i ledet. 

Detta fortlöper tills alla namnens språkljud har presenterats, då kan man gå. Övningar som 

denna menar Söderberg Juhlander (2011) ökar barnets medvetenhet om ordens uppbyggnad, i 

det här fallet deras namn, samt att de tränas på att kunna höra fonemen och urskilja dem i hela 

ord (2011). Att vara medveten om att ord kan delas upp i olika fonem är det första steget till 

ljudbildning. Detta är i sin tur ett avgörande steg i läsutvecklingen och leder till att barnen blir 

uppmärksamma på hur olika ord är uppbyggda samt utvecklar förmågan att ljuda sig fram till 

nya ord (Evenshaug & Hallen 2001). 
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Diskussion 
För att tydligare synliggöra våra tankar om studien har vi valt att dela in kapitlet i 

metoddiskussion, resultatdiskussion, tankar som väckts samt slutsatser av vår studie. 

 

Metoddiskussion 

Vårt val av metod är vi nöjda med. Eftersom vårt syfte var att se hur den fonologiska 

medvetenheten ser ut i förskoleklasserna var kartläggning ett lämpligt metodval. Om vi 

exempelvis hade använt oss av barnintervjuer med frågor istället för uppgifter hade vi troligen 

inte fått ett lika tydligt och sammanhållet resultat. Även att intervjua förskollärarna anser vi 

var ett bra metodval eftersom vi inte tror att en enkät hade gett lika gott resultat. Under 

intervjuerna hade vi möjlighet att stötta förskollärarna och ställa följdfrågor när det kändes 

naturligt. I en enkät finns möjligheten att de hade hoppat över en fråga som kändes svår att 

besvara.  

Vi gjorde ett medvetet val att endast kartlägga de för studien utvalda barnens fonologiska 

medvetenhet istället för att kartlägga hela den språkliga medvetenheten. Eftersom Söderberg 

Juhlanders (2011) modell är utformad på ett sådant sätt att det går att använda olika delar utav 

den utan att resultatet påverkas anser vi att det var ett fördelaktigt sätt att undersöka barnens 

fonologiska medvetenhet. Om vi hade använt hela modellen hade vi troligen fått en mer 

komplett bild av barnens språkliga medvetenhet. Dock var vårt syfte att undersöka deras 

fonologiska medvetenhet och därför anser vi att det var tillräckligt att använda endast en del 

av Söderberg Juhlanders (2011) modell för individuell kartläggning. 

Vi valde att kartlägga två förskoleklasser som vi kommit i kontakt med under vår utbildning. 

Detta kände vi var ett positivt och tryggt val eftersom vi hade en god relation med barnen och 

förskollärarna. Eftersom den ena klassen endast består av 11 barn, varav 10 var närvarande 

vid kartläggningen, blev det naturligt att ta 10 barn även från den andra förskoleklassen. Detta 

gjorde vi för att resultatet skulle representera båda förskoleklasserna på ett likvärdigt sätt. 

Såhär i efterhand har vi funderat på om det verkligen ger en rättvis bild av den ena 

förskoleklassen, eftersom inte ens hälften av barnen är representerade i kartläggningen. Vi 

anser därmed att helheten av barnens fonologiska medvetenhet inte synliggörs i den här 

förskoleklassen. Dock är vi inte säkra på att resultatet hade blivit så mycket annorlunda om 

alla barn i klassen hade blivit representerade.  

Eftersom intervjuerna hade en känsla av öppenhet kändes det naturligt att kunna ta en paus för 

att hinna skriva ner förskollärarnas svar. Det öppna klimatet ledde även till att vi vågade ställa 

följdfrågor och be dem förklara sina svar. För att på bästa sätt dokumentera svaren kunde det 

varit en fördel att spela in intervjuerna, men eftersom ljudinspelningar kan påverka intervjuer 

negativt enligt Patel och Davidson (2011) valde vi att inte göra det. Vårt val att inte spela in 

intervjuerna kunde ha lett till att vi missade något under intervjuerna, men vi känner oss säkra 

på att vi lyckats anteckna det centrala innehållet. En förskollärare fanns tyvärr inte tillgänglig 

när intervjuerna genomfördes, därför fick vi intervjua henne över telefon. Detta är en metod 

som vi inte hade valt i första hand, men på grund av omständigheterna var vi tvungna att välja 

den metoden för att få med hennes synsätt och arbetssätt och därmed få ett mer nyanserat 

resultat av intervjuerna. 

