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Sammanfattning

Detta arbete handlar om språkträning i förskola, förskoleklass samt år 1-3. Syftet med
min undersökning är att nå en djupare förståelse för hur man inom dessa verksamheter
arbetar med språket samt vilka tankar som ligger bakom. Denna kunskap är värdefull
och riktar sig främst till oss som läser/läst grundskollärarprogrammet, med inriktning
mot år 4-9. Att känna till vad barnet går igenom språkligt sett innan det börjar i år 4 är
viktigt. Det är i början av ett litet barns liv som grunden till språket läggs.

Jag har i denna undersökning använt mig av den kvalitativa intervjumetoden, där jag
intervjuat sammanlagt sex personer; fem kvinnor och en man. Intervjuerna har skett
med två förskollärare som arbetar i 1-5-årsverksamhet, två förskollärare som arbetar i
förskoleklass samt två lärare som arbetar i år 1 respektive år 2. Fem av sex intervjuer
har bandats och analyserats enligt den kvalitativa analysmetoden.

Utifrån resultatet kan många likheter men även skillnader påvisas. Resultatet
presenteras kring olika teman; Språkträning i förskola, förskoleklass samt år 1-3,
Vikten av medveten språkträning, Språklig medvetenhet samt Tankar bakom arbetet
med språket. Många forskare menar att arbetet med språklig medvetenhet är
betydelsefull för barnets läs- och skrivinlärning. Här arbetar förskollärarna och lärarna
relativt lika och överlag arbetar man mest med den fonologiska medvetenheten, där
språklekar, rim och ramsor spelar en betydande roll. Något annat som även
framkommit är läsningens betydelse för barnets språkutveckling. Här kan man
tillsammans med barnen diskutera okända ord. Intervjupersonerna anser att en
medveten språkträning är nödvändig för barnet, som med hjälp av denna, bland annat
kan få ett språk och därmed göra sig förstådd.



Frågor till intervjun Bilaga 1

Huvudfråga

Hur arbetar du med att träna språket hos dina barn/elever?

Följdfrågor

1. När tycker du att man medvetet ska börja träna språket? Varför?

2. Tycker du det är viktigt att barnen blir medvetna om språkets form, där vi har ord,
orddelar och språkljud? Varför?

3. Har ni några talgrupper, där barnen får träna språket i mindre grupper? Kan du ge
exempel på hur ni går tillväga då?

4. Finns det någon särskild pedagog/pedagogik eller någon särskild teori som du/ni
utgår ifrån? Vad tycker du är bra och mindre bra med ert tillvägagångssätt? Om något
är mindre bra, hur skulle du vilja göra istället?
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Denna studie handlar om hur förskollärare och lärare verksamma i år 1-3 jobbar med
språket tillsammans med barnen. Litteraturstudier och kvalitativa intervjuer ligger till
grund för min studie. Jag läser till 4-9 lärare med inriktningen svenska/engelska. Jag
anser att det är viktigt att vi som 4-9 lärare känner till hur man jobbar med språket
bland de yngre barnen. Detta är av stor vikt då man tar emot barnen i år 4. Grunden för
barnets språkinlärning läggs i tidig ålder och det är viktigt att man som lärare känner
till mer om denna samt visar en öppenhet och ett intresse för att lära sig mer om hur till
exempel förskollärare jobbar.

Intresset för detta väcktes våren 2000, då jag läste en temakurs om läs- och
skrivsvårigheter. Här fick vi tillfälle att göra ett fördjupningsarbete i grupp, där vi
valde att skriva om tal- och språkstörningar. Vi inriktade oss på barn i förskoleåldern.
Nu vill jag, med dessa kunskaper som grund, fördjupa mig ytterligare inom samma
område och se hur man arbetar ute i förskolorna och skolorna. I detta arbete ligger
fokus på barn som ej har behov av särskilt stöd.

