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Abstrakt 
 

Föreliggande examensarbete bygger på en enkätundersökning bland pedagoger som är 

verksamma inom förskolor med olika pedagogiska inriktningar i två kommuner. De tre 

inriktningarna representeras av förskolepedagoger, som enbart arbetar utifrån förskolans 

läroplan, Montessorilärare samt pedagoger som arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin. 

Vår undersökning visar att en hel del lärare, som är verksamma inom samtliga 

inriktningar, framför allt arbetar med såväl planerade som spontana språklekar som rör 

rim, ramsor samt stavelser. Färre pedagoger arbetar med språklekar som rör enskilda 

språkljud i ord, vilket är mer abstrakt och kommer senare i utvecklingen av den 

fonologiska medvetenheten.  

 

Vid en jämförelse mellan de olika inriktningarna kan vi skönja, att flest 

Montessorilärare arbetar med språklekar som rör språkljud på förskolorna. Färst 

pedagoger som arbetar med dessa lekar är verksamma på de förskolor, där lärarna 

arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin.   
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1 Inledning 
Vi är två distansstudenter på lärarutbildningen i Växjö med inriktning mot förskola och 

förskoleklass. Vi har båda arbetat ett flertal år med förskolebarn och är särskilt 

intresserade av barns språk- och läsutveckling. Forskare har under de senaste tjugofem 

åren visat på en god effekt av att träna fonologisk medvetenhet för att främja barns 

läsutveckling. Fonologisk medvetenhet innebär att ett barn inte enbart riktar sin 

uppmärksamhet mot ordens betydelse, utan också kan fokusera på språkljuden i ord och 

hur dessa låter enligt specialpedagog Görel Sterner och Ingvar Lundberg, professor i 

psykologi (2010). Forskning av Lundberg, Jörgen Frost, som är professor i 

specialpedagogik samt skolpsykolog Ole-Peter Petersen (1988), har visat att 

förskolebarn, med en bristande fonologisk medvetenhet och som därmed låg i riskzonen 

för att få läs- och skrivsvårigheter, förbättrade sin fonologiska förmåga betydligt med 

hjälp av ett systematiskt övningsprogram under åtta månaders tid. Övningsprogrammet 

bestod av språklekar kring bland annat rim, ramsor, stavelser och att lyssna efter första 

ljudet i ord.   

 

När vi under utbildningens gång fick mer kunskap om hur förskolebarns fonologiska 

medvetenhet kan stärkas, blev vi intresserade av att undersöka hur pedagoger i 

förskolan arbetar med fonologisk medvetenhet: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet 

och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98 rev. 2010 s.7). En viktig uppgift 

som förskolepedagogerna har, med avseende på barnets språkliga utveckling, är att ta 

reda på varje barns unika förmåga och utgå från samtliga barns behov, då språkövningar 

planeras in i förskolans verksamhet. 

 

Med en enkätundersökning hoppas vi få veta mer om hur pedagoger på förskolor arbetar 

med fonologisk medvetenhet. Vi är även intresserade av att försöka utröna, om det 

föreligger någon skillnad i hur man arbetar med detta inom de olika pedagogiska 

inriktningarna. Vi har i den här undersökningen valt att jämföra arbetssätten mellan 

förskolepedagoger, som är verksamma inom tre olika inriktningar; pedagoger som 

enbart arbetar utifrån förskolans läroplan, Montessorilärare och pedagoger som arbetar 

utifrån Reggio Emiliafilosofin.  
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Uppsatsen inleds med en precisering och en förklaring av syfte samt frågeställningar. 

Sedan följer ett avsnitt om vald metod, vilken vi beskriver och diskuterar. Under 

rubriken Bakgrund presenteras först en sammanfattning av de delar av läroplanen för 

förskolan, som rör språkutveckling och språkstimulering. Vi ger också en motsvarande 

beskrivning av de pedagogiska inriktningarna Montessori och Reggio Emiliafilosofin. 

Därpå följer en beskrivning av fonologisk medvetenhet, hur denna utvecklas samt 

förslag på hur pedagoger kan stärka barns fonologiska medvetenhet. Sedan redovisas 

resultatet av undersökningen och därefter diskuteras detta i relation till den teoretiska 

bakgrunden. Efter diskussionen följer en kort avslutning. 

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande undersökning är att ta reda på hur, och i vilken grad pedagoger  

på förskolor arbetar med språklekar som rör språkljud. Vi vill även ta reda på, om det 

finns skillnader i hur pedagoger arbetar med fonologisk medvetenhet vad gäller olika 

pedagogiska inriktningar inom förskolan. Vi valde att undersöka arbetssätten kring 

fonologisk medvetenhet bland förskolepedagoger i två olika kommuner. De tre 

inriktningarna representeras av pedagoger som enbart arbetar utifrån förskolans 

läroplan, Montessorilärare samt pedagoger som arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin.  

  

Våra frågeställningar är: 

1. Hur arbetar pedagoger med fonologisk medvetenhet på förskolor? 

2. Hur mycket tid ägnar pedagoger åt övningar som rör barnens fonologiska 

medvetenhet? 

3. Finns det skillnader i arbetssätt och i så fall vilka, mellan de olika förskolorna 

där pedagogerna enbart arbetar utifrån förskolans läroplan, enligt 

Montessoripedagogiken och utifrån Reggio Emiliafilosofin?  

4. Vilken betydelse anser pedagoger att övningar kring fonologisk medvetenhet har 

i förskolans verksamhet? 
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3 Metod 
I nedanstående avsnitt beskrivs vårt val av metod, förberedelser och genomförande i 

nämnd ordning samt en kortare genomgång av frågorna ställda till informanterna. En 

metoddiskussion avslutar avsnittet. Följebrev och enkät finns i bilagorna I och II. 

 

3.1 Val av metod 

Det här är en beskrivande undersökning, en så kallad deskriptiv undersökning som Runa 

Patel, lärare i forskningsmetodik, och Bo Davidson, lektor i beteendevetenskap, skriver 

om i Forskningsmetodikens grunder (2003). Vår ambition är att beskriva hur det 

förhåller sig med arbetet kring fonologisk medvetenhet på förskolor idag. Vi valde att 

använda oss av en enkätundersökning, eftersom vi ansåg att detta tillvägagångssätt var 

lämpligast med tanke på undersökningens syfte. Vår avsikt har varit att försöka skapa 

en bild av hur arbetet med språklekar kring språkljud ser ut på förskolor inom olika 

pedagogiska inriktningar.   

 

Vi har utgått från forskning som visar hur fonologisk medvetenhet främjar barns 

läsutveckling. Frågorna i enkäten handlar om ”vad, var, när och hur”; enligt Patel och 

Davidson kallas en sådan här undersökning för en surveyundersökning (2003 s.53). 

Under utformningen av enkäten har vi tagit del av Enkätboken av Jan Trost (2012), 

professor i sociologi samt Forskningsmetodikens grunder (Patel och Davidson 2003). 

  

3.2 Förberedelser 

Under arbetet med utformningen av enkätfrågorna lämnade vi ut pilotenkäter. Tre 

enkäter lämnades ut till tre pedagoger, som arbetar med äldre barn på en förskola i 

kommun 1. Vi valde, efter att ha fått tillbaka enkäterna, att ändra antalet svarsalternativ 

från fyra till tre på frågorna 6 till och med 11. Det svarsalternativ som vi tog bort var 

följande: Strukturerade fonologiska språklekar. Anledningen till detta var, att skillnaden 

mellan strukturerade och planerade språklekar inte var tillräckligt tydlig i den första 

versionen av frågeformuläret. 

 

När det gällde urvalet av informanter önskade vi, att förskolepedagogerna skulle arbeta 

inom olika bostadsområden inom respektive kommun med tanke på att föräldrars 

utbildningsnivå kan vara olika i skilda kommundelar. Forskning har visat att föräldrars 

utbildningsnivå kan ha en inverkan på barns läsutveckling enligt professor i 
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specialpedagogik Bente Hagtvet Eriksen (1993). Vi ville också ha en så jämn fördelning 

som möjligt mellan de tre olika pedagogiska inriktningarna. Dessa inriktningar 

representeras av pedagoger som enbart arbetar utifrån förskolans läroplan, 

Montessorilärare samt pedagoger som arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin.  

 

Anledningen till att vi valde att jämföra arbetssätten mellan dessa tre inriktningar är 

framför allt, att vi önskade få en inblick i hur dessa pedagoger arbetar med språklekar, 

som rör språkljud. Vi vet att det inom Montessoriverksamheten finns ett särskilt 

utarbetat material och att Montessorilärarna arbetar enligt en viss struktur. På senare tid 

har vi också upplevt att inspiration från den estetiskt inriktade filosofin från Reggio 

Emilia blir alltmer vanlig inom den kommunala förskoleverksamheten. Det intrycket 

baserar vi på våra kontakter inom förskolor i våra respektive kommuner samt via 

diskussioner med våra studiekamrater på distansutbildningen i Växjö. Det bekräftas 

även via nyhetsrapportering som exempelvis i artikeln Kultvarning – eller kulturell 

injektion av Maria Nöjd i Lärarnas nyheter (2011). 

 

Efter att ha funderat över de olika alternativen som länk över internet, utskick per post 

och att personligen överlämna och hämta enkäterna, valde vi det sista alternativet. 

Anledningen till detta var dels att tidpunkten på året var svår, eftersom det var en av de 

sista veckorna innan sommarens semesterperiod, dels antog vi att svarsfrekvensen 

skulle bli högre vid en personligt tagen kontakt. 

 

3.3 Genomförande 

Vi tog kontakt via telefon med de aktuella förskolecheferna i två relativt stora 

kommuner i södra Sverige. När vi ringde till förskolecheferna i respektive kommun 

utgick vi från en lista, där samtliga förskolor i respektive kommun stod med, inklusive 

Montessoriförskolorna. Slumpen avgjorde vilken förskolechef, som tackade ja till att 

delta i studien. Urvalet kan därför närmast betecknas som tillgänglig grupp (Patel och 

Davidson 2003) eller flerstegsurval (Trost 2012). I kommun 1 lämnades totalt 45 

enkäter ut till 14 förskolor, och i kommun 2 delades 45 enkäter ut till 12 förskolor. 

 

Vi delade ut enkäterna tillsammans med ett följebrev på de förskolor vi fått samtycke 

ifrån (se bilagor I och II.). I kommun 1 tackade fyra förskolor med Montessoriinriktning 

ja, liksom tio övriga förskolor. I praktiken inkom svar från tre Montessoriförskolor och 
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från nio av de övriga. Bland gruppen ”övriga” fick varje pedagog svara på inom vilken 

pedagogisk riktning de ansåg sig arbeta inom, vilket i praktiken innebar att det blev en 

relativt jämn fördelning mellan de båda inriktningarna. I kommun 2 tackade 4 förskolor, 

inom respektive pedagogisk inriktning, ja till att delta i studien.  

 

Vid telefonsamtalet med respektive förskolechef var ett önskemål från vår sida, att 

enkäterna på varje förskola skulle fördelas jämnt mellan avdelningarna. Detta med tanke 

på att arbetssätten kan variera mycket mellan olika avdelningar på en och samma 

förskola. Utifrån frågornas innehåll önskade vi också att enkäterna skulle delas ut till 

pedagoger som arbetade på avdelningar, där barnen antingen var från tre år och uppåt 

eller till pedagoger som arbetade på syskonavdelningar. Denna information stod ej i 

följebrevet utan förmedlades muntligt till förskolecheferna vid telefonsamtalet.  

 

Påminnelse skedde vid ett par tillfällen till några förskolor, då vi fick återkomma senare 

för att hämta enkäter, som ännu ej var ifyllda. Av de 90 enkäterna som lämnades ut fick 

vi svar från 69 informanter; 30 enkätsvar erhölls i kommun 1 och 39 enkätsvar 

lämnades tillbaka i kommun 2. Återkoppling till informanter kommer att ske genom att 

vi vidarebefordrar en länk till föreliggande uppsats i höst.  

  

Eftersom vi på telefon beskrivit studien och lämnat ett följebrev vid utlämnandet av 

enkäterna med information om studien och kontaktuppgifter till oss, kan 

informationskravet sägas vara uppfyllt. Då vi har inväntat positivt svar från förskolechef 

och att ifyllandet av enkäterna varit frivilligt, kan även samtyckeskravet betecknas som 

uppfyllt. Konfidentialitetskravet anser vi också vara uppfyllt, eftersom vi har lämnat 

med kuvert till våra informanter att lägga ner enkäterna i. Vi har också hanterat 

förvaringen av enkäterna med försiktighet. Enkäterna är anonyma och vi ämnar endast 

använda dem till föreliggande uppsats. Därmed har vi uppfyllt de fyra forskningsetiska 

principerna om informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Hermerén 2011). 

 

3.4 Genomgång av enkätfrågorna 

Enkätformuläret består av tolv frågor med fasta svarsalternativ och sex öppna frågor (se 

bilaga II). Frågorna består av såväl kvantitativa som kvalitativa frågor. Enkäten inleds 

med frågor om bakgrundsvariabler, som vi tänker oss är lätta att besvara, såsom frågor 
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om pedagogens utbildning i och erfarenhet av yrket. Sedan följer frågor om övningar, 

som syftar till ökad fonologisk medvetenhet i den ordning de flesta forskare anser att 

barn utvecklas i. Vid utformningen av frågorna, både när det gäller formuleringar och 

ordningsföljd, har vi framför allt tagit intryck av följande två böcker: Grunderna i läs- 

och skrivinlärning (2008) av fil. mag. i specialpedagogik Inger Fridolfsson samt Före 

Bornholmsmodellen – språklekar i förskolan (2010) av specialpedagog Görel Sterner 

och Ingvar Lundberg, professor i psykologi. 