Validiteten för kartläggningen är god enligt Brymans (2011) resonemang eftersom vi har 

undersökt rätt saker utifrån vår frågeställning om barns fonologiska medvetenhet. Eftersom 

kartläggningen är en främmande situation för barnen finns det en möjlighet att detta kan ha 

påverkat vårt resultat, vi kan inte med säkerhet säga att observationer hade givit samma 
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resultat. Dock är språklig medvetenhet ett område som inte kan bedömas enbart genom 

observationer eftersom barn enligt Svensson (1995) kan visa en god språklig förmåga men 

trots detta inte vara språkligt medvetna. Det finns även andra faktorer som kan ha påverkat 

kartläggningens resultat, exempelvis ointresse hos barnet, att de inte uppfattat uppgiften 

korrekt eller nervositet hos barnet. Intervjufrågornas validitet bedömer vi som bra eftersom 

intervjufrågorna var formulerade utifrån vår frågeställning kring förskollärarnas synsätt och 

arbetssätt. Vi tänkte även på att ställa frågorna i en bestämd ordning och inte sväva ut alltför 

mycket från vår intervjuguide. Detta går i linje med Ejvegårds (2009) resonemang som utgår 

från att intervjufrågor som ställs så lika som möjligt och i samma följd ökar möjligheten för 

jämförelse av svaren på ett adekvat sätt. Detta är dock ingen garanti för att de intervjuade ska 

tolka frågorna på samma sätt men det är mer troligt att de gör det. 

Kartläggningens reliabilitet bedömer vi som god, detta på grund av att genomförandet kan ske 

på ett likvärdigt sätt om och om igen. Bryman (2011) menar dock att för att få utökad 

reliabilitet i sin studie ska den kunna genomföras flera gånger och få samma resultat. Detta är 

inte möjligt i kartläggningen av fonologisk medvetenhet eftersom detta ständigt utvecklas hos 

barnen och även skiljer sig mycket emellan dem. Reliabiliteten för intervjuerna är svår att 

bedöma, detta på grund av att intervjufrågorna handlar om hur de tolkar ett visst begrepp. 

Eftersom det är människor vi arbetar med och undersöker kommer resultaten att skilja sig åt.  

 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen delas upp i två delar, kartläggningen och intervjuerna. Vi kommer att 

diskutera det resultat vi fått i vår studie. 

 

Kartläggningen 

I genomförandet av kartläggningen märkte vi att barnen var väldigt positiva till uppgifterna 

även om situationen kändes främmande för dem. Deras positiva inställning underlättade 

genomförandet eftersom de i princip köade för att få komma in i rummet och göra uppgifterna 

med oss. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) uppskattar de flesta barn att få 

egen tid med en vuxen, vilket vi också märkte i genomförandet av kartläggningen. Alla barn 

ville gärna delta och visade stort engagemang. 

Kartläggningen av barnens fonologiska medvetenhet visade att alla har utvecklat grunderna 

inom den fonologiska medvetenheten. Anledningen till att resultatet visar en stark 

medvetenhet om rim anser vi beror på att rim och ramsor har en given plats redan i förskolans 

tidiga år och sedan fortsätter upp i förskoleklassen. De flesta av barnen tyckte att 

rimuppgifterna var lätta och roliga.  