1.2 Syfte

Syftet med denna studie är att nå en djupare förståelse för och kunskap om hur arbetet
med den språkliga medvetenheten1 ser ut för barnen innan de börjar i år 4 samt vilka
tankar som finns bakom arbetet med språket. Detta gäller i synnerhet till oss som läser
till 4-9 lärare men även till dem som känner att de saknar denna kunskap. Samarbete
mellan förskollärare, lärare i år 1-3 samt lärare i år 4-6 är idag väldigt viktigt. Att
känna till barnens bakgrund, språkligt sett, underlättar för mig som lärare i de
pedagogiska valen. I och med denna studie blir vi mer medvetna om vad barnet
språkligt går igenom innan det börjar i år 4.

                                                          
1 Ann-Katrin Svensson, fil.dr i pedagogik och verksam vid Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i
Jönköping, definierar språklig medvetenhet på följande sätt (se även avsnitt 2.3):

Med språklig medvetenhet avses att barnet självständigt och medvetet funderar över språket.
Det

gäller både talat och skrivet språk. Barnet uppmärksammar och funderar över språkets struktur
eller form och inte bara utsagans innebörd. Det språkligt medvetna barnet lägger märke till hur
något sägs eller skrivs (Svensson, 1998, s 84).
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1.3 Frågeställningar

• Hur arbetar förskollärare med att träna språket hos barn i förskolan?
• Hur arbetar förskollärare med att träna språket hos barn i förskoleklass?
• Hur arbetar grundskollärare med att träna språket hos barn i år 1-3?
• Vilka tankar finns bakom arbetet med språket i förskola, förskoleklass samt år 1-3?
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2 Litteraturgenomgång

2.1 Teorier om barns språkinlärning

Det finns en mängd teorier om hur barn utvecklar sitt språk. I boken Barns språk-
utveckling (1993) tar Anders Arnqvist upp den behavioristiska och den nativistiska
teorin samt de kognitiva teorierna. Dessa teorier tas även upp i Ann-Katrin Svensson
bok Barnet, språket och miljön (1998). Här nedan kommer jag att redogöra för dessa
teorier samt deras grundare.

2.1.1 Den behavioristiska teorin

Det centrala för den behavioristiska teorin, som även kallas inlärningsteori, är att det
observerbara står i fokus. Enligt denna teori är den yttre påverkan av stor vikt för hur
vi beter oss (Arnqvist, 1993). John Watson grundade behaviorismen 1919, då han gick
emot den rådande psykologin som fokuserade på de inre upplevelserna av känslor.
Detta var, enligt honom, ej tillräckligt eftersom man inte kunde tillgripa metoder som
var vetenskapliga (Pedagogisk Uppslagsbok, 1996). Svensson (1998) tar även upp
denna teori och riktar in sig på vad teorin säger om barns språkutveckling och inte bara
om inlärningen i allmänhet. Social förstärkning och imitation har en avgörande roll för
ett barns språkutveckling menar behavioristerna. Det är således nödvändigt att barnet
både får stimulans och respons.

Vidare tar Svensson upp två huvudpunkter i denna teori angående språkutvecklingen.
För det första kan barnet ibland lära sig orden innan det förstår vad de egentligen
betyder. För det andra råder det ett slags samspel mellan att se ett föremål och
samtidigt höra ett ord. På detta sätt kopplar barnet ihop föremålet med ordet.
Författarinnan ger läsaren ett tydligt exempel på detta när Sebastian, två år, samtalar
med sin pappa:

Sebastian, två år, och hans pappa leker med ett tåg.
Pappa: `Tåg, tuff-tuff-tåg`. (Stimulus)
Sebastian tar tåget: `Tåg!`(Respons)
Pappa, glatt leende: `Ja, tåg. Så duktig du är!`(Förstärkning)
(Svensson, 1998, s 24).

Svensson ger råd när det gäller barns språkutveckling inom det behavioristiska
synsättet. Stimulansen är A och O och som pedagog bör man ge respons när barnet
försöker kommunicera. Man bör även vara uppmärksam och sätta namn på olika
föremål för barnet. Svensson tar även upp kritik när det gäller denna teori. Hon menar
att man inte alltid kan hänvisa språkutvecklingen till miljön samt att imitation inte
alltid förekommer.
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2.1.2 Den nativistiska teorin

När det gäller den nativistiska teorin läggs tyngdpunkten på arvet och mognaden.
Dessa båda faktorer har en avgörande roll för själva språkinlärningen. Noam Chomsky
var den nativistiska teorins främste talesman. Han hävdade att vi föds med en förmåga
att kunna utveckla ett verbalt språk (Arnqvist, 1993).