 

Fråga 3 handlar om antal år, som pedagogen har arbetat i yrket. Vi valde att ha med 

denna fråga, då vi funderade på om antal år i yrket skulle kunna ha betydelse för 

pedagogens förhållningssätt till barns språk- och läsutveckling. På frågorna 6 till och 

med 11 valde vi att ha följande tre svarsalternativ: a. Ja, som planerad aktivitet, b. Ja, 

vid spontana tillfällen och c. Sällan. Svarsalternativ a. motsvarar det som flertalet 

forskare påvisar, nämligen att regelbundna språkövningar kring språkljud ger bäst 

effekt. Med svarsalternativ b. ville vi ta reda på hur många pedagoger och i vilken 

utsträckning, som de spontant arbetar med språklekar kring språkljud. Anledningen till 

att vi valde att använda ordet Sällan, vid svarsalternativ c., var att de informanter som 

arbetar något med språklekar på förskolorna också skulle få en möjlighet att besvara 

frågan. Slutligen ställde vi ett par öppna frågor om vilket/vilka språkmaterial, som 

pedagogerna använder samt hur pedagogerna skulle vilja arbeta med språklekar kring 

språkljud. Svaren vi fick har vi sammanfattat och redovisat i löpande text. 

 

3.5 Metoddiskussion 

Att välja enkäten som metod för vår undersökning gör att vi kan besvara våra 

frågeställningar. Valet av personligen utdelad pappersenkät blev lyckosamt, eftersom 

svarsfrekvensen blev 77%..Av totalt 90 utdelade enkäter lämnades alltså 69 stycken 

tillbaka till oss. Vi lyckades även med att få en ganska jämn fördelning mellan de tre 

pedagogiska inriktningarna. Svaren vi har fått visar, att informanterna har förstått 

frågorna och därmed kan vi konstatera att enkäten tillsammans med följebrevet varit 

tillräckligt tydliga. Möjligen kan man tänka sig att urvalet av informanter har styrts av 

hur intresserade pedagogerna på varje enskild förskola har varit av att fylla i enkäten. 
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3.6 Analys av enkätfrågorna 

Vi har inte fått någon indikation på att enkätfrågorna skulle ha varit annorlunda 

utformade eller att de borde ha stått i någon annan ordning. Frågorna 1 till och med 4 är 

bakgrundsfrågor, som har gett oss viktig information om informanternas utbildning, 

antal år i yrket och pedagogisk inriktning. Svaren på dessa frågor redovisas inte separat 

i resultatdelen. Svarsalternativen på fråga 4, rörande aktuell pedagogisk inriktning som 

man anser sig arbeta efter, gav upphov till enstaka missuppfattningar om än inte av så 

besvärlig art. Vid svarsalternativet a. borde det istället ha stått Enligt läroplanen, Lpfö 

98/10 istället för Ingen särskild, och svarsalternativet d. Annan, borde ha utgått. Denna 

missuppfattning har dock inte påverkat resultatet i studien. 

  

De tre svarsalternativen som frågorna 6 till och med 11 har, rörande övningar med 

språkljud, bör också diskuteras. De aktuella svarsalternativen är a. Ja, som planerad 

aktivitet, b. Ja, vid spontana tillfällen som till exempel… och c. Sällan. Via de här 

alternativen har vi inte fått information om hur strukturerat och regelbundet 

förskolepedagogerna arbetar med språklekar som rör språkljud. Vi har dock fått en 

uppfattning om vilka språkliga aktiviteter som pedagogerna planerar in i verksamheten, 

och hur de spontant arbetar med språklekar kring språkljud. Via svaren på fråga 12 och 

fråga 15, som rör språkmaterial respektive hur frekvent och i vilken utsträckning 

pedagogerna arbetar med språklekar kring språkljud, får vi kompletterande information 

som ger oss en relativt god uppfattning om arbetssättet kring fonologisk medvetenhet. 

 

Svaren på fråga 16, som rör lekar kring lyssnande och koncentration redovisas inte i 

studien, då fokus i uppsatsen ligger på språklekar som rör språkljud. Vad gäller de 

öppna frågorna mot slutet av enkäten, rörande barnens åldrar samt tid för språkljuds-

lekar, så valde vi att låta dessa frågor vara öppna. Vi vet av erfarenhet att det kan se 

mycket olika ut på olika förskolor. Ytterligare en anledning till att vi inte hade fasta 

svarsalternativ på fråga 15 och 17, angående tiden som ägnas åt språkljudslekar och 

tiden som man skulle vilja ägna åt lekarna, var att vi ansåg att det var svårt att skapa 

svarsalternativ, vilka skulle ge samtliga informanter möjlighet att lämna rättvisande 

svar. Den aktuella utformningen ledde dock till att det var svårare att få en överblick 

över svarsalternativen vid analysen av resultatet.  
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På fråga 18 valde vi att kategorisera informanternas svar i efterhand och följande 

grupperingar gjordes: mycket viktigt, viktigt och mindre viktigt. Informanternas svar 

som till exempel ”jätteviktigt, superviktigt” och ”väldigt viktigt” har vi samlat under 

gruppen mycket viktigt. Till svarskategorin mindre viktigt har vi till exempel placerat 

följande svar: Språkljudslekar är ”viktigt för de barn som har språksvårigheter”. Vår 

tolkning är, att informanten anser att språkljudslekar är viktigast för de barn som har 

någon form av språkliga svårigheter och mindre viktigt för barn som anses vara 

normalspråkiga. Sist i formuläret hade informanterna möjlighet att skriva sina 

synpunkter på undersökningen, vilket ytterst få gjorde. En synpunkt som uttrycktes av 

en informant var, att det var svårt att uppskatta tiden som man arbetar med språket i 

förskolan.   

 

4 Bakgrund  

Denna del innehåller litteratur och forskning som rör förskolans läroplan, 

Montessoripedagogiken, Reggio Emiliafilosofin samt olika aspekter kring fonologisk 

medvetenhet. De olika avsnitten presenteras i ovan nämnd ordning.  

 

4.1 Förskolans läroplan 

Läroplanen bygger till stora delar på psykologen och pedagogen Lev Vygotskijs tankar, 

som betonar samspel och interaktion med andra. Vygotskijs forskning om 

begreppsbildning i Tänkande och språk 1 fick ett uppsving under 1980- talet, varefter 

den skrevs in i läroplanen (Vygotskij 1976). Vygotskij visar hur språk och tanke är 

oskiljaktiga samt hur utvecklingen av ord- och begreppsbildning sker stegvis (1976). 

Gisela Håkansson (2014), professor i allmän språkvetenskap, skriver att Vygotskij 

betonar samspelet med andra, då barnet utvecklar nya begrepp. Författaren lyfter att 

Vygotskij beskriver att det finns ett speciellt inlärningsutrymme, som han kallar för den 

proximala utvecklingszonen. För oss som pedagoger innebär det att kunna se när ett 

barn är öppet för att ta nästa steg i sin utveckling.  

  

I läroplanen för förskolan står det följande: ”Förskolan ska lägga stor vikt vid att 

stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet 

och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö 98 rev 2010 s.7). Citatet talar om vad 

förskolepedagogen ska göra, det vill säga fokusera på varje barns språkutveckling och 
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stimulera barnens intresse för den skriftspråkliga världen. Däremot säger inte läroplanen 

mycket om på vilket sätt detta ska ske. 

 

Förskolans läroplan innehåller många mål, som pedagogerna arbetar mot i 

verksamheten enligt fil. dr. Eva Johansson och professor i pedagogik Ingrid Pramling 

Samuelsson (2003). Ett mål som rör barnens språkliga förmåga och som är aktuellt för 

vår uppsats är följande: ”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar […] sin 

förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra” [delvis fetning i original] (Lpfö 98 rev 2010 s. 9-10). Målen i 

läroplanen ska enligt författarna ses som ”en riktning mot vilka förmågor eller vilket 

kunnande som barn ska utveckla” enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2003 

s.15).  

 

Johansson och Pramling Samuelsson skriver i Förskolan – barns första skola! (2003) att 

det inte står skrivet i förskolans läroplan ”hur målen ska nås, utan detta överlåts till de 

verksamma lärarna att finna svar på, vilket kräver mycket tolkande och diskuterande i 

arbetslaget” (Johansson och Pramling Samuelsson 2003 s.11). Samarbetet kollegor 

emellan är sålunda av stor betydelse för hur verksamheten planeras i förskolan. Vad 

gäller kunskapssynen handlar det för läraren om att dels ta hänsyn till varje barns unika 

kunskaper, dels till ”samhällsuppdraget att alla barn ska utveckla olika färdigheter och 

insikter under sin tid i förskolan” (Johansson och Pramling Samuelsson 2003 s.14).  

 

Mats Myrberg (2001), professor i specialpedagogik, skrev på uppdrag av Skolverket en 

översikt av aktuell forskning om läs- och skrivsvårigheter. Författaren menar att 

forskning visar att det är viktigt att lärarna i förskolan arbetar systematiskt och 

strukturerat. Han hänvisar till forskning av Ingvar Lundberg, professor i psykologi, som 

är grundare till Bornholmsmodellen och vars teorier presenteras nedan. Myrberg (2001) 

menar att forskning visar att förskoletiden är en viktig tid, där barnen ofta tar ett stort 

steg mot skriftspråket. Roger Säljö (2005), professor i pedagogisk psykologi, anser att 

deltagande i den skriftspråkliga världen är en av hörnstenarna i den kollektiva kulturen. 

Att ha tillgång till det skrivna språket är därmed av största vikt. Säljö (2005) påpekar 

även att den skriftspråkliga världen har blivit alltmer komplex, vilket Vallberg Roth 

utvecklar nedan. Det handlar om att en god läsutveckling har blivit än viktigare för det 

enskilda barnet. 
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Ann-Christine Vallberg Roth (2011), professor i pedagogik, beskriver i sin bok De 

yngre barnens läroplanshistoria utgångspunkten för den reviderade läroplanen i 

förskolan. Synen på vad och hur barnen ska lära sig beror av den mångkontextuella 

barndom barn befinner sig i enligt författaren (2011). Barnsynen är fortfarande 

Vygotskijs socio- kulturella, men med tillägget ”mångkontextuell”. Med 

mångkontextuell avses den mångfacetterade skriftspråkliga värld vi nu lever i med 

bland annat internet och olika kommunikationsmedel som mobil telefoni. Den 

skriftspråkliga världen är alltså betydligt mer omfattande i dag, än vad den var för bara 

en generation sedan. 

 

2007 initierade Skolverket ytterligare en forskningsöversikt som fick titeln Vad händer 

med läsningen?, skriven av adjunkt i svenska språket Britta Herder, lektor i svenska 

språket Maria Lindgren, professor emeritus Jan Einarsson och Gisela Håkansson, 

professor i allmän språkvetenskap (2007). Den kom till mot bakgrund av att 

internationella undersökningar visar att svenska elevers läsförmåga har blivit sämre, och 

att läroplanen inte föreskriver hur barn ska förberedas inför sin läsutveckling. I 

översikten framhålls bland annat forskning av Caroline Liberg, professor i 

utbildningsvetenskap. Herder et al lyfter att Libergs forskning visar, att för att barnet 

ska lyckas med sin läs- och skrivutveckling måste det ”igenom en fas av grammatiskt 

läsande och skrivande, dvs. lära sig hantera ljud och bokstäver enligt de normer som 

gäller för det aktuella språket” (2007 s.40).  

 

4.2 Två pedagogiska inriktningar - Montessoripedagogiken och Reggio 

Emiliafilosofin 

I avsnittet redogör vi för grundsynen inom de två pedagogiska inriktningarna, samt 

beskriver hur lärare arbetar med bokstäver och språkljud inom respektive inriktning.    

 

4.2.1 Montessoripedagogiken 

Pedagogikens grundare Maria Montessori, som var utbildad läkare i Italien, fokuserade 

på ”samspelet mellan barnet, läraren och den förberedda miljön” enligt 

Montessorilärarna Kristina Wennerström Skjöld och Mari Smeds Bröderman (2008 s.8). 

Vilken inlärningsmetod som pedagogen använder sig av är mindre viktig för Montessori 

enligt författarna. Det primära inom denna pedagogik är att läraren utgår från varje 

barns unika behov och aktuella kunskapsnivå då undervisningen utformas, och barnets 
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ålder är mindre intressant (2008). ”Montessoripedagogiken bygger på barns behov i 

olika skeden av livet och är den enda pedagogik som bygger på barns psykiska 

utveckling” (Wennerström Skjöld och Smeds Bröderman 2008 s.18). Lärarens roll är av 

vägledande karaktär och barnet är hela tiden i fokus.  

 

Maria Montessoris tanke var att skapa en harmonisk miljö för fritt utforskande barn 

enligt Montessorilärare Lena Hanson (1997). Montessori ansåg att barnet har ”känsliga 

perioder” och hon skapade sinnestränande materiel för barnen (Hanson 1997 s.22). 

Barnet har utvecklingsfaser då det är särskilt mottagligt för stimulans; under dessa 

perioder upprepar barnet gärna samma övningsmoment om igen och därför utformade 

Montessori även särskilt materiel för sinnesträning (Hanson 1997). Grundaren av 

pedagogiken uttryckte, att när barn arbetar på egen hand börjar de med att skriva först 

och läsa sedan (Hanson 1997). 