Uppgifterna i kartläggningen var upplagda på ett sådant sätt att svårighetsgraden stegrades, 

detta märktes i barnens svar eftersom de fick allt svårare att besvara frågorna på ett korrekt 

sätt. Osäkerheten ledde i några fall till att de inte besvarade frågan alls utan sa ”vet inte”. Då 

vi kom till den fjärde uppgiften med syntes kunde vi se ett mönster bland de barn som inte 

hade alla rätt. Då de inte kunde sätta ihop orden så försökte de antingen skapa ett nytt ord av 

de delar de kom ihåg eller bara säga de delar de kom ihåg. Exempel på att de skapade ett nytt 

ord var när papegoja blev papper, detta tolkar vi som att barnen kom ihåg den första delen av 

ordet och förvandlade den till ett begripligt ord. Ett exempel där vi upplevde att barnet 

missade en del av ordet var när leka blev eka då barnet inte kom ihåg eller kunde sätta ihop 

hela ordet korrekt. Vi tolkade även vissa barns svar som att de associerade orden eller delar av 

dem till andra kända ord. Exempelvis papegoja som blev papperskorg och pannkakor samt 

leka som blev lack och pappa.  
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Under kartläggningens sista fråga som berörde segmentering märkte vi att flera barn hade 

svårt att benämna det första fonemet i orden som innehöll konsonantförbindelser. Orden som 

barnen hade svårigheter med var klöver och strut. Detta är i enlighet med Söderberg 

Juhlanders (2011) resonemang som utgår från att ord som innehåller konsonantförbindelser, 

flera stavelser eller klusiler är mer avancerade och gör det svårare att urskilja enskilda fonem.  

En aspekt vi måste ta med i beräkningarna är att kartläggningen ägt rum under höstterminen i 

förskoleklassen och att barnen då inte kommit så långt i processen mot en fonologisk 

medvetenhet. En kartläggning under längre tid hade troligen gett mer men detta hade vi inte 

möjlighet att genomföra inom ramen för examensarbetet. 

 

Intervjuerna 

En synpunkt vi har kring intervjuerna är att förskollärarna inte kunde beskriva språklig 

medvetenhet så som vi hade hoppats på att de skulle göra. Då det har synliggjorts i 

intervjumaterialet hur förskollärarna arbetar med konkreta övningar som stimulerar den 

språkliga medvetenheten trodde vi att de skulle vara mer medvetna om själva begreppet. Vår 

totala uppfattning är att förskollärarna arbetar stimulerande för den språkliga medvetenheten 

men har svårare att definiera begreppet. I en förskoleklass använder de sig av ett färdigt 

material, detta tror vi kan vara en orsak till att de inte reflekterat så mycket över vad de gör 

utan enbart följer materialets arbetsgång. Detta leder till att de inte tagit in nya material och 

uppgifter. Att följa ett färdigt material kan kännas som en trygghet då höga krav ställs på 

förskollärarna i förskoleklassen. Eftersom förskoleklassen inte har några uppnåendemål ställer 

vi oss frågande till varför dessa höga krav ställs.  

Som Elbro (2004) säger så finns det flera anledningar till att kartlägga förskolebarns språkliga 

medvetenhet. De barn som löper större risk än andra att få språksvårigheter i skolåldern kan 

ofta upptäckas redan i förskolan (2004). Under intervjuerna fick vi veta att båda 

förskoleklasserna använder sig utav olika kartläggningar för att se var i sin språkutveckling 

barnen befinner sig. Vi upplever att man måste vara försiktig vid kartläggning av barn 

eftersom bedömning av barn inte är tillåtet i förskoleklassen. Därför är det viktigt att 

förskollärarna har ett tydligt syfte med kartläggningen av barnen. I en av förskoleklasserna 

delade man in barnen efter deras resultat på ett test. Detta kan tolkas som att barnen bedömdes 

utifrån sina kunskaper. Dock menar vi att förskollärarna hade ett tydligt syfte med 

indelningen, nämligen att kunna stimulera varje barn utifrån deras individuella förutsättningar 

vilket vi upplever som positivt.  