I mitten av 1960-talet lade Chomsky fram sin teori om att språket har en viss struktur
och att det finns drag i språket som är universella. Det första är de syntaktiska dragen
som innebär att det finns meningar men även substantiv och verb i varje språk. Det
andra är att även vokaler och konsonanter finns i alla språk. Slutligen är det tredje
draget kännetecknande av att det finns en yt- och djupstruktur i alla språk (Svensson,
1998).

Vidare tar Svensson (1998) upp det faktum att nativisterna går emot den behavio-
ristiska uppfattningen att språkutvecklingen går hand i hand med hur vi i övrigt
utvecklas rent intellektuellt sett. Nativisterna hävdar istället att språket finns medfött
hos människan och de talar om LAD som är en förkortning av Language Acquisition
Device, ett slags språkanlag som vi alla bär på redan från första början.

Den kritik som dock finns mot denna teori är bland annat att små barn ofta har en
spontan kommunikation där de inte alltid följer dessa grammatiska regler, som
nativisterna menar finns i språket. Denna teori riktar in sig på det mer fonologiska och
syntaktiska i språkutvecklingen och bortser således från den sociala omgivningen och
det pragmatiska i språkutvecklingen.

2.1.3 De kognitiva teorierna

Jean Piaget

Enligt Piaget (1896-1980) har det sociala sammanhanget en viktig del i språket. Det
bidrar till att språket har chans att utvecklas. Den kognitiva utvecklingen är även den
av stor betydelse här och mognaden hos en människa är i sin tur väsentlig för att de
kognitiva färdigheterna ska kunna utvecklas. Andra saker som påverkar själva
utvecklingen är hur hjärnan utvecklas, hur människan har möjlighet att handla samt det
sociala samspelet (Arnqvist, 1993).

Arnqvist (1993) tar även upp det Piaget benämnde adaptionsprocessen, som innebär
att människan alltmer anpassar sig till omgivningen. Två delar som hör till denna
process är dels assimilation, dels ackommodation. Så här förklarar Arnqvist dessa två
delar:
”Assimilation innebär att människan anpassar omgivningen till sig själv, en inåtgående
process” (Arnqvist, 1993, s 30). Det handlar exempelvis om hur barn kan omvandla
föremål och anpassa dem till sin egen värld, till exempel att en sked kan bli ett
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flygplan. Den andra delen i denna process tar han upp på samma sida i boken Barns
språk-utveckling och beskriver den på följande sätt: ”Ackommodation innebär att
individen anpassar sig själv till omgivningen. Detta är en utåtgående process.”

Piaget menade att barnet utvecklas till att bli alltmer socialt. Vidare delade han in
språket i ett egocentrerat språk och ett socialiserat språk. I det egocentrerade språket är
det ointressant vem som talar till barnet eller vem som lyssnar. Dessutom för barnet
här en kommunikation med sig själv. Det socialiserade språket däremot, innebär att
den tankemässiga utvecklingen hos barnet har stor betydelse för utvecklingen av det
socialiserade språket (Arnqvist, 1993).

Lev Vygotsky

Vygotsky (1896-1934) ansåg att historia och kultur är viktiga delar i en människas
utveckling. Man måste, enligt honom, ta hänsyn till dessa två delar. Vygotsky ansåg
även att barnet har enkla funktioner till skillnad från den vuxne som har mer komplexa
sådana. Vikten av att beskriva övergången mellan dessa funktioner var, enligt
Vygotsky, den viktigaste uppgiften som utvecklingspsykologin hade (Arnqvist, 1993).

Att dessa komplexa förmågor hos den vuxne skulle bero på anlag som var medfödda,
gick han emot. Arnqvist (1993) skriver följande:

Det finns inga belägg för att logiskt tänkande har en genetisk grund. 
Vygotsky ansåg att barnet tillägnar sig det logiska och viljemässiga 
tänkandet via kulturarvet (Arnqvist, 1993, s 35).