 

Montessori har sålunda ett eget språkmaterial enligt Anders Carlsson på Svenska 

Montessoriförbundet (2002). Materialet består bland annat av bildkort och 

sandpappersbokstäver. Materialet som rör bokstäver och språkljud är ordnat i en viss 

följd (Wennerström Skjöld och Smeds Bröderman 2008). Hanson (1997) skriver att när 

barnen är cirka fyra år gamla börjar de ofta intressera sig för bokstäverna, som har en 

sandpappersyta. Pedagogen presenterar aktuell bokstav och säger ljudet som 

representerar den. ”Genom tre sinnen lär barnen bokstäverna – syn, hörsel och känsel. 

Man ljudar bokstaven, barnet följer med två fingrar dess form och upprepar sedan 

ljudet” (Hanson 1997 s.46). Förskolläraren kan till exempel förbereda språksamlingar, 

som innehåller olika språklekar som rör språkljud, och barnen får på detta sätt möjlighet 

att lära sig samtliga fonem (Wennerström Skjöld och Smeds Bröderman 2008). 

Parallellt med att barnet lär sig bokstäverna får det också öva sig på att ljuda enligt 

Hanson (1997). Montessoriläraren kan därför sägas arbeta med ett konkret material på 

ett individanpassat och strukturerat vis. 

 

4.2.2 Reggio Emiliafilosofin 

Folkskolläraren och psykologen Loris Malaguzzi, som är grundaren till denna estetiskt 

inriktade filosofi, ville att barnet skulle få ett betydande inflytande över sitt eget lärande 

skriver Bengt-Erik Andersson (2001), professor i utvecklingspsykologi och pedagogik. 

”Detta får barnet genom att det ges möjlighet att tänka och handla. Man talar om det 
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forskande barnet som söker sin kunskap” (Andersson 2001 s.98). Enligt Anders 

Carlsson på Svenska Montessoriförbundet (2002) betonar man inom Reggio 

Emiliafilosofin lek och lust och en stödjande miljö genom pedagogernas 

förhållningssätt och den fysiska miljön. Det betyder att pedagogerna bör ha ett nyfiket 

och medforskande arbetssätt samt att den fysiska miljön bör vara rik på material och 

lagom utmanande för barnet. Bilden är det förnämsta verktyget (Carlsson 2002). 

Filosofin innebär att ”barnet är sin egen agent” och pedagogen stöttande, observerande 

och medforskande (Carlsson 2002). 

 

I Moderna Muséets utställningskatalog Mer om hundra språk (1986) av pedagog Karin 

Wallin och Moderna Muséets intendent Birgitta Arvas, står Malaguzzis berömda ord; 

att barnet föds med 100 språk men berövas 99. När barnet börjar intressera sig för 

exempelvis bokstäverna bör pedagogen uppmuntra utan att förekomma barnet i sitt 

utforskande av skriftvärlden enligt författarna. Wallin och Arvas (1986) skriver i Mer 

om hundra språk, att Malaguzzi ville att barnen skulle få använda sin fantasi, kreativitet 

och nyfikenhet och få vara medskapare till samhället i en utvecklande miljö, istället för 

att de skulle skolas in i en viss norm. Inom den här filosofin ska barnen få träna alla sina 

sinnen och stimuleras och framför allt använda sina ögon (Wallin och Arvas 1986). 

 

Denna pedagogiska filosofi ”representerar ett synsätt, ett förhållningssätt till barns 

lärande och till individens inneboende förmågor och rättigheter. […] Den har inga 

handböcker och inget speciellt utarbetat material” enligt Anna Barsotti, barnomsorgs-

assistent och projektledare vid Reggio Emiliainstitutet (1997 s.20). Eftersom det inte 

finns en särskilt utarbetad metod för den här filosofin, kan förskolor som arbetar utifrån 

detta synsätt kontinuerligt utveckla sin verksamhet och modifiera sitt arbetssätt (Barsotti 

1997). Enligt författaren kan det å ena sidan uppstå vissa svårigheter med att 

pedagogerna tolkar filosofin på en hel del olika sätt. Å andra sidan anser man inom 

Reggio Emiliafilosofin ”att det inte existerar någon ”objektiv” verklighet, utan att vi var 

och en konstruerar vår egen subjektiva verklighet, utifrån våra erfarenheter och vårt sätt 

att uppfatta omvärlden” (Barsotti 1997 s.20).  

 

Inom den här filosofin arbetar man utifrån ett ”problemformulerande arbetssätt” 

(Barsotti 1997 s.25). Syftet med detta är inte att forcera barnets ”kognitiva utveckling, 

utan att låta dem få tillgång till sitt eget tänkande” (Barsotti 1997 s.25). Dessa 
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pedagoger arbetar inte strukturerat med övningar som rör barnets läs- och skrivförmåga. 

”Av princip undervisar vi inte i att läsa och skriva” (Barsotti 1997 s.57). Författaren 

uttrycker att den språkliga förmågan är av intresse för lärarna, eftersom barnen i olika 

sammanhang träffar på olika ”tecken, bokstäver, siffror” (Barsotti 1997 s.57). Reggio 

Emiliapedagogen kan därför närmast beskrivas som en stödjande istället för en 

vägledande pedagog. Läraren talar inte om för barnet hur det ska närma sig 

skriftspråket, utan finns där som en medforskare på förskolan. 

 

4.3 Vad är fonologisk medvetenhet? 

Fonologisk medvetenhet innebär att ett barn inte enbart riktar sin uppmärksamhet mot 

ordens betydelse utan också kan fokusera på språkljuden i ord och hur dessa låter enligt 

specialpedagog Görel Sterner och Ingvar Lundberg, professor i psykologi (2010). Ett 

barn som är fonologiskt medvetet klarar till exempel att urskilja vilka ord som rimmar, 

att höra vilka språkljud som finns i början och i slutet av olika ord samt klarar av att 

höra vilka språkljud som finns kvar, då en viss del i ett specifikt ord utelämnas (Sterner 

och Lundberg 2010). 

 

Psykologiprofessor Ingvar Lundberg och Torleiv Höien (1991), professor i pedagogik, 

beskriver att fonologisk medvetenhet är av avgörande betydelse för barnets förmåga att 

kunna avkoda ord i samband med läsinlärningen. Barnet behöver dels kunna fokusera 

på språkets innehåll det vill säga budskapet, dels kunna fokusera på språkets formsida. 

Med hjälp av lekfulla aktiviteter på förskolan som till exempel rim och ramsor kan 

barnet öva sig på att reflektera kring språkets formsida (Lundberg och Höien 1991). 

Författarna skriver att pedagogerna inte behöver använda bokstäver i språklekarna för 

att den fonologiska medvetenheten ska utvecklas. Forskarna menar att om barn får öva 

den fonologiska medvetenheten i förskolan så gynnas deras framtida läsinlärning 

(Lundberg och Höien 1991). Specialpedagog Görel Sterner och Ingvar Lundberg, 

professor i psykologi, (2010 s.18) hänvisar till Lundbergs forskning, som visar att vid 

språkaktiviteter kring språkljud lär sig barnen att fokusera på ”språkets formsida – att 

språket består av ord och att orden är uppbyggda av ljud”. För att barnet ska kunna 

avkoda ord och lära sig att läsa behöver det ha kunskap om att ord består av ett flertal 

språkljud eller fonem, det vill säga vokaler och konsonanter enligt Lundberg (2010) i 

Läsningens psykologi och pedagogik.  
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Även Inger Fridolfsson, fil. mag. i specialpedagogik, (2008) skriver i boken Grunderna 

i läs- och skrivinlärning om betydelsen av en god fonologisk medvetenhet. Inför 

läsinlärningen måste barnet ha tillägnat sig kunskap om att talet kan delas upp i mindre 

delar, det vill säga fonem. För att ett barn ska få en förståelse för ”att talet består av en 

rad olika fonem krävs en fonologisk medvetenhet” (Fridolfsson 2008 s.23). Under läs- 

och skrivinlärningsprocessen behöver barnet vara fonologiskt medvetet, eftersom det 

ska kunna koppla samman ett visst språkljud med den korrekta bokstaven (Fridolfsson 

2008).   

 

Betoningen på den fonologiska medvetenheten inför läsutvecklingen har fått kritik av 

forskare. Professor i specialpedagogik, Bente Hagtvet Eriksen, (1994) skriver att en del 

forskare undrar om den fonologiska medvetenheten är en förutsättning för eller en följd 

av läsning. Hagtvet Eriksen (1994) undrar om inte begreppet fonologisk medvetenhet 

borde ändras till fonologisk känslighet istället, eftersom författaren inte anser att den 

fonologiska medvetenheten är så medveten. Hagtvet Eriksen (1994) har haft synpunkter 

på Höiens och Lundbergs forskning, och menar att deras teori om den fonologiska 

medvetenheten är att göra det alltför enkelt för sig. Hagtvet Eriksen (1994) betonar 

snarare den komplexa interaktionen mellan läsförståelse och avkodning, som mest 

betydelsefull för barnets läsutveckling. Hagtvet Eriksens teoretiska utgångspunkt är 

både sociokulturell och lingvistisk; hon (1994) menar alltså att barns socioekonomiska 

bakgrund och språkliga utveckling spelar en viktig roll för läsutvecklingen. 

 

Monica Melby-Lervåg, Solveig-Alma Halaas Lyster och Charles Hulme (2012), 

samtliga professorer i specialpedagogik, skriver i en forskningsöversikt med titeln 

Phonological skills and their role in learning to read: a meta-analytic review, att 

forskare nu är överens om att barns fonologiska utveckling har ett mycket nära samband 

med den kommande läsutvecklingen. Vid en jämförelse av rimförmågan, fonologisk 

medvetenhet samt korttidsminnet, vad gäller att minnas ord, beskriver forskarna att den 

fonologiska medvetenheten har en mycket stark koppling till barns läsutveckling 

(2012).  

 

4.4 Utvecklingen av fonologisk medvetenhet hos förskolebarn 

Inger Fridolfsson (2008) beskriver i boken Grunderna i läs- och skrivinlärning hur 

förskolebarnets fonologiska medvetenhet successivt utvecklas under några års tid. Hon 
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beskriver i nio steg hur denna utveckling sker. I tre-årsåldern börjar barnet att intressera 

sig för rim, och det första steget är förmågan att lära sig att rimma. Ett sätt att öva upp 

rimförmågan är att pedagogen läser en berättelse på rim för barnen och så hjälps man åt 

med att komma på rimordet i slutet av varje fras. Steg två handlar om att ”uppfatta 

fonem i initial ställning” (Fridolfsson 2008 s.56) det vill säga att kunna uppmärksamma 

vilket språkljud som kommer först i ordet. Fridolfsson (2008) skriver att det stora 

flertalet barn har lättare för att urskilja det första ljudet i ett ord, jämfört med det sista 

ljudet i ett ord.  

 

Det tredje steget rör förmågan att ”identifiera fonem” (Fridolfsson 2008 s.58); barnet 

kan på denna nivå höra vilket språkljud som är identiskt i olika ord till exempel ”vatten, 

viska och vågor” (Fridolfsson 2008 s.58). Steg fyra rör förmågan att ”uppfatta ett fonem 

i final ställning” (Fridolfsson 2008 s.58), det vill säga att urskilja vilket språkljud som 

kommer sist i ett ord och steg fem handlar om fonemsegmentering. På den sista nivån 

har skolbarnet en mycket god fonologisk medvetenhet och klarar då att göra metateser, 

det vill säga byta plats på ljud i ord. Ett exempel på en metates är när eleven kan uttala 

telefon som feleton.  

 

Vår erfarenhet, efter att ha arbetat flera år inom förskolan, är att förskolepedagoger 

generellt arbetar en hel del med rim och ramsor. Detta är positivt med tanke på att 

forskning visar på vikten av, att tidigt introducera rim och ramsor i förskolan för att 

underlätta barnens kommande läsinlärning.  

 

Forskare i England, P. E. Bryant, L. Bradley, M. Maclean och J. Crossland, (1989) 

gjorde en långtidsstudie under en treårsperiod, där sextiofyra förskolebarn deltog. 

Barnens medelålder vid studiens start var cirka tre år. Forskningen visade att de barn 

som var duktiga på att uttala barnramsor vid cirka tre års ålder även lärde sig att läsa 

lättare vid cirka sex års ålder. Förmågan att rimma undersöktes då barnen var cirka fyra 

och ett halvt år gamla. Man fann att de barn som hade lättast för att rimma i 

fyraårsåldern, även hade kommit längst i sin läsinlärning vid cirka sex års ålder. Bryant 

et al. (1989) menade att när barn lär sig barnramsor i tidig ålder blir det lättare för dem, 

att så småningom rimma och då förbättras även den fonologiska förmågan.  
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Bryant et al. (1989) studerade även barnens förmåga att uppfatta fonem initialt och 

finalt vid cirka fem och ett halvt års ålder samt vid drygt sex års ålder. Det framkom att 

de barn, som hade förmågan att uppfatta språkljud initialt och finalt i ord vid båda 

testtillfällena, också hade lärt sig att läsa då de var drygt sex år gamla. Forskarna 

konstaterade att det förelåg ett signifikant samband vad gällde medverkan i barnramsor, 

förmågan att rimma och att uppfatta fonem i initial och final position. Det framkom 

också att rimförmågan och medvetenheten kring fonem i början och i slutet av ord 

spelade en betydande roll för barnets kommande läsinlärning (Bryant et al. 1989). Såväl 

nordiska som engelska forskare påvisade redan i slutet av 1980- talet hur betydelsefull 

förmågan att rimma är för utvecklingen av den fonologiska medvetenheten. 