 

Tankar som väckts under arbetet 

När vi läste Waldmanns (2008b) artikel Hur erövrar barn ett språk? började vi fundera på 

skolans upplägg kring inlärning av andra språk. Engelska som vi börjar läsa i de tidiga 

årskurserna upplever vi själva som en relativt enkel inlärningsprocess. Förvisso har engelska 

en stor del i våra liv genom media, filmer och teveserier men vi menar ändå att det är den 

tidiga inlärningsåldern som gör att vi bär med oss det på ett naturligt sätt. Om du börjar läsa 

ett språk i årskurs ett och sedan fortsätter med det ända upp på gymnasiet får du en kontinuitet 

som även det leder till att det förstärks. En fundering som väckts hos oss är därför varför valet 

av andra språk (spanska, tyska eller franska) sker så sent i skolgången. Det borde vara mer 

gynnsamt och lättare att lära in tidigare i årskurserna enligt Waldmanns (2008b) teori om den 

kritiska perioden för språkinlärning. 

En annan tanke som väckts under arbetet med kartläggningen var att det hade varit intressant 

att följa barnens individuella utvecklande av språklig medvetenhet under en längre tid. 
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Dessutom hade det varit intressant att ha med fler barn i kartläggningen för att öka 

undersökningens validitet. Då hade vi fått en bredare uppfattning om hur den språkliga 

medvetenheten utvecklas hos barn i förskoleklass. Med en utökad kartläggning under ett helt 

år hade vi fått möjlighet att följa barnens utveckling av språklig medvetenhet under en längre 

tid. Detta hade visat på skillnaderna mellan då de började förskoleklassen och när de slutade. 

Det hade då varit möjligt att utöka kartläggningen så att den berört alla delar av den språkliga 

medvetenheten, detta hade troligen gett en mer komplett bild.  

En fundering vi hade vid arbetets början var att jämföra sambandet mellan barnens språkliga 

medvetenhet och förskollärarnas synsätt och arbetssätt. Anledningen till att vi ville undersöka 

detta samband var för att det är intressant för oss som blivande förskollärare. Om det visar sig 

att förskollärarnas synsätt och arbetssätt har stor inverkan på barnens utveckling av språklig 

medvetenhet är det viktigt att pedagogerna är medvetna om detta. Dock kände vi att vi var 

tvungna att begränsa oss och valde därför att enbart beskriva förskollärarnas synsätt och 

arbetssätt i relation till språklig medvetenhet.  

 

Slutsatser 

Vår första frågeställning var: ”Hur ser den fonologiska medvetenheten ut hos de för studien 

utvalda barnen i förskoleklass?”. Denna har vi kunnat besvara genom kartläggningen som 

genomförts. En slutsats som vi kunnat dra är att alla kartlagda barn i förskoleklasserna har 

utvecklat en viss grad av fonologisk medvetenhet. Alla barnen i vår kartläggning klarade av 

någon av uppgifterna. Vi kunde se att det finns en väldig bredd i den fonologiska 

medvetenheten då barnen precis börjat förskoleklass. Detta är en utmaning för förskollärarna 

som måste ha kompetens för att kunna stötta alla barn på den nivå där de befinner sig. 

Genom intervjuerna fick vi även svar på vår andra frågeställning som var: ”Hur ser 

förskollärarna på begreppet språklig medvetenhet och hur ser deras arbetssätt ut för att 

stimulera den?”. Trots att vi fick varierande svar kunde vi se en sammanhållen bild av hur 

förskollärarna uppfattade begreppet språklig medvetenhet. Även om de inte definierade 

begreppen med stor säkerhet eller på samma sätt kunde vi se att arbetssättet var likartat och att 

de strävade mot samma mål. En tanke som väcktes hos oss var om detta kan anses vara ett 

generellt förhållningssätt hos förskollärare. Detta vågar vi dock inte besvara i den här studien, 

men det kan vara ett rön för framtida undersökningar.  
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Del av Individuell kartläggning i språklig medvetenhet av Pernilla 
Söderberg Juhlander (2005) 
 