Vygotsky menade att språket var socialt i grunden, men att det alltmer utvecklades  till
ett egocentriskt språk. Arnqvist (1993) förtydligar detta genom förklaringen att barnet
använder det egocentriska språket i förskoleåldern. Tanken kan utvecklas med hjälp av
detta och barn kan för att förenkla sitt tänkande räkna högt.

Vygotsky talade även om begrepp, både spontana och vetenskapliga. De konkreta
erfarenheterna ligger till grund för de spontana begreppen, som för övrigt i huvudsak
utvecklas under förskoleåldern. Arnqvist (1993) talar vidare om Vygotsky, som
menade att språket är bundet till den rådande situationen. Att konkretisera för barnen
blir således viktigt. Definitioner ligger till grund för de vetenskapliga begreppen, till
exempel att definitionen av begreppet ”däggdjur” är att däggdjuren föder levande
ungar. Arnqvist tar även fram Vygotskys syn på undervisning och vad dess uppgift är.
Här ska de vetenskapliga begreppen knytas till barnets erfarenheter och att dessa
erfarenheter i sin tur ska placeras in i ett begreppssystem. Om detta sker kan de
spontana begreppen antas ha utvecklats till medvetna begrepp.
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2.1.4  Likheter och skillnader mellan Piagets och Vygotskys teorier

Jean Piagets och Lev Vygotskys teorier går bland annat emot uppfattningen att det inte
är nödvändigt med stimulans när det gäller språket. Både Piaget och Vygotsky menade
att den sociala och materiella miljön spelar en avgörande roll för hur vårt förstånd
utvecklas. När det gäller människans erfarenheter så är deras teori att dessa bearbetas
både inuti människan men också tillsammans med andra. Man ser även till aktiviteten
hos individen och menar att denna är av stor vikt för utvecklingen (Svensson, 1998 i
Tryphon & Vonéche, 1996). Även Arnqvist (1993) tar upp detta som en likhet dem
emellan och skriver att de båda anser att handlingarna till en början är av en mer yttre
karaktär för att sedan bli av en mer inre sådan samt att språket sätts in i en vidare
kontext. Båda anser även att ett socialt samspel med omgivningen är viktigt. Piaget
framhåller dock det naturliga sökandet medan Vygotsky framhåller miljöns betydelse
där denna ska ge stimulans samt vara ordnad på ett bra sätt (Svensson, 1998 i Tryphon
& Vonéche, 1996). Vidare menar Piaget att arvet är viktigast för språkutvecklingen
medan Vygotsky visar på den språkliga miljöns betydelse hos barnet (Arnqvist, 1993).
Arnqvist skriver utifrån Vygotskys syn på utveckling att:

Barnet går i sin utveckling från det sociala till det individuella. Vygotsky
kan därmed sägas stå i motsättning till Piaget, som ansåg att utvecklingen
går från det individuella till det sociala (Arnqvist, 1993, s 36).

2.2 Barns språkutveckling

Centerheim-Jogeroth (1988) beskriver i boken Vägen till språket barns
språkutveckling. Hon skriver att ”för barnen är språket ett verktyg som ger dem
möjlighet att söka sig in i och erövra världen” (Centerheim-Jogeroth, 1988, s 7).

När det gäller de båda hjärnhalvorna, vänster och höger hjärnhalva, är samarbetet
mellan dem viktigt. Hjärnbalken är själva förbindelselänken där det finns miljoner
nervtrådar. Ett litet barn har redan från början två hjärnhalvor men till skillnad från
den vuxnes hjärnhalvor är barnets ännu inte specialiserade, det vill säga utvecklade för
sin speciella funktion.

Centerheim-Jogeroth (1988) skriver att när barnet är ca 4-5 månader utvecklas
hjärnbalken i stadig takt. Hjärnhalvorna fungerar dock ännu inte tillsammans. När
barnet är ca 2 år är hjärnbalken något mer utvecklad. När barnet är 6-7 år fungerar
samarbetet samt själva specialiseringen av hjärnhalvorna relativt bra. Författarinnan
menar att barnet vid 10-12 års ålder nu har en hjärna med samma funktioner som en
vuxens hjärna. Vidare menar hon att den högra hjärnhalvan är den som troligen
dominerar hos det lilla barnet, i huvudsak fram till 2 års ålder, när det gäller
språkutvecklingen. När barnet är 6-7 år tar den vänstra halvan över.
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Centerheim-Jogeroth anser att stimulering av olika slag är av stor vikt för barnets
utveckling. Aktivitet i form av lek, rörelse, sång med mera bidrar till att hjärnan
utvecklas. Enligt författarinnan pågår denna utveckling troligen livet igenom. Hon gör
denna uppställning av de båda hjärnhalvornas olika funktioner. Detta gäller för
högerhänta:

Vänster hjärnhalva Höger hjärnhalva

Viljemässiga rörelser Inlärda automatiska rörelser
Tal och språk Språkmelodi, musik
Syntax Ordbilder
Skriven text Helheter
Detaljer Kroppsspråk - kroppsuppfattning
Logiskt tänkande Sinneserfarenheter
Tidsrelationer Rumsuppfattning
Viljeansträngning Färg - form och bildseende
Värdering och kritik Inre föreställningsbilder av upplevelser

Inlevelse
Bearbetning av känslomässiga uttryck

(Centerheim-Jogeroth, 1988, s 10-11)

Centerheim-Jogeroth (1988) beskriver barnets språkutveckling och gör en indelning i
olika perioder.

Under skrikperioden kommunicerar barnet genom att skrika. Detta sker när barnet har
ont, är trött eller hungrigt. När barnet är ungefär fyra veckor blir det uppmärksamt på
ljud i omgivningen.

Att gurgla, smacka och väsa är vanligt i den så kallade jollerperioden. Här jollrar
barnen, även döva barn, och enligt författarinnan så börjar barnet förstå språket till en
viss del när det är 3 månader.

I den period som inträffar efter jollerperioden är iterations-joller vanligt. Ordet
iteration betyder för övrigt upprepning. Här upprepar således barnet stavelser som låter
lika. De exempel författarinnan ger är ma-ma, pa-pa, pi-pi och ba-ba. Detta inträffar
när barnet är ca 6-8 månader.

Efter detta följer något som kallas för fysiologisk ekolali. Även här sker en upprepning
hos barnet och ordförståelsen börjar nu att utvecklas alltmer. Hörsel och syn spelar en
stor roll för barnets utveckling här. Barnet måste kunna höra för att härma och vidare
kunna se hur den vuxne rör munnen när denne talar för att även här kunna härma.
Centerheim-Jogeroth (1988) poängterar hur viktigt det är att man som vuxen tänker på
att tala tydligt.
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I takt med att barnet utvecklas blir dess joller så småningom tal. Barnet kan här yttra
sina första ord. I denna fas av språkutvecklingen börjar barnet samla ord. Talet tar
alltså över mer och mer. Själva språkförståelsen sker tidigare än talet och barnet förstår
först kroppsspråket och språkmelodin.

Senare sker en motorisk tillväxt. Nu är barnet ungefär 15-18 månader och
författarinnan menar att det råder en samverkan mellan utvecklingen i barnets språk
och rörelse.

Så småningom, när barnet är ungefär 2 år, börjar det använda kortare meningar.
Dessutom kan barnet tillgodogöra sig instruktioner av enklare slag. När det gäller
ordförrådet så sker en ständig ökning men Centerheim-Jogeroth poängterar hur
individuellt detta ändå är. När barnet är 3 år består dess ordförråd av 300-800 ord.
Syntax och böjningsformer kommer nu alltmer.

När barnet är ungefär 4 år så pratar det relativt rent. Det som dock kan vara svårt är r-,
sje- och tje-ljuden. Omgivningens stimulans är nödvändig när det gäller detta. I boken
Barnet, språket och miljön (1998) kallar Svensson denna period för verbal. I denna
ålder är lekar, däribland språklekar, rim och ramsor viktiga redskap för
kommunikationen. När barnet nått hit fortsätter sedan utvecklingen hela tiden.
Ordförrådet fylls på och grammatiken förbättras (Centerheim-Jogeroth, 1988).

2.3 Språklig medvetenhet

Termen språklig medvetenhet går tillbaka till början av 1980-talet. Det var då som
forskarna började intressera sig för denna term (Svensson, 1995). Arnqvist (1993, i
Ehri, 1979) skriver att man internationellt använder begreppet ”linguistic awareness”.
Även Magnusson & Nauclér (1993) tar upp denna term och menar att den kan kallas
både språklig medvetenhet och lingvistisk medvetenhet. Vidare hävdar
författarinnorna att termen förekommer inom förskolepedagogiken men också när man
talar om aktiviteter av läsförberedande slag. Forskare har även undersökt en hel del om
hur den språkliga medvetenheten påverkar läs- och skrivförmågan hos barn (Svensson,
1995). Det finns många olika definitioner av begreppet språklig medvetenhet.
Svensson definierar det på följande sätt:

Med språklig medvetenhet menar man att barnet självständigt och mer
eller mindre medvetet funderar över språket. Barnet lägger märke till
språkets form och skiljer det från dess betydelse. Barnet tänker alltså
på hur något sägs eller skrivs (Svensson, 1995, s 17).

Tornéus (2000) ger begreppet följande definition och menar att pedagogiska insatser
kan stimulera utvecklingen till att nå språklig medvetenhet:
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Språklig medvetenhet innebär att man distanserar sig till språket och re-
flekterar över det. En sådan hållning kan vi kalla metalingvistisk. Man ger
akt på ordens form och funktion snarare än på deras betydelse
(Tornéus, 2000, s 8).

Svensson skriver att ”Barn som reflekterar över hur något sägs eller skrivs, eller
funderar över hur ord, orddelar eller språkljud kombineras, är språkligt medvetna”
(Svensson, 1995, s 17). Enligt Østern (1992), så hänger begreppet ihop med förundran,
glädje, nyfikenhet och uppmärksamhet. I boken På tal om språk - lekar och övningar
(1986) skriver författarna bland annat att ”Metalingvistiska övningar skulle i själva
verket kunna bilda en brygga mellan förskola och lågstadium och göra övergången
smidigare samt jämna vägen för läs- och skrivinlärningen” (Tornéus, Hedström &
Lundberg, 1986, s 6). Med metalingvistiska övningar menar författarna alltså övningar
där barnen får träna sig i att reflektera över språket.

Thilén (1999) tar även hon upp detta begrepp till diskussion och menar att språklig
medvetenhet är när barnet kan ”bortse från språkets betydelse och skifta uppmärksam-
het till språkets form, alltså inte på vad som sägs utan hur något sägs” (Thilén, 1999,
s 7). Vidare skriver Thilén att denna språkliga medvetenhet i normala fall utvecklas
när barnet är mellan fyra och sju år. Enligt henne sker den första upptäckten med
rimmet. Hon poängterar vikten av att börja med helheten för att sedan gå till delarna,
till exempel att meningar delas upp i ord och orden i sin tur i stavelser och så vidare.
Det är viktigt att språket används så ofta som möjligt och detta kan ske i form av
”samtal, berättelser, sagoläsning, gemensamma upplevelser och ren språkträning”
(Thilén, 1999, s 8). Thilén anser att barnen kan nå den språkliga medvetenheten
genom att leka och delta i olika övningar. När det gäller utvecklingen av den språkliga
medvetenheten så menar Tornéus (2000) att skiftet, från betydelse till form, sker när
barnet är mellan sex och åtta år. Tidigare har barnet varit mer uppmärksamt på
språkets betydelse.

2.4 Olika slags språklig medvetenhet

Svensson (1998) anser att det råder en slags oklarhet när det gäller begreppet språklig
medvetenhet, eftersom det finns flera olika slag av denna:

Fonologisk medvetenhet - en medvetenhet om språkljuden.

Morfologisk medvetenhet - en medvetenhet om ord och hur de kan förändras.

Syntaktisk medvetenhet - en medvetenhet om hur satser byggs upp.

Semantisk medvetenhet - en medvetenhet om satsers betydelse.

Pragmatisk medvetenhet - en medvetenhet om hur språket används i olika situationer.
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Även Tornéus (2000) beskriver dessa olika slags medvetenheter där hon, till skillnad
från Svensson, inte tar upp den semantiska medvetenheten. När det gäller den
fonologiska medvetenheten så menar Tornéus (2000) att nästan alla barn som är i
förskoleåldern har svårt att ljudsegmentera, det vill säga att dela upp ord i ljud. Barnen
har således svårt för fonemen, de minsta betydelseskiljande enheterna. Däremot har de,
enligt henne, lättare för stavelserna. När det gäller ljudsyntesen, där ljud sätts samman
och bildar ord, så är denna ännu svårare än ljudsegmenteringen. Tornéus (2000) menar
att det blir svårt att minnas alla ljud vid ljudsyntesen. Men även här är det lättare att
använda stavelser än ljud. Tornéus illustrerar detta på följande sätt:

Det är lättare att dra samman t ex stavelserna ba-ga-re till bagare än att 
dra samman ljuden m-u-s till mus trots att det är lika många enheter att 
hålla reda på (Tornéus, 2000, s 19).

Trots att detta är svårt för barnen så menar Tornéus att övning är det enda som hjälper
dem på traven. Svensson (1998) anser att man kan leka språkliga lekar med barnen för
att den fonologiska medvetenheten ska stimuleras. Exempel på detta är att man låter
barnen rimma. Här läggs fokus på hur man uttalar ett ord och inte på vad det betyder.
När det gäller den fonologiska medvetenheten hör det till att man är medveten om hur
långt ett ord är. Barnet förstår att ord har olika längd, till exempel att ordet ”val” är
kortare än ”skalbagge”, fast det i verkligheten är så att valen är större än skalbaggen.
Svensson menar vidare att den som är fonologiskt medveten kan bortse från det
konkreta tänkandet. Hon ger bland annat ett exempel på detta där barnet bör veta att
ordet ”häst” inte slutar på svans utan på bokstaven t. Andra exempel som
författarinnan tar upp är att barn får identifiera särskilda ljud i ord. Man kan också
träna och stimulera den fonologiska medvetenheten genom att låta barnet få ta bort
fonem i början, i mitten och i slutet av ett ord. Svensson ger ytterligare exempel där
hon tar upp fonembyte i ord; ropa, rota, rosa, rova. Både fonemsegmentering, när ord
delas upp i fonem samt fonemsyntes, när ljud sätts samman till ett ord, stimulerar den
fonologiska medvetenheten (Svensson, 1998).

Beträffande den morfologiska medvetenheten så menar Tornéus (2000) att tiden när
barnet går i förskolan är utvecklande och här fångar barnet upp nya ord men
konstruerar även ord ibland. Tornéus anser vidare att förskolebarn inte är medvetna
om ord som enheter. Det råder även svårigheter med att sätta paus mellan orden vid
uttal. Hon menar att barns ordbegrepp, det vill säga deras förmåga att förstå vad själva
innebörden i ordet ”ord” är, inte stämmer överens med vuxnas förrän barnet är 10-12
år. Morfologisk medvetenhet innebär även att barnet kan inse att ett ord består av flera
morfem, det vill säga den minsta betydelsebärande enheten. Vidare poängterar
Tornéus vikten av att stimulera denna medvetenhet. Detta kan då ske genom att man
till exempel undervisar om hur släktord stavas, låter barnen träna på ordkunskap,
korsord, ordflätor och stavningsregler. Svensson (1998) anser att språklekar stimulerar
denna medvetenhet. Här kan man till exempel låta barn få sätta ihop två ord till ett,
komma på egna ord, se hur många stavelser som finns i ett ord. Angående denna
medvetenhet kan barnet inse att man delar upp språket i ord, bilda egna nonsensord
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och då ibland av två kända ord som barnet sätter ihop, till exempel lådbordet, som
egentligen betyder byrån.

När det gäller den syntaktiska medvetenheten anser Tornéus (2000) att ett barn som är
6 år har en syntaktisk kompetens som dessutom är avancerad. Det regelsystem som
finns i språket används av barnet, som tillsammans med sin omgivning ofta är
omedveten om hur inlärningen skett. När barnet är 2-3 år utgår det från sin förståelse
och när det är 4-5 år är betydelsen viktigast. Det är själva innehållet i en sats som
påverkar hur barnet bedömer den. Innehållet ska då vara sannolikt för barnet.
Vidare så menar Tornéus att när barnet är 6-7 år sker bedömningen av en sats med
hänsyn till dess syntaktiska form. När barnet nått hit kan man, menar Tornéus, tala om
att det är syntaktiskt medvetet. Svensson (1998) tar också upp den syntaktiska
medvetenheten och menar att ett barn nått denna om det själv är medvetet om hur det
pratar. Här förekommer självrättningar. Svensson anser här att språklekar ska
användas som stimulans. Man kan till exempel låta barnet fylla i ord som utelämnats
samt låta det hitta andra språkliga fel.

Den semantiska medvetenheten handlar om reflektion kring språket. Svensson anser
att barn börjar reflektera och fundera kring språket när de blir lite äldre. Hon nämner
här ingen speciell ålder. När det gäller den semantiska medvetenheten kan barnet till
exempel fundera över varför ett ord heter på ett visst sätt (Svensson, 1998).

Svensson (1998) menar att användandet av vitsar, ordlekar och rollekar är ett
kännetecken på att ett barn är pragmatiskt medvetet. Barnet kan även här få stimulans
genom att leka med språket på olika sätt, till exempel gissa gåtor, försöka lista ut
eventuella dubbeltydigheter samt finna olika fel som kan finnas i berättelser med mera.

2.5 Bornholmsmodellen

Under fyra år, 1985-89 (Thilén, 1999 i Frost, 1989), pågick en vetenskaplig
undersökning på Bornholm och Jylland i Danmark, där syftet var att låta 6-åringar på
ett lekfullt sätt göra olika språkövningar. Detta skulle ske en stund varje dag
(Pedagogisk uppslagsbok, 1996). Som grund till detta projekt ligger Ingvar Lundbergs
forskning. Han och hans medarbetare i Umeå har sedan utarbetat ett material som även
översatts till danska. Det kallas Språklekar efter Bornholmsmodellen där den språkliga
medvetenheten ska stimuleras med hjälp av språklekar. Författarna menar att detta kan
förebygga läs- och skrivsvårigheter (Häggström & Lundberg, 1994).

Häggström och Lundberg anser att man bör ha dessa språklekar ca 15-20 minuter varje
dag. Detta genomförs först med 6-åringarna under sammanlagt 8 månader och därefter
8 veckor i år 1, som en repetition. Författarna framhåller hur viktigt det är att
språklekarna blir lustfyllda och roliga för barnen. De exempel som ges på lekar är:
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• Lyssnandelekar, där barnen ska bli uppmärksamma på ljud i allmänhet.
• Rim och ramsor, där ljudstrukturen i språket uppmärksammas. Barnen ska här träna

upp sin förmåga att skilja mellan innehåll och form.
• Meningar och ord, där korta och långa meningar delas upp i ord samt ordlängd

uppmärksammas.
• Stavelser, där ord delas upp i stavelser samt stavelserna sätts samman till ord. Här

ges även exempel på hur barnen kan klappa stavelserna i sina namn.
• Första ljudet i ord, där barnen får försöka uppfatta det första ljudet i ett ord och

alltså urskilja det från resten av ordet. Därefter förs det första ljudet samman med
resten av ordet.

• Analys och syntes av fonem, där ord delas upp i fonem och fonem sätts samman till
ord.

• Betoningsövningar, där barnen lär sig betoningen i språket.

(Häggström & Lundberg, 1994).
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3 Metod
I min studie har jag valt att använda mig av den kvalitativa intervjumetoden. Orsaken
till det är att den är nödvändig att använda för att jag ska få svar på mina
frågeställningar (se avsnitt 3.3).

3.1 Urval

Innan intervjuerna ägde rum ringde jag till enhetschefen i kommunen där under-
sökningen utförts. Av honom fick jag klartecken och därefter ringde jag själv runt till
de olika förskolorna och skolorna. När det gäller läraren i år 2 inom Enhet B, frågade
jag henne om hon ville ställa upp på att bli intervjuad. De övriga intervjupersonerna
valdes ut av personalen från respektive skola.

Intervjuerna skedde med sex olika personer, alla verksamma inom barnomsorg och
skola