 

4.5 Svårigheter med att utveckla en fonologisk medvetenhet 

Många förskolebarn, som är mellan fyra och fem år gamla, har lärt sig att höra skillnad 

mellan samtliga språkljud och att uttala dem korrekt. De här barnens fonologiska system 

är sålunda komplett enligt Fridolfsson (2008). En del barn har dock svårigheter med att 

auditivt diskriminera mellan språkljud, det vill säga att höra skillnad mellan olika ljud. 

Detta resulterar i att det blir mycket svårt att uttala de aktuella språkljuden korrekt 

(Fridolfsson 2008).  

 

Att lära sig uppfatta de olika fonemen i ett ord kan alltså vara svårt för vissa barn, något 

som också Höien och Lundberg (2013) uttrycker. Enligt författarna handlar det inte 

primärt ”om att lyssna. Det är en fråga om att gradvis förstå, att upptäcka och bli 

medveten” om de olika fonemen (Höien och Lundberg 2013 s.98). Forskarna framhåller 

också att vissa barns problem med att bli fonologiskt medvetna många gånger enbart rör 

svårigheter på det språkliga planet, då barnet ofta har goda kunskaper inom övriga 

områden.  

 

Stefan Samuelsson, professor i pedagogik, skriver i Skriftspråklig utveckling och dyslexi 

att ”tidiga svårigheter med att uppfatta enskilda fonem eller att diskriminera mellan 

olika fonem leder till […] en långsammare och mer osäker tillgång till språkets 

ljudsida” (2006 s.377). Barns skilda förutsättningar att identifiera språkljuden i talet kan 

sålunda resultera i ett ofullständigt fonologiskt system. På grund av dessa svårigheter 

kan barnet även få problem med den fonologiska medvetenheten, det vill säga att 
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”medvetet uppmärksamma språkets grundläggande ljudstruktur” (Samuelsson 2006 

s.377).  

 

Myrberg (2001 s.16) redovisar slutsatser utifrån sin forskningsöversikt kring läs- och 

skrivsvårigheter och uttrycker att fonologisk ”medvetenhet är en nödvändig (men ej 

tillräcklig) förutsättning för att lära sig läsa”. Han uttrycker också att de barn som 

gynnas mest av övningar i fonologisk medvetenhet är ”de barn som ligger i riskzonen 

för att utveckla läs- och skrivsvårigheter” (2001 s.16). Med tanke på att barn med en 

bristande fonologisk medvetenhet riskerar att få problem med sin framtida läs- och 

skrivinlärning känns det mycket angeläget, enligt vårt sätt att se det, att förskole-

pedagoger lägger stor vikt vid att arbeta med att stärka barnens fonologiska 

medvetenhet under förskoleåren.  

 

4.6 Övningar för att stärka barns fonologiska medvetenhet 

Syftet med att öva barns fonologiska medvetenhet i förskolan  är att ge barnet goda 

språkliga förutsättningar inför läsinlärningen; att öva fonologisk medvetenhet främjar 

”barnets förmåga att knäcka den alfabetiska koden och den tekniska sidan av läsningen” 

(Fridolfsson 2008 s.44). Författaren poängterar vikten av att pedagogerna alltid uttalar 

hur bokstäverna låter, istället för att säga bokstävernas namn vid språkövningarna. 

Fridolfsson (2008) betonar dock att det är viktigt att pedagogerna, i det förebyggande 

arbetet med läsinlärningen, inte enbart ser till barnets ordavkodningsförmåga utan också 

beaktar barnets läsförståelse.  

 

Förskolans uppgift är inte att lära barn läsa och skriva. Det är dock viktigt att 

barnen redan i förskolan möter kreativa, genuint intresserade och förstående 

lärare, som genom att erbjuda lustfyllda språkliga lekar, högläsning och samtal 

ledsagar dem in i det skrivna språkets värld. […] Ur jämlikhets- och 

demokratisynpunkt – en fantastisk uppgift för förskolan att ta som sin!  

   (Sterner och Lundberg 2010 s.42) 
 

Pedagogerna är inte primärt ålagda att arbeta med barnens läsinlärning i förskolan. Men 

när förskollärarna introducerar språkstimulerande aktiviteter, som rör språkljud lär sig 

barnen att uppmärksamma språkets formsida, vilket underlättar deras framtida 

läsinlärning. Trots att ett förskolebarn kan höra att vissa ord rimmar, som till exempel 

katt och hatt och förstå deras skilda betydelser, ”är det inte säkert att barnet förstår att 

orden innehåller ett antal ljud”, och att dessa ord skiljer sig åt i början av orden 
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(Fridolfsson 2008 s.55). Barnet behöver då få möjlighet att öva sin fonologiska 

medvetenhet. 

  

Professor i psykologi Ingvar Lundberg och Jörgen Frost, professor i specialpedagogik 

samt skolpsykolog Ole-Peter Petersen (1988) gjorde en långtidsstudie, Bornholms-

studien, som ligger till grund för övningsmaterialet Före Bornholmsmodellen. 

Genomsnittsåldern för barnen vid studiens start var cirka sex år. Resultatet av daglig, 

strukturerad språklig träning för 235 danska förskolebarn under åtta månaders tid 

redovisades. Författarna, som hade utarbetat ett övningsprogram med språklekar, visade 

att förskolebarns fonologiska medvetenhet kunde övas upp, och att en god fonologisk 

förmåga kunde underlätta barns läsinlärning. Forskarna skriver att rim- och 

stavelselekar är mer konkreta för barnet än att till exempel lyssna efter enskilda 

språkljud och därför är det lämpligt att börja med sådana här språklekar. Barnen 

uppvisade relativt goda framsteg vad gällde förmågan att identifiera fonem i ord.  

 

Lundberg et al. (1988) framhåller också att det är lättare för barnet att uppmärksamma 

det initiala ljudet i ord, jämfört med det finala ljudet i ord. Anledningen till detta är att, 

när barnet ska fokusera på det finala ljudet behöver det kunna hålla både ordet och 

samtliga enskilda ljud i minnet samtidigt. Det är även lättare för barnet att känna igen 

ljud, i jämförelse med att själv producera ljud. Att träna på detta under förskoleåren, 

utan att för den skull lära barnet att läsa, ger barnet en god grund att stå på vid den 

begynnande läsutvecklingen. De barn som låg i riskzonen för att få läs- och 

skrivsvårigheter, med tanke på deras bristande fonologiska medvetenhet, förbättrade sin 

fonologiska förmåga betydligt med hjälp av övningsprogrammet. 80 % av dessa barn  

uppvisade efter avslutat övningsprogram en normal läsutveckling under de kommande 

tre åren (Lundberg et al. 1988).  

 

Logoped Janna Ferreira (2007) menar att förmågan till fonologisk medvetenhet är väl 

dokumenterad av ett antal forskare, vad gäller utvecklingen av läs- och skrivfärdigheter. 

I sin doktorsavhandling Sounds of silence undersöker Ferreira relationen mellan det 

talade och det skrivna ordet. Ferreira (2007) visar i sin undersökning hur barn med 

uttalssvårigheter och skrivsvårigheter signifikant förbättrade sitt tal och sin skrift genom 

systematisk fonologisk träning. 

 



  
 

24 

Phonological awareness has a double function. First, phonological awareness is a 

manipulation of speech units that functions direct cognitive feedback to 

strengthen the phonological and morphological representations. Secondly, 

phonological awareness functions as an ability to manipulate speech units for 

further usage in other cognitive tasks, e.g., the synthesis of phonemes and 

syllables in a word to be able to read it, or the segmenting of phonemes in a word 

to be able to know what units to spell.  (Ferreira 2007 s.36-37) 

      
 

Ferreira (2007) visar i sin studie hur träning av den fonologiska medvetenheten ger 

effekt på såväl talet som den kommande läsutvecklingen.  

 

För att underlätta för pedagoger i förskolan att arbeta strukturerat med fonologisk 

medvetenhet har Sterner och Lundberg (2010) utarbetat ett övningsmaterial, Före 

Bornholmsmodellen- språklekar i förskolan. Författarna ger förslag på särskilda 

språklekar för barn som är mellan två och ett halvt år och upp till fyra år samt för barn 

som är mellan fyra och sex år. Sterner och Lundberg (2010) skriver att det är lämpligt 

att ha en längre språksamling per vecka under cirka trettio minuters tid. Författarna 

rekommenderar också att pedagogerna arbetar en kort stund varje dag med språklekar.  

Sterner och Lundberg (2010) uttrycker att pedagogerna bör arbeta med språk-

samlingarna i den ordning som de presenteras i boken, eftersom vissa språklekar 

successivt blir svårare. ”Varje språksamling innehåller flera lekar där barnen får varva 

sång, dans och rörelselek med mer stillasittande lekar som kräver högre grad av 

uppmärksamhet och koncentration” (Sterner och Lundberg 2010 s.40). De yngre barnen 

får till exempel lyssna på olika ljud i omgivningen; barnen får då öva sig på att vara 

koncentrerade en stund och att uppmärksamma ljud i sin närmiljö. Barnen får via 

ramsor och rim öva på att uppmärksamma språkets formsida. I vissa språklekar får 

barnen till exempel klappa stavelser och då lär de sig successivt att ”ord går att dela upp 

i mindre delar” (Sterner och Lundberg 2010 s.38).  

 

De äldre barnen får möjlighet att öva fonologisk medvetenhet genom att till exempel 

uppmärksamma det första och sista språkljudet i sina namn; barnen blir då medvetna om 

språkljuden och utvecklar en medvetenhet om fonemen, vilket ”är av avgörande 

betydelse för deras läs- och skrivinlärning” (Sterner och Lundberg 2010 s.39). De äldre 

barnen erbjuds också språklekar, där de får reflektera över ordens längd. När barn börjar 

förstå att orden i talet är både korta och långa och består av ett antal olika språkljud, 

utvecklas deras förståelse för att orden dels har en formsida, dels en innehållssida. 

 



  
 

25 

Den australiensiska forskaren Mary Rohl och William E.Tunmer, verksam i Nya 

Zeeland, skrev 1991 en forskningsgenomgång om barns fonologiska medvetenhet och 

om hur barn lär sig läsa. Som ett resultat av den förespråkar författarna riktlinjer för hur 

övningsprogram i fonologisk medvetenhet kan utformas (1991). De anser att dessa 

övningsprogram bör vara en naturlig del i förskolans pedagogik och dels innehålla till 

exempel sånglekar med rörelser, dels strukturerade aktiviteter med olika svårighetsgrad 

och varierande längd (Tunmer & Rohl 1991).  

 

Frost (2002) uttrycker, att det är viktigt att pedagoger i förskolan arbetar preventivt och 

regelbundet med språkövningar, då forskning har visat att om förskolebarn får lära sig 

rim och ramsor så har detta en positiv inverkan på utvecklingen av den fonologiska 

medvetenheten, och i förlängningen även på barnets läsinlärning. Enligt Frost (2002) 

bör pedagogerna i förskolan också ta reda på vilka barn som uppvisar svårigheter med 

att lära sig ramsor och som har svårt för att rimma. De här barnen behöver extra stöd för 

att kunna vara delaktiga i dessa språklekar. Frost (2002) förespråkar inte individuellt 

utarbetade övningsprogram för barn i tre-fyraårs åldern, utan förordar att pedagogerna 

delar in barnen i mindre grupper, när man arbetar med språklekar. 

  

På initiativ av Skolverket skrev Herder et al. (2007) forskningsöversikten Vad händer 

med läsningen?, där flera forskare beskriver hur pedagogerna bör arbeta för att främja 

barns läs- och skrivutveckling. Rapporten efterlyser konsensus för hur 

förskolepedagoger bör arbeta preventivt med fonologisk medvetenhet med fyra- och 

femåringar. Det arbetet skulle dels innehålla en-till-en-interaktion mellan barnet och den 

vuxne, dels samspel mellan barn och barn (Herder et al. 2007).  

 

Redan i slutet på 1980-talet visade forskningen att en god fonologisk medvetenhet 

underlättar barnets framtida läsutveckling, och att den fonologiska medvetenheten kan 

övas upp under förskoleåren. För att barn ska få goda språkliga förutsättningar inför den 

kommande läsutvecklingen bör samtliga barn i förskolan få rikligt med språklig 

stimulans, bland annat via lek med språkljud i olika språklekar. Senare års forskning 

inom området bekräftar de tidiga forskningsresultaten, som framkom för cirka 25 år 

sedan. 

 

 



  
 

26 

5 Resultat 

I resultatdelen redovisas enkätsvaren utifrån undersökningens fyra frågeställningar. 

Samtliga informanter är verksamma inom de tre olika pedagogiska inriktningarna; det är 

pedagoger som enbart arbetar utifrån förskolans läroplan, Montessorilärare och 

pedagoger som arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin. Eftersom resultaten inom de båda 

kommunerna inte skiljer sig nämnvärt åt har vi valt att redovisa resultaten gemensamt i 

nedanstående avsnitt. Enkätsvaren visar på fråga 14 (se bilaga II) att det stora flertalet 

barn på de aktuella förskolorna är mellan tre och sex år gamla.  

 

5.1 Frågeställning 1: Hur arbetar pedagoger med fonologisk medvetenhet 

på förskolor? 

De frågor som besvarar frågeställningen hur pedagogerna arbetar med fonologisk 

medvetenhet på förskolor är frågorna sex till och med tretton (se bilaga II). Fråga 5 är 

en kontrollfråga, som samtliga informanter besvarat med ja: Arbetar du med olika 

språklekar som till exempel rim med barnen?  

 

5.1.1 Planerade aktiviteter kring rim och ramsor 

Fråga 6: Arbetar du med rim och ramsor med barnen? (Barnen får t ex läsa en ramsa i 

kör med pedagogen och göra rörelser till. Exempel: Pelle Plutt, plutt, plutt tog ett skutt, 

skutt, skutt…). 

 

 

Figur 1. Planerade aktiviteter med rim och ramsor för respektive inriktning. 

Av enkätsvaren på fråga 6 framkommer att tre fjärdedelar av pedagogerna som enbart 

arbetar utifrån läroplanen och 86 % av Montessorilärarna, planerar språklekar som rör 
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rim och ramsor. Bland pedagogerna som är verksamma inom Reggio Emiliafilosofin 

har drygt hälften svarat att de arbetar med dessa planerade språklekar, vilket också 

framgår av figur 1. Enligt vår enkätundersökning arbetar totalt 72 % av samtliga 

pedagoger med planerade aktiviteter som rör rim och ramsor. 

 

5.1.2 Planerade aktiviteter kring stavelser  

Fråga 7: Klappar du stavelser med barnen? (Barnen får exempelvis pröva att klappa 

stavelser till sina förnamn och räkna hur många de är, t ex Ka- ta- ri- na, fyra stavelser.) 

 

 

Figur 2. Planerade aktiviteter kring stavelser för respektive inriktning. 

Av enkätsvaren på fråga 7 kan vi utläsa att drygt hälften av pedagogerna som enbart 

arbetar utifrån läroplanen planerar in att klappa stavelser med barnen. De allra flesta 

Montessorilärarna planerar också in sådana här språklekar. Bland pedagogerna som 

arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin är procentsiffran 36 %, som också figur 2 visar. 

Totalt arbetar 62 %  av samtliga pedagoger med planerade språklekar kring stavelser. 

 

5.1.3 Planerade aktiviteter för att lyssna efter enskilda språkljud 

Fråga 8: Arbetar du med språklekar där barnen får lyssna efter första ljudet i olika ord? 

(Exempel: Bagare Bengtsson Bakar Bara Brända Bullar). 
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Figur 3. Planerade aktiviteter kring första ljudet i ord för respektive inriktning. 

Av enkätsvaren på fråga 8 framkommer att knappt hälften av informanterna som enbart 

arbetar utifrån läroplanen planerar språklekar, där barnen får lyssna efter första ljudet i 

olika ord. Drygt 80 % av samtliga Montessorilärare planerar in sådana här lekar i 

verksamheten. Av figur 3 framgår att cirka 20 % av pedagogerna som arbetar utifrån 

Reggio Emiliafilosofin planerar in ovan nämnda språklekar. Totalt är det 51%  av 

samtliga pedagoger i undersökningen som arbetar med att planera in sådana här 

språklekar. 

 

Fråga 9: Arbetar du med språklekar där barnen får lyssna efter språkljud som är lika i 

olika ord? (Exempel: sol – saga – sommar.) 

 

 

Figur 4. Planerade aktiviteter kring språkljud, som är lika i olika ord för respektive 

inriktning. 

Av enkätsvaren på fråga 9 framkommer att cirka en fjärdedel av pedagogerna som 

enbart arbetar utifrån läroplanen, och knappt 80 % av Montessorilärarna planerar 

språklekar, där barnen får lyssna efter språkljud som är lika i olika ord. Ungefär en 
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femtedel av pedagogerna, som arbetar Reggio Emiliainspirerat planerar sådana här 

språklekar, vilket också figur 4 visar. Totalt är det 40 % av samtliga pedagoger i 

undersökningen, som arbetar med ovan nämnda språklekar. 

 

Fråga 10: Arbetar du med språklekar där barnen får lyssna efter sista ljudet i olika ord? 

(Exempel: bok – sak – lek – hink.) 

 

 

Figur 5. Planerade aktiviteter kring sista ljudet i ord för respektive inriktning. 

Av enkätsvaren på fråga 10 kan vi utläsa att cirka en tredjedel av pedagogerna som 

enbart arbetar utifrån läroplanen planerar språklekar, där barnen får lyssna efter sista 

ljudet i olika ord. För Montessorilärarna är procentsiffran betydligt högre, vilket också 

figur 5 visar. Vad gäller pedagogerna som arbetar Reggio Emiliainspirerat är det knappt 

20 % av dessa som planerar sådana här språklekar. Av samtliga pedagoger är det 36 % 

som arbetar med att planera dessa språklekar. 

 

5.1.4 Planerade aktiviteter, där barnen får fundera över korta och långa ord 

Fråga 11: Arbetar du med språklekar där barnen får fundera över ljudmässigt korta och 

långa ord? (Barnen får exempelvis lyssna på ord som är korta, till exempel tåg, 

respektive långa, som till exempel karamell.) 
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Figur 6. Planerade aktiviteter kring korta och långa ord för respektive inriktning. 

Av enkätsvaren på fråga 11 framkommer att cirka en tredjedel av de pedagoger som 

enbart arbetar utifrån läroplanen planerar språklekar, där barnen får fundera över 

ljudmässigt korta och långa ord. Cirka hälften av Montessorilärarna uppger att de 

planerar in sådana här språklekar. Vad gäller informanterna som arbetar utifrån Reggio 

Emiliafilosofin är procentsiffran lägre, vilket också figur 11 visar. Totalt är det 36 % av 

samtliga pedagoger, som anger att de planerar språklekar som rör ordens längd.  

 

5.1.5 Sammanfattning av planerade aktiviteter kring språkljud 

 

Figur 7. Samtliga planerade aktiviteter kring språkljud för respektive inriktning 

Av enkätsvaren framkommer, att det är flest Montessorilärare som arbetar med samtliga 

planerade aktiviteter kring språkljud, vilket också framgår av figur 7. Bland 

Montessorilärarna är det flest pedagoger som planerar in att klappa stavelser med 

barnen. För pedagoger som enbart arbetar utifrån läroplanen, och för Reggio 

Emiliapedagoger är det flest pedagoger som planerar in att arbeta med rim och ramsor.   
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Av materialet kan vi också utläsa, att bland pedagogerna som enbart arbetar utifrån 

läroplanen är det färst antal pedagoger som planerar in att lyssna efter språkljud som är 

lika i olika ord med barnen. Färst antal Montessorilärare arbetar med att planera in 

språklekar, där barnen får fundera över korta respektive långa ord. Bland pedagogerna 

som arbetar Reggio Emiliainspirerat är det färst antal pedagoger, som arbetar med att 

planera in språklekar, där barnen får lyssna efter första och sista ljudet i ord samt att 

lyssna efter språkljud som är lika i olika ord. 

 

5.1.6 Spontana aktiviteter kring språkljud  

I nedanstående avsnitt redogör vi för hur samtliga pedagoger, som arbetar inom de tre 

pedagogiska inriktningarna, arbetar med spontana aktiviteter kring rim och ramsor och 

att klappa stavelser. Resultatet av övriga spontana aktiviteter finns i bilaga III.  

   

Av de informanter, som enbart arbetar utifrån läroplanen svarar 84 % att de arbetar med 

rim och ramsor som en spontan aktivitet. 64 % av Montessorilärarna samt 68 % av de 

pedagoger, som arbetar Reggio Emiliainspirerat har angivit att de arbetar spontant med 

dessa språklekar. Sammanlagt 72 % av samtliga pedagoger har angivit att de arbetar 

spontant med rim och ramsor. Av pedagogerna, som enbart arbetar utifrån läroplanen är 

det 50 % som uppger att de spontant arbetar med att klappa stavelser. Motsvarande 

siffra för Montessorilärarna är 77 % . För pedagogerna som arbetar Reggio 

Emiliainspirerat är procentsiffran 68 %. Totalt svarar 65 % av samtliga pedagoger att de 

spontant arbetar med att klappa stavelser med barnen. 

 

5.1.7 Sammanfattning av spontana aktiviteter kring språkljud 

 

Figur 8. Samtliga spontana aktiviteter kring språkljud för respektive inriktning. 
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Av enkätsvaren framkommer att av pedagogerna, som enbart arbetar utifrån läroplanen 

arbetar flest spontant med rim och ramsor, vilket också framgår av figur 8. Flest 

Montessorilärare arbetar spontant med att klappa stavelser med barnen och att lyssna 

efter det första språkljudet i olika ord. Bland pedagogerna som arbetar Reggio 

Emiliainspirerat arbetar flest spontant med rim och ramsor samt med att klappa 

stavelser.    

 

5.1.8 Språkmaterial på förskolor med olika pedagogiska inriktningar 

Fråga 12: Arbetar du med fler språklekar som rör språkljud än de ovan beskrivna? 

60 % av de pedagoger som enbart arbetar utifrån läroplanen samt 60 % av de pedagoger 

som arbetar Reggio Emiliainspirerat har svarat på fråga 12. Nästan alla 

Montessorilärare, 90 %, har besvarat fråga 12. Pedagoger som enbart arbetar utifrån 

läroplanen använder följande språkmaterial: Före Bornholmsmodellen, Lära med djur, 

Arbeta med barns språk, Vägen till språket av Monica Centerheim-Jogeroth, Språklust 

1 av Carin Rydja, Språkglädje, musik, sånger samt sagor med rim i.  

  

Montessorilärarna uppger att de använder rimkort, Montessoris eget språkmaterial 

såsom det rörliga alfabetet samt sandpappersbokstäver. En svensk variant på With my 

little eye I can spy, Fonetisk medvetenhet - ljudlekar för förskola av Mette Thilén och 

Språklekar av Clas Rosvall. De arbetar även med material som heter Språklig 

medvetenhet – komplement till Montessorimetoden, ILKAS språklådor, Före 

Bornholmsmodellen, Vägen till Språket  samt med Språklekar för barn av Margit 

Alstermark.  

 

Språkmaterial som pedagogerna som arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin använder i 

förskoleverksamheten är: Trulle, Språktåget, Före Bornholmsmodellen, 

Munmotoriksagor, exempelvis Lilla gumman som städar, Praxisalfabetet, 

Bokstavspussel via Ipad, Språkövningar på engelska med hjälp av Ipad, Lyssna på ljud, 

Vad är ett ljud?. 

 

5.1.9 Barngruppens storlek vid aktiviteter med språklekar som rör språkljud 

Fråga 13. Hur arbetar du med språklekar som rör språkljud i förskolan?  

50 % av pedagogerna som enbart arbetar utifrån läroplanen anger, att de arbetar med 

samtliga svarsalternativ a, b och c; det vill säga de arbetar dels med barn i helgrupp, dels 
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med barn i mindre grupper samt med enskilda barn. Bland Montessorilärarna svarar 72 

% att de arbetar med samtliga svarsalternativ. För pedagogerna som arbetar Reggio 

Emiliainspirerat är motsvarande procentsiffra 36 %. 

 

5.1.10 Sammanfattning av resultatet för frågeställning 1: Hur arbetar samtliga 

pedagoger med språklekar som rör fonologisk medvetenhet? 

Sammanfattningsvis är det cirka 80 % av pedagogerna, som enbart arbetar utifrån 

läroplanen som arbetar med rim och ramsor (fråga 6); cirka 50 % av dessa pedagoger 

arbetar också med att klappa stavelser (fråga 7).  Dessa resultat avser både de planerade 

och de spontana aktiviteterna. Av våra enkätsvar framkommer också att av dessa 

pedagoger är det något fler som arbetar med spontana språklekar, än med planerade 

språklekar. 

 

För Montessorilärarna är det tvärtom. Inom denna inriktning arbetar fler pedagoger med 

de planerade aktiviteterna, i jämförelse med de spontana aktiviteterna. Bland 

pedagogerna som arbetar enligt Reggio Emiliafilosofin är det betydligt fler som svarar 

att de arbetar spontant med språklekar, jämfört med antalet pedagoger som planerar 

språkliga aktiviteter. Inom samtliga tre pedagogiska inriktningar framkommer det att 

vissa pedagoger har använt eller använder språkmaterialet Före Bornholmsmodellen 

(Sterner & Lundberg 2010) i verksamheten. Hälften av pedagogerna som enbart arbetar 

utifrån läroplanen arbetar med språklekar i helgrupp, mindre grupper och med enskilda 

barn. Bland Montessorilärarna är det sju av tio, som arbetar med språklekar på ovan 

nämnda vis vad gäller gruppstorlek. Bland pedagogerna som arbetar Reggio 

Emiliainspirerat är det ungefär en tredjedel, som arbetar med ovan nämnda 

gruppkonstellationer. 

 

5.2 Frågeställning 2: Hur mycket tid ägnar pedagoger åt övningar som rör 

barnens fonologiska medvetenhet? 

I nedanstående avsnitt presenteras informanternas svar på fråga 15.  

 

5.2.1 Tid som ägnas åt språklekar kring språkljud på förskolor med olika 

pedagogiska inriktningar 

15. Hur många gånger per vecka skulle du säga att du arbetar med språklekar som rör 

språkljud, och ungefär hur många minuter per gång? 
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Enkätsvaren ger ett intryck av att informanterna har haft svårt att uppskatta hur mycket 

de arbetar med språklekar som rör språkljud per vecka; de flesta har dock svarat något. 

Några informanter skriver att de tycker att det är svårt att uppskatta tiden, eftersom de 

aktuella språklekarna ofta vävs in i övrig verksamhet.  

 

Av pedagogerna som enbart arbetar utifrån läroplanen har 64 % uppskattat tidsåtgången  

per vecka för både planerade och spontana språklekar. Av informanternas svar varierar 

tiden från fem minuter per vecka till en timme per dag; de flesta informanter svarar 

dock att det ligger runt trettio minuter per vecka. Tre informanter har svarat, att det är 

”svårt att svara på frågan, eftersom det varierar mellan en stund varje dag och mer 

sällan”.  

 

Bland Montessorilärarna har 41 % uppskattat tidsåtgången per vecka för både planerade 

och spontana språklekar. Hur mycket tid informanterna svarar att de ägnar åt språklekar 

varierar från fem minuter vid cirka två till tre gånger per vecka och till tre timmar, 

fördelat på tre dagar per vecka. Genomsnittstiden är ungefär en halvtimma per vecka. 

Förutom tre bortfall på frågan uttrycker övriga informanter; ”dagligen”, ”kontinuerligt i 

verksamheten”, ”flera gånger per dag” och ”dagligen och det finns som ett naturligt 

inslag i Montessoriverksamheten”.   

 

När det gäller pedagogerna som arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin har 63 % 

uppskattat tidsåtgången per vecka för både planerade och spontana språklekar. Svaren 

varierar från fem minuter per vecka till sju- åtta gånger per vecka, i tio till femton 

minuter per gång. Tiden som pedagogerna ägnar åt språklekar blir i genomsnitt en 

halvtimme per vecka. Några informanter har inte angett någon viss tid utan svarar på 

följande sätt: ”mer sällan”, någon gång per månad, ”har inte planerade språksamlingar 

överhuvudtaget nu på förskolan”.  

 

5.2.2 Sammanfattning av resultatet för frågeställning 2: Hur mycket tid ägnar 

pedagoger åt övningar som rör barnens fonologiska medvetenhet? 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det ser mycket olika ut på förskolorna vad 

gäller tiden, som pedagogerna ägnar åt språklekarna. Många informanter uttrycker att 

det är svårt att uppskatta hur mycket tid de arbetar med såväl planerade som spontana 

språklekar. Av samtliga informanter anger 56 % hur mycket tid per vecka som de ägnar 
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åt dessa lekar. Det betyder att drygt hälften av pedagogerna svarar med att ange minuter 

per vecka. Genomsnittstiden för uppskattad tid för språklekar för samtliga tre 

pedagogiska inriktningar är cirka trettio minuter per vecka. 

 

5.3 Frågeställning 3: Finns det skillnader i arbetssätt och i så fall vilka, 

mellan de tre pedagogiska inriktningarna? 

Nedan följer en beskrivning av de skillnader som framkommer av enkätsvaren. Vi har 

erhållit svar från sextionio informanter, som arbetar inom de tre olika pedagogiska 

inriktningarna. 

 

5.3.1 Skillnader i arbetssätt kring språkljud mellan de tre pedagogiska 

inriktningarna 

Av svaren från informanterna kan vi utläsa att betydligt fler Montessorilärare arbetar 

med språklekar som rör språkljud, såväl planerat som spontant jämfört med övriga 

pedagoger. Nästan dubbelt så många Montessorilärare, (77 %) som Reggio 

Emiliapedagoger (41 %), svarar att de spontant arbetar med språklekar, där barnen får 

lyssna efter första ljudet i ord (fråga 8, bilaga II).  

 

När det gäller de planerade aktiviteterna som rör språkljud visar enkätsvaren att fler 

pedagoger, som enbart arbetar utifrån läroplanen, arbetar med språklekar jämfört med 

pedagogerna som är verksamma utifrån Reggio Emiliafilosofin. Flera pedagoger som 

arbetar Reggio Emiliainspirerat framhåller vikten av, att arbeta med språklekar för att 

barnen ska få möjlighet att stärka sin fonologiska medvetenhet. En pedagog uttrycker att  

det ”är viktigt att barnen får reflektera och lära att lyssna och upptäcka olika språkljud – 

det underlättar betydligt läsinlärning”. En annan pedagog uttalar, angående den 

fonologiska medvetenheten, att det är ”viktigt, men det har fallit i skymundan”. 

 

Vid en jämförelse mellan de olika inriktningarna arbetar flest pedagoger, som enbart är 

verksamma utifrån läroplanen, spontant med rim och ramsor. Däremot svarar färst antal  

informanter inom denna inriktning att de spontant klappar stavelser med barnen. På 

fråga 8 (se bilaga II), där barnen får lyssna efter det första ljudet i olika ord, är det fler 

pedagoger, som enbart arbetar utifrån läroplanen som svarar att de spontant arbetar med 

denna typ av språklek, jämfört med de pedagoger som arbetar utifrån Reggio 

Emiliafilosofin. När det gäller de spontana språklekarna som rör frågorna 9 och 10 (se 
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bilaga II) visar resultatet att det är ungefär lika många pedagoger, som enbart arbetar 

utifrån läroplanen och som är verksamma utifrån Reggio Emiliafilosofin, som ägnar tid 

åt att lyssna efter lika språkljud i olika ord samt att lyssna efter det sista ljudet i ord.  

 

5.3.2 Sammanfattning av resultatet för frågeställning 3: Finns det skillnader i 

arbetssätt och i så fall vilka, mellan de tre pedagogiska inriktningarna? 

I vår studie framkommer det att överlag arbetar flest Montessorilärare med de aktuella 

språklekarna. Skillnaderna mellan de olika inriktningarna är mest framträdande vad 

gäller de planerade aktiviteterna, men den är också tydlig vid de spontana aktiviteterna. 

För de enskilda språklekarna visar enkätsvaren att det är flest pedagoger, som enbart 

arbetar utifrån läroplanen som spontant arbetar med rim och ramsor; näst flest 

pedagoger som ägnar tid åt dessa spontana språklekar är pedagogerna som arbetar 

Reggio Emiliainspirerat.  

 

5.4 Frågeställning 4: Vilken betydelse anser pedagoger att övningar kring 

fonologisk medvetenhet har i förskolans verksamhet? 

I nedanstående avsnitt presenteras informanternas svar på fråga 17 och 18.  

  

Fråga 17. Hur mycket tid skulle du vilja ägna åt språklekar som rör språkljud på 

förskolan? 

5.4.1 Pedagoger som enbart arbetar utifrån förskolans läroplan  

Bland dessa pedagoger svarar 84 % på frågan. Flera av informanterna uttrycker att de 

skulle vilja ägna en kort stund varje dag åt språklekar. En informant skriver att hon 

skulle ”vilja arbeta riktigt strukturerat med Bornholmsmodellen varje dag”. Ytterligare 

en informant svarar: ”En lite stund varje dag= kontinuitet och repetition”. Några 

informanter preciserar också önskad tid för språklekar: ”ca 15 minuter varje dag” samt 

”vill hinna mer än korta stunder på ca 5 min. 5-6 ggr i veckan”. Flera informanter har 

uttryckt sitt förhållningssätt, som innebär att de ”utgår från barnets intresse” i 

verksamheten. 

 

5.4.2 Montessorilärare 

Av Montessorilärarna är det 86 % som svarar på fråga 17. Två informanter skriver att 

”man väver in det dagligen”, och två pedagoger uttrycker att de ”alltid” vill ägna tid åt 
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språklekar. Ytterligare en informant svarar att hon vill ägna mycket tid åt språklekar, 

”dvs mer än 5-15 minuter dagligen”.  

 

5.4.3 Pedagoger som arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin 

När det gäller dessa pedagoger svarar 90 % på fråga 17. Svaren är mycket skiftande;  

två informanter uttrycker att man ”tycker det är grunden till allt bl a samspel” och fyra 

pedagoger skriver att ”annat ska hinnas med”. Ytterligare tre informanter menar att de 

vill ägna tid åt språklekar en ”stund varje dag”. En annan pedagog uttrycker att hon är 

tillfreds med tidsåtgången för språklekar: ”Som nu då vi interagerar språklekar i 

samling, vid matsit. och i olika akt. Då blir barnen lyhörda och upptäcker rim i ord och 

gör egna språklekar”. 

 

Fråga 18: Hur viktigt anser du att det är att man på förskolan ägnar sig åt språklekar 

kring språkljud, för att barnen ska få möjlighet att öva upp sin fonologiska 

medvetenhet? 

 

5.4.4 Översikt av svaren på fråga 18 mellan de tre pedagogiska inriktningarna 

 

Figur 9. Enkätsvaren mycket viktigt, viktigt och mindre viktigt för respektive inriktning 

Av enkätsvaren på fråga 18 framkommer att drygt 80 % av de pedagoger som enbart 

arbetar utifrån läroplanen uttrycker, att det är mycket viktigt att man på förskolan ägnar 

sig åt språklekar. En pedagog skriver att det är ”jätteviktigt, då detta är grunden för ett 

rikt och nyanserat språk”. Ytterligare en pedagog säger att ”lek med språket gör att 

barnen tycker det är roligt med bokstäver och då inspireras de till att vilja veta mer, lära 

sig mer […] mkt språklek är bra för läs- och skrivinlärningen”.  
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Andelen Montessorilärare som tycker att det är mycket viktigt att man på förskolan 

ägnar sig åt språklekar är 95 %. En pedagog uttrycker att de ”barn som har särskilda 

behov eller förseningar jobbar vi extra med”, och en annan Montessorilärare svarar att 

det ”är väldigt viktigt, då man tidigt kan hjälpa de barn som har det svårt. Även 

upptäcka ev. hörselnedsättning”. Av pedagogerna som arbetar utifrån Reggio 

Emiliafilosofin svarar cirka 60 %, att det är mycket viktigt att arbeta med språklekar, 

vilket också figur 9 visar. En pedagog som arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin 

svarar: ”Det är viktigt att barnen får reflektera och lära att lyssna och upptäcka olika 

språkljud – det underlättar betydligt läsinlärning”. 

 

Cirka 15 % av pedagogerna som enbart arbetar utifrån läroplanen och 5 % av 

Montessorilärarna svarar, att det är viktigt att arbeta med språklekar kring språkljud. En 

Montessorilärare uttrycker att ”det är grunden till läsinlärning”. Bland pedagogerna som 

arbetar Reggio Emiliainspirerat svarar cirka 30 %, att det är viktigt att ägna tid åt dessa 

lekar. En pedagog uttalar, angående den fonologiska medvetenheten, att det är ”viktigt, 

men det har fallit i skymundan”. 

 

5.4.5 Sammanfattning av resultatet för frågeställning 4: Vilken betydelse anser 

pedagoger att övningar kring fonologisk medvetenhet har i förskolans 

verksamhet? 

Informanterna har lämnat skiftande svar vad gäller tiden de vill ägna åt språklekar. 

Vissa Montessorilärare svarar att dessa lekar finns med i den dagliga verksamheten, och 

flera informanter som enbart arbetar utifrån läroplanen samt några pedagoger som 

arbetar Reggio Emiliainspirerat uttrycker att de dagligen önskar arbeta en stund med 

språklekar. En del pedagoger som arbetar på Reggio Emilia förskolor uttrycker dock att 

tiden ska räcka till andra aktiviteter. De flesta Montessorilärare anser att det är mycket 

viktigt att arbeta med ovan nämnda språklekar, och det stora flertalet pedagoger som 

enbart arbetar utifrån läroplanen är av samma åsikt. Drygt hälften av Reggio 

Emiliapedagogerna anser att det är mycket viktigt att arbeta med språklekar.  

 

6 Diskussion 

I den här delen diskuterar vi resultaten av vår enkätundersökning utifrån studiens 

frågeställningar. Med tanke på att det är en liten studie så kan vi inte dra några generella 

slutsatser av resultatet. Förskolorna i studien kan naturligtvis inte anses representera det 
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stora flertalet förskolor i landet. En tendens som vi dock kan skönja är att flest 

Montessorilärare arbetar med språklekar som rör språkljud, och färst pedagoger som 

arbetar med dessa språklekar arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin.   

 

6.1 Frågeställning 1: Hur arbetar pedagoger med fonologisk medvetenhet 

på förskolor? 

Enkätsvaren på denna frågeställning redovisas och diskuteras med hjälp av fem 

underrubriker som rör rim och ramsor, stavelser samt att lyssna efter ord och språkljud. 

Vi diskuterar också strukturerat arbete kring fonologisk medvetenhet samt 

språkmaterial.  

 

6.1.1 Rim och ramsor 

Samtliga informanter har på fråga 5 uttryckt, att de arbetar med språklekar i förskolan 

via rim. Fridolfsson (2008) skriver att när barnet är cirka tre år börjar det att 

uppmärksamma rim, och i vår studie är det stora flertalet barn mellan tre och sex år. Det 

är positivt att samtliga pedagoger inom de tre inriktningarna arbetar med rim, eftersom 

barnets fonologiska förmåga ökar vid dessa språkaktiviteter enligt Bryant et al. (1989). 

Med hjälp av rim lär sig barnet att upptäcka och bli medveten om de olika språkljuden 

som Höien och Lundberg (2013) också uttrycker.  

 

6.1.2 Klappa stavelser och att lyssna efter ljudmässigt korta respektive långa ord 

I studien framkommer det att nästan samtliga Montessorilärare arbetar planerat med att 

klappa stavelser med barnen. Drygt hälften av pedagogerna som enbart arbetar utifrån 

förskolans läroplan planerar in att klappa stavelser och cirka en tredjedel av 

pedagogerna, som arbetar Reggio Emiliainspirerat klappar stavelser med barnen i 

planerade aktiviteter. Via detta arbetssätt blir barnen medvetna om att orden kan delas 

upp ”i mindre delar” (Sterner och Lundberg 2010 s.38). Denna insikt är betydelsefull, 

eftersom barnen behöver lära sig att fokusera på de enskilda språkljuden i ord med tanke 

på den kommande läsutvecklingen. Att klappa stavelser är en konkret lek som är 

lämplig att börja med, när det gäller att öva upp den fonologiska medvetenheten enligt 

Lundberg et al. (1988).  

  

Av våra enkätsvar planerade drygt hälften av Montessorilärarna in aktiviteter, där 

barnen fick fundera över ljudmässigt korta och långa ord. En del pedagoger inom de 
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övriga två inriktningarna planerade också in sådana här språklekar. Vid arbete med den 

här typen av språklekar, främjas den fonologiska medvetenheten, vilket är positivt med 

tanke på läsutvecklingen. Som Sterner och Lundberg (2010) skriver lär sig barnen,  att 

ord är olika långa och att ord har olika många språkljud. De utvecklar då en förståelse 

för att orden har både en innehållssida, det vill säga en betydelse, samtidigt som de har 

en formsida, det vill säga att orden består av olika språkljud (Sterner och Lundberg 

2010).  

 

6.1.3 Planerade aktiviteter med att lyssna efter enskilda språkljud 

I vår undersökning har det visat sig att flest Montessorilärare arbetar med att planera in 

aktiviteter, som handlar om att lyssna efter språkljud i olika positioner i ord.  Dessa 

planerade aktiviteter är betydelsefulla, eftersom forskning av Bryant et al. (1989) har 

visat att barn som klarade av att uppmärksamma språkljud i både början och i slutet av 

ord, när de var cirka fem och ett halvt år och även då de var drygt sex år gamla, hade 

lärt sig att läsa i sexårsåldern (Bryant et al. 1989). Även Lundberg et al. (1988) 

framhåller vikten av att uppmärksamma fonem i början av ord, då det är lättare för 

barnet att minnas det initiala ljudet jämfört med det sista ljudet. Att arbeta med sådana 

här språklekar ger barnet goda språkliga förutsättningar inför den kommande 

läsutvecklingen.  

 

6.1.4 Strukturerat arbete med fonologisk medvetenhet 

Enkätsvaren vi fått visar, att pedagogerna inom samtliga tre inriktningar arbetar med 

språkövningar med barn i helgrupp, i smågrupper och även med enskilda barn. Flest 

Montessorilärare arbetar med förskolebarn i de här olika gruppkonstellationerna.  

Med tanke på de yngre barnen, som är mellan tre och fyra år, förordar Frost (2002) att 

pedagogerna enbart arbetar med barnen i smågrupper. Frost (2002) anser inte att barn i 

denna åldersgrupp ska ha enskilda övningsprogram på förskolan. Myrberg (2001) 

skriver, på uppdrag av Skolverket, att forskning visar att det är viktigt att pedagogerna 

arbetar systematiskt och strukturerat med den fonologiska medvetenheten. Myrberg 

(2001) hänvisar här till forskning av bland andra Lundberg och Höien.  

 

Enligt vårt sätt att se hade det varit önskvärt med en konsensus kring arbetet med 

fonologisk medvetenhet i förskolans verksamhet, som Herder et al. (2007) också skriver 

om. Om det hade funnits riktlinjer för detta viktiga arbete tror vi, att ännu fler 
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pedagoger skulle arbeta strukturerat med språklekar, som rör språkljud. Melby-Lervåg 

et al. (2012) poängterar vikten av en god fonologisk medvetenhet inför den kommande 

läsutvecklingen. Författarna skriver att den fonologiska medvetenheten har den starkaste 

kopplingen till läsutvecklingen, jämte rimförmåga och förmåga till korttidsminne 

(2012). Även forskning av Ferreira (2007) visar hur övningar med språklekar som rör 

språkljud utvecklar såväl den fonologiska medvetenheten som barnets tal. Därför är 

arbetet med språkövningar gynnsamt ur flera aspekter. Det är viktigt att barnen får 

uppleva glädje i språklekarna, samtidigt som de blir mer fonologiskt medvetna. Precis 

som Tunmers och Rohls (1991) förordar bör övningsprogrammen vara ett naturligt 

inslag i förskolans verksamhet, där strukturerade språkövningar varvas med till exempel 

olika sånglekar.  

 

6.1.5 Språkmaterial 

Flest pedagoger har angett att de arbetar med material ur Före Bornholmsmodellen 

(Sterner och Lundberg 2010). Dessa pedagoger representerar samtliga tre inriktningar. 

Eftersom många informanter svarar att de använder olika material tyder det på, att det 

finns en stark medvetenhet hos pedagoger om betydelsen av att leka med språket.  

Montessorilärarna har i sin verksamhet ett visst materiel som rör språkljud och 

bokstäver enligt Wennerström Skjöld och Smeds Bröderman (2008) samt Carlsson 

(2002), som bland annat består av bildkort och sandpappersbokstäver. 

Pedagogerna som enbart arbetar utifrån läroplanen och pedagogerna som arbetar Reggio 

Emiliainspirerat får ofta själva ordna språkligt material, för att kunna stimulera samtliga 

barns språkutveckling i barngruppen. 

 

Lundberg och Höien (1991) liksom under senare tid Frost (2002) samt Sterner och 

Lundberg (2010) betonar vikten av att leka med språkljud under förskoleåren för att 

underlätta barns läsutveckling. Frost (2002) skulle exempelvis helst se att pedagoger 

arbetar regelbundet med språklekar i förebyggande syfte för att kunna stödja de barn, 

som ligger i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter.  

 

Förskolans läroplan ger inte vägledning i hur eller när pedagogen ska arbeta med att 

stimulera barnens språkutveckling. Det kommer an på den enskilde pedagogen att både 

initiera lekar som rör språkljud och ta fram material som är lämpligt och som kan passa 

för den aktuella barngruppen. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar att 
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pedagogerna måste lägga ner mycket tid för reflektion för att tolka styrdokumenten och 

komma fram till hur man bäst når målen inom förskolan. 

 

6.2 Frågeställning 2 och 3: Hur mycket tid ägnar pedagoger åt övningar 

som rör barnens fonologiska medvetenhet, och finns det skillnader i 

arbetssätt mellan de tre pedagogiska inriktningarna? 

Det finns ett stort tolkningutrymme, när det kommer till styrdokumenten inom alla tre 

pedagogiska inriktningar, vilket har lett till sinsemellan olika förhållningssätt.  

 

6.2.1 Tid som ägnas åt övningar som rör fonologisk medvetenhet 

Enligt förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2010) ska pedagogerna arbeta mycket med 

språkstimulerande aktiviteter och uppmärksamma barnens intresse för språkljud och 

bokstäver. Det står dock inte hur stort utrymme språkstimulerande aktiviteter bör få 

jämte annat i den pedagogiska verksamheten. Detta kan vara en anledning till att 

informanterna som enbart arbetar utifrån läroplanen har gett så skiftande svar på den 

aktuella frågan. 

 

Med tanke på att det inom Montessoripedagogiken finns ett särskilt utarbetat material 

(Hanson 1997) är det inte förvånande att en Montessorilärare uttrycker att 

språkövningar finns ”dagligen och det finns som ett naturligt inslag” och att en annan 

informant uttrycker att hon ”kontinuerligt i verksamheten” ägnar tid åt övningar som rör 

barnens fonologiska medvetenhet. Vi uppfattar att Montessorilärarna i studien upplever 

det egna materialet och materielen som en stor tillgång på förskolorna. Inom Reggio 

Emiliafilosofin talar man om att ”barnet är sin egen agent” enligt Carlsson (2002) och 

att pedagogen är en observerande medforskare. Detta förhållningssätt tror vi delvis kan 

förklara varför informanterna som arbetar Reggio Emiliainspirerat arbetar mindre med 

språklekar kring språkljud, jämfört med övriga pedagogiska inriktningarna i vår studie.  

 

I förskolans läroplan står det att pedagogerna har en central uppgift, vad gäller arbetet 

med språkstimulerande aktiviteter i barngruppen (Lpfö 98 rev 2010). Det är viktigt att 

tiden för språklekar finns dagligen på förskolan. Sterner och Lundberg (2010) 

rekommenderar att pedagogerna har en längre språksamling varje vecka på förskolan, 

och att barnen utöver detta får delta i språklekar en kort stund varje dag. Även Myrberg 
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(2001) poängterar i sin rapport, skriven på uppdrag av Skolverket, att lärare arbetar 

strukturerat och systematiskt med språklekar redan i förskolan. 

 

6.2.2 Pedagoger i förskolor som enbart arbetar utifrån läroplanen 

Relativt många pedagoger, som enbart arbetar utifrån läroplanen arbetar med olika lekar 

som rör språkljud. Detta är positivt då Lundberg och Höien (1991) och Fridolfsson 

(2008) betonar vikten av en god fonologisk medvetenhet för barnets kommande 

läsinlärning. Ett flertal pedagoger, som är verksamma på förskolorna i studien, 

poängterar hur viktigt det är med övningar som stärker barnens fonologiska 

medvetenhet. Detta stämmer också väl överens med vad som står i läroplanen vad gäller 

barnets språkliga utveckling. 

 

I läroplanen finns det mål som pedagogerna ska fokusera på, men det står däremot inte 

hur pedagogerna ska gå tillväga för att nå dessa mål enligt Johansson och Pramling 

Samuelsson (2003). En sådan här formulering gör att varje arbetslag får tolka och 

diskutera hur man praktiskt ska arbeta för att nå dessa mål (Johansson och Pramling 

Samuelsson 2003). Läroplanen ger utrymme för subjektiva tolkningar, till skillnad från 

forskningen som entydigt visar på betydelsen av att arbeta strukturerat med språklekar, 

som rör språkljud för att öka barnens fonologiska medvetenhet.  

 

6.2.3 Montessoripedagogiken 

Den viktigaste anledningen till att så många Montessorilärare arbetar med språklekar, 

tror vi beror på språkmaterialet som Hanson (1984) beskriver. Materialet blir ett 

naturligt inslag i Montessoripedagogiken. Det finns alltid tillgängligt på 

Montessoriförskolorna och underlättar för många lärare i deras arbete med bokstäver 

och språkljud. För Maria Montessori var det viktigt med ett gott samspel mellan barn 

och pedagog i en miljö med ett strukturerat material (Wennerström Skjöld och Smeds 

Bröderman 2008).  

  

6.2.4 Reggio Emiliafilosofin 

En tänkbar anledning till att det är färre pedagoger på Reggio Emiliaförskolorna som 

arbetar med språklekarna, kan vara att det saknas en specifik metod för det här 

arbetssättet. Barsotti (1997) skriver att Reggio Emiliafilosofin inte har några 

”handböcker och inget speciellt utarbetat material” (Barsotti 1997 s.20). Författaren 
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menar att filosofin erbjuder många olika tolkningar, vilket kan resultera i att pedagoger 

på Reggio Emiliaförskolor utformar och utvecklar sin verksamhet på många olika sätt 

(Barsotti 1997). Vi tolkar detta som att det kan vara positivt för verksamheten som 

helhet, men det kan också innebära att vissa områden får mindre tid.  

 

Enligt Barsotti (1997) undervisar inte förskolepedagoger, som arbetar Reggio 

Emiliainspirerat barn ”i att läsa och skriva” (Barsotti 1997 s.57). Författaren menar dock 

att barnets språkliga utveckling är ett viktigt område för pedagogerna, då barnen ofta 

kommer i kontakt med till exempel bokstäver. Barsotti (1997 s.25) uttrycker också att 

pedagogerna som arbetar utifrån Reggio Emiliafilosofin har ett ”problemformulerande 

arbetssätt”. Som vi ser det är det barnets intresse som styr hur och när pedagogen till 

exempel introducerar bokstäver för barnet.     

 

6.3 Frågeställning 4: Vilken betydelse anser pedagoger att övningar kring 

fonologisk medvetenhet har i förskolans verksamhet? 

Nedan diskuteras informanternas svar på frågorna 15, 17 och 18 (se bilaga II).  

 

6.3.1 Samtliga pedagogers syn på betydelsen av övningar kring fonologisk 

medvetenhet   

När vi jämför informanternas svar på frågorna 15 och 17 visar det sig att en del 

pedagoger, framför allt de som enbart arbetar utifrån läroplanen och pedagogerna som 

arbetar Reggio Emiliainspirerat, skulle vilja ägna mer tid åt språklekar än vad de gör 

idag. Vi tror att en möjlig anledning till att pedagogerna inom dessa två inriktningar inte 

dagligen arbetar med detta kan vara, att under de senaste åren har fokus legat på andra 

delar i läroplanen och möjligen har arbetet med språklekar fått stå tillbaka. Fyra 

pedagoger som arbetar Reggio Emiliainspirerat uttrycker på fråga 17, som rör hur 

mycket tid de vill ägna åt språklekar, att ”annat ska hinnas med”.  

 

Av enkätsvaren på fråga 18, som rör betydelsen av att öva upp barns fonologiska 

medvetenhet, svarar majoriteten av pedagogerna inom samtliga tre inriktningar, att det 

är mycket viktigt att barnen får möjlighet att öva upp sin fonologiska medvetenhet. 

Detta är glädjande svar, då Lundberg och Höien (1991) menar att barn i förskolan bör 

ges tillfälle att gradvis upptäcka och bli medvetna om fonemen.  
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Av våra enkätsvar kan vi utläsa vilken betydelse arbetet med att stimulera barns 

språkutveckling har inom Montessoripedagogiken. Flera Montessorilärare skriver hur 

viktigt det är att uppmärksamma de barn, som har svårigheter med sitt tal. Att tidigt 

upptäcka de barn, som har svårigheter med att bli fonologiskt medvetna är en viktig 

uppgift som samtliga förskolepedagoger har. Samuelsson (2006), Fridolfsson (2008) 

och Höien & Lundberg (2013) skriver att barn, som har svårigheter med att utveckla en 

fonologisk medvetenhet, har svårt för att uppfatta fonemen i ord.  

 

Frost (2002) menar att det är mycket betydelsefullt att arbeta regelbundet med 

språkövningar i förebyggande syfte, eftersom forskning har visat att när barn får lära sig 

rim och ramsor gynnas även utvecklingen av barnets fonologiska medvetenhet. Bryant 

et al. (1989) visar i sin forskning, att de barn som hade lättast för att rimma i 

fyraårsåldern även hade kommit långt i sin läsutveckling i sexårsåldern. Språklekar med 

bland annat rim och ramsor under förskoleåren ger sålunda barnen goda förutsättningar 

inför den kommande läsutvecklingen. Liberg (Herder et al. 2007) menar att barnet 

måste få tid att reflektera över och träna på språkljud och bokstäver i det initiala skedet 

av sin läsutveckling. Med tanke på hur avgörande barnets läsförmåga är för det 

kommande skolarbetet anser vi att språkstimulering, i form av språklekar med 

språkljud, alltid bör vara i fokus i förskolans verksamhet. Såväl Vallberg Roth (2011) 

som Säljö (2005) påpekar i sin forskning hur komplex den skriftspråkliga världen blivit 

på bara några år, vilket ställer högre krav på individens läsförmåga. 

 

6.4 Avslutning 

Forskning från slutet av 1980-talet och framåt visar på vikten av att förskolebarn får 

möjlighet att utveckla en god fonologisk medvetenhet inför läsinlärningen; senare års 

forskning bekräftar också detta. I övningsmaterialet Före Bornholmsmodellen (Sterner 

och Lundberg 2010) finns förslag på språklekar för förskolebarn i samtliga åldrar. Våra 

enkätsvar visar att många pedagoger, som är verksamma inom de tre inriktningarna 

arbetar en hel del med språklekar som rör språkljud. Ett flertal informanter uttrycker 

dock, att det vore önskvärt att det fanns mer tid för planerade språkliga aktiviteter i den 

dagliga verksamheten. Vår förhoppning är att förskolepedagoger får möjlighet att 

arbetar än mer regelbundet och strukturerat med språklekar, som stärker barnens 

fonologiska medvetenhet.  
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Vår undersökning har naturligtvis sina begränsningar vad gäller omfattning och 

fördjupning. Det vore intressant att i än större utsträckning studera vilka språklekar, och 

i vilka sammanhang språklekar som rör språkljud genomförs i förskolan. Hur skulle 

man kunna få in mer av språklekar i verksamheten? Det skulle också vara intressant att 

undersöka hur förskolepedagoger arbetar med barn, som uppvisar svårigheter med att 

lära sig rim och ramsor.  

 

Lärare i förskolan har en mycket viktigt uppgift, som Frost (2002) också beskriver, 

nämligen den att ta reda på vilka barn som har svårigheter med att lära sig ramsor och 

som har svårt för att rimma. Frost (2002) uttrycker att de här barnen är i behov av extra 

stöd, för att kunna vara delaktiga i språklekar som stärker deras fonologiska 

medvetenhet. Vår förskola är en skola för alla, vilket innebär att samtliga barn ska ges 

gynnsamma förutsättningar för den kommande läsutvecklingen. Alla barn ska få 

möjlighet att känna att de kan, och att det är roligt att till exempel lära sig nya rim och 

ramsor på förskolan. I en skola för alla är det viktigt att lärarna ser till samtliga 

förskolebarns unika förmågor och kunskaper. 

 

Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan. Barn som 

tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd än andra ska få detta stöd utformat med 

hänsyn till egna behov och förutsättningar.  (Lpfö 98 rev 2010 s.5) 
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      Bilaga I: Följebrev 

 

2014-06-09     Till förskolechef och pedagoger 

 

Hej, 

Vi är två lärarstudenter vid Linnéuniversitetet i Växjö, som ber om lite av er tid till en 

undersökning vi genomför i samband med vår examensuppsats. 

 

PISA- undersökningen och andra undersökningar visar på en nedgång hos barn när det 

gäller läsning och läsförståelse. Forskning visar att språklekar med fokus på ord och 

språkljud under förskoleåren underlättar barns läsinlärning. Det gäller inte minst för de 

barn som befinner sig i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Det handlar 

om att öva upp medvetenheten om hur ord och språkljud låter. Denna fonologiska 

medvetenhet innebär att ett barn inte enbart riktar sin uppmärksamhet mot ordens 

betydelse utan också kan fokusera på språkljuden i ord och hur dessa låter. Barn som 

har övat upp en fonologisk medvetenhet, som är en del av den språkliga medvetenheten, 

får det lättare med avkodningen vid läsinlärningen. Vi vill med vår enkät undersöka i 

vilken utsträckning förskolepedagoger arbetar med språklekar, som rör språkljud i 

förskolan. 

 

Denna enkät lämnas ut till ett flertal förskolor i två olika kommuner. Vi skulle vara 

mycket tacksamma om ni vill ta några minuter och fylla i enkäten. Det är helt 

anonymt. Ni fyller i enkäten och vi hämtar den efter en vecka. Vi kommer att använda 

den här undersökningen som underlag för vår uppsats, som kommer att läggas fram för 

opponering i mitten av september i år. När den blivit godkänd kommer vi självklart att 

skicka den till er! 

 

Med vänlig hälsning 

Anna-Stina Ohlsson och Katarina Åsberg, 

studenter på lärarprogrammet med inriktning mot förskola och förskoleklass, 

Linnéuniversitetet i Växjö 

 

Vid frågor går det bra att nå oss på följande mailadresser: 

a.ohlsson@glocalnet.net  katarina.aasberg@lsn.se 

 

mailto:a.ohlsson@glocalnet.net
mailto:katarina.aasberg@lsn.se
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Bilaga II: Enkät 

 

Ringa in det svarsalternativ som du tycker stämmer bäst överens med 

din uppfattning. Observera att undersökningen är helt anonym. 
 

Fonologisk medvetenhet innebär att ett barn inte enbart riktar sin uppmärksamhet mot 

ordens betydelse, utan också kan fokusera på språkljuden i ord och hur dessa låter. Ett 

barn som är fonologiskt medvetet klarar till exempel att urskilja vilka ord som rimmar 

och att höra vilka språkljud som finns i början och i slutet av olika ord.  

 

 

1. Har du förskollärarexamen?  
 

 a. Ja     

 b. Nej 

 

 

2a. Om ja, vilket år tog du din förskollärarexamen? ___________________ 

 

 

 

2b. Om nej, vilken utbildning har du?_______________________________ 

   

 

 

3. Hur många år har du arbetat inom förskolan? 

 

 a. 9 år eller färre    

 b.10 – 18 år     

 c.19 år eller fler 

 

4. Vilken pedagogisk inriktning skulle du säga att du arbetar efter? (Flera 

svarsalternativ är möjliga).  

 

 

 a. Ingen särskild     

 b. Reggio Emilia    

 c. Montessori    

 d. Annan, nämligen:_____________________________________ 

 

 

5. Arbetar du med olika språklekar som t ex rim med barnen? (Barnen får 

exempelvis hitta på rimord på olika djurnamn som t ex katt-hatt). 

 

 a. Ja      

 b. Nej                      
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6. Arbetar Du med rim och ramsor med barnen? (Barnen får t ex läsa en ramsa med 

pedagogen i kör och göra rörelser till. Exempel: Pelle plutt, plutt, plutt tog ett skutt, 

skutt, skutt...). (Flera svarsalternativ är möjliga.) 

a. Ja, som planerad aktivitet   

 b. Ja, vid spontana tillfällen som t ex ______________________ 

 c. Sällan 

 

7. Klappar Du stavelser med barnen? (Barnen får exempelvis pröva att klappa 

stavelser i sina förnamn och räkna hur många det är, t ex Ka-ta-ri-na). (Flera 

svarsalternativ är möjliga.) 

a. Ja, som planerad aktivitet   

 b. Ja, vid spontana tillfällen som t ex ______________________ 

 c. Sällan 

 

 

8. Arbetar Du med språklekar där barnen får lyssna efter första ljudet i olika ord? 

(Exempel: Bagare Bengtsson bakar bara brända bullar). (Flera svarsalternativ är 

möjliga.) 

a. Ja, som planerad aktivitet   

 b. Ja, vid spontana tillfällen som t ex ______________________ 

 c. Sällan 

 

 

9. Arbetar du med språklekar där barnen får lyssna efter språkljud som är lika i 

olika ord? (Exempel: sol- saga- sommar). (Flera svarsalternativ är möjliga.) 

 

a. Ja, som planerad aktivitet   

 b. Ja, vid spontana tillfällen som t ex ______________________ 

 c. Sällan 

 

 

10. Arbetar Du med språklekar där barnen får lyssna efter sista ljudet i olika ord? 

 (Exempel: bok – sak – lek – hink). (Flera svarsalternativ är möjliga.) 

 

 a. Ja, som planerad aktivitet   

 b. Ja, vid spontana tillfällen som t ex ______________________ 

 c. Sällan 
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11. Arbetar du med språklekar där barnen får fundera över ljudmässigt korta och 

långa ord? (Barnen får exempelvis lyssna på ord som är korta t ex tåg, respektive långa 

ord som t ex karamell. Barnen får sedan lyssna efter exempelvis det korta ordet). (Flera 

svarsalternativ är möjliga.) 

 

a. Ja, som planerad aktivitet   

 b. Ja, vid spontana tillfällen som t ex ____________________________

 c. Sällan 

     

  

12. Arbetar du med fler språklekar som rör språkljud än de som beskrivits ovan? 

(Exempelvis språklekar ur Före Bornholmsmodellen eller någon annan modell) 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

13. Hur arbetar du med språklekar som rör språkljud i förskolan? (Flera 

svarsalternativ är möjliga.) 

 

 a. med barn i helgrupp    

 b. med barn i mindre grupper   

 c. med enskilda barn    

 d. sällan 

 

 

 

14. Vilken ålder är det på barnen som deltar i språklekarna som rör språkljud?  

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

15. Hur många gånger per vecka skulle du säga att du arbetar med språklekar, 

som rör språkljud, och ungefär hur många minuter per gång? 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 
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16. Arbetar du generellt med lekar som uppmanar till lyssnande och 

koncentration? (Exempel: Be barnen blunda och låt dem lyssna på något. Vad är det 

som låter?) (Flera svarsalternativ är möjliga.) 

 

a. Ja, som planerad aktivitet   

 b. Ja, vid spontana tillfällen som t ex ______________________________

 c. Sällan 

 

 

17. Hur mycket tid skulle du vilja ägna åt språklekar som rör språkljud på 

förskolan?  

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

18. Hur viktigt anser du att det är, att man på förskolan ägnar sig åt språklekar 

kring språkljud, för att barnen ska få möjlighet att öva upp sin fonologiska 

medvetenhet?  

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Har Du några synpunkter eller frågor angående den här undersökningen får du 

gärna skriva dem här. 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

 

Tack än en gång för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar Anna-Stina Ohlsson och Katarina Åsberg 
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Bilaga III: Resultat av spontana aktiviteter 

 

Resultat av spontana aktiviteter kring språkljud på förskolor 

Nedan redovisas resultaten av övriga spontana aktiviteter kring språkljud på förskolor. 

Dessa är att lyssna efter första ljudet i olika ord, att lyssna efter språkljud som är lika i 

olika ord, att lyssna efter sista ljudet i olika ord samt att fundera över korta- respektive 

långa ord.  

 

Fråga 8. Att lyssna efter första ljudet i olika ord  

Enkätsvaren från de pedagoger, som enbart arbetar utifrån läroplanen visar att 60 % 

arbetar spontant med nämnda språklekar. Av svaren från Montessorilärarna 

framkommer att 77 % arbetar spontant med att lyssna efter första ljudet i olika ord, och 

av pedagogerna som arbetar Reggio Emiliainspirerat är motsvarande siffra 41 %. Vad 

gäller samtliga pedagoger svarar 59 % , att de spontant arbetar med sådana här 

språklekar. 

 

Fråga 9. Att lyssna efter språkljud som är lika i olika ord 

På den här frågan svarar 40 % av pedagogerna som enbart arbetar utifrån läroplanen och 

73 % av Montessorilärarna, att de spontant lyssnar efter språkljud som är lika i olika ord 

tillsammans med barnen. Vad gäller pedagogerna som arbetar utifrån Reggio Emilia 

filosofin svarar 41 %, att de spontant arbetar med ovan nämnda aktivitet. Av 

enkätsvaren framkommer också att ungefär hälften, 51 %, av samtliga pedagoger från 

de olika inriktningarna spontant arbetar med sådana här språklekar.   

 

Fråga 10. Att lyssna efter sista ljudet i olika ord 

Av de pedagoger som enbart arbetar utifrån läroplanen anger 36 %, att de spontant 

arbetar med att lyssna efter sista ljudet i olika ord. Hälften, 50 %, av Montessorilärarna 

arbetar spontant med ovan nämnda språklek och av Reggio Emilia-pedagogerna är 

procentsiffran 32 %. Av samtliga pedagoger svarar 39 % att de spontant arbetar med de 

aktuella språklekarna. 

 

Fråga 11. Att fundera över korta respektive långa ord 

Av pedagogerna som enbart arbetar utifrån läroplanen är det 44 %, som spontant arbetar 

med att låta barnen få fundera över korta respektive långa ord. Bland Montessorilärarna 
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är motsvarande procentsiffra 45 %. Av pedagogerna som arbetar utifrån Reggio Emilia-

filosofin är det 36 %, som spontant arbetar med sådana här språklekar. Detta resultat 

innebär att det totalt är 42 %  av samtliga pedagoger i undersökningen, som arbetar med 

ovan nämnda språklek. Av våra enkätsvar kan vi utläsa, att pedagogerna från de tre 

olika inriktningarna arbetar ungefär lika mycket med spontana aktiviteter, där barnen får 

fundera över ljudmässigt korta och långa ord. 

 