Fonologisk medvetenhet, rim: ”Rimmar…” 
- mus och hus …… - sylt och bär…… - randig och sandig…… - katt och kisse…… 
 

Fonologisk medvetenhet, stavelsenivå: ”Vilket ord låter längst?” 
- sol – suddgummi…… -tändsticksask – tåg…… - korv – ketchup…… 
 

Fonologisk medvetenhet, stavelsenivå, segmentering: ”Vi klappar namn.” 
(antal stavelser) 
- (barnets namn)…… - Lena…… - Harald…… - Katarina…… - Andreas…… 
 

Fonologisk medvetenhet, första stavelsenivå sedan fonemnivå, syntes: 
”Vad tänker jag på för ord när jag säger:” (obs! 2 sek mellanrum) 
- Lå – da…… - må – la – re…… - pa – pe – go – ja…… 
- s – o – l…… - b – å – t…… - l – e – k – a…… 
 

Fonologisk medvetenhet, fonemnivå, segmentering: ”Vilket ljud hör du först 
i…” 
- orm…… - sol…… - apelsin…… - klöver…… - strut…… 
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Intervjuguide 
 

 

- Hur skulle ni kort beskriva språklig medvetenhet? 
- Vad utmärker språklig medvetenhet? 
- Känner ni att ni har mycket/tillräcklig kunskap om språklig medvetenhet? 

 
- Hur upplever ni barnens språkliga medvetenhet i den här gruppen? 
- Är det något eller några barn som utmärker sig på något sätt? 
- Använder ni någon form av kartläggning för att synliggöra barnens språkliga 

medvetenhet? 

 
- Har ni något konkret exempel på hur ni arbetar med den språkliga 

medvetenheten? 
- Vad ser ni för hinder i arbetet med språklig medvetenhet? 
- Vad ser ni för möjligheter i arbetet med språklig medvetenhet? 

 
- Har ni något konkret exempel på hur ni arbetar med den fonologiska 

medvetenheten? 
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Till vårdnadshavare med barn i xxxxxx: 
 
Vi heter Matilda Graae-Nielsen och Emelie Erlandsson och studerar till förskollärare vid 
Linnéuniversitetet. Under höstterminen skriver vi vårt examensarbete om Språklig 
medvetenhet och tänkte då använda oss utav fältstudier. 
 
För att få kunskap om barnens tankar och färdigheter inom området kommer vi 
använda oss av barnintervjuer där vi ställer ett antal frågor till barnen för att kartlägga 
den språkliga medvetenheten i förskoleklassen.  
 
Fältstudiernas genomförande kommer att dokumenteras genom anteckningar och ligger 
till grund för vår teori. Resultatet kommer att redovisas muntligt för en grupp studenter 
och lärare men också publiceras skriftligt i form av examensarbetet. Vi kommer att följa 
de forskningsetiska principer som gäller vilket innebär att varken barnets, lärarnas eller 
verksamhetens namn kommer att framgå i den rapport vi skriver. Barnen utgör en del i 
statistiken och enskilda barn kommer inte kunna urskiljas. 
 
För att använda insamlat material i samband med redovisning och rapportskrivning 
enligt ovan behöver vi Ditt/Ert samtycke.  
 
Om Du/Ni har några frågor kontakta oss gärna på tel. 071-234 56 78 (Matilda) och 070-
123 45 67 (Emelie). 
 
Tack på förhand för att ni möjliggör vår studie. 
Hälsningar 
 
 
Matilda Graae-Nielsen & Emelie Erlandsson 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
 
Samtycke för  _________________________________________________ 
 
Jag/Vi samtycker till att material där mitt/vårt barn finns med får användas enligt ovan 
 
JA (   ) NEJ  (   )  
 
 
Datum: 
 
 
_______________________________  _______________________________ 
Vårdnadshavares namnteckning  Vårdnadshavares namnteckning 
 
Lämna blanketten till xxxxxx eller xxxxxx senast 30 november 2011. 
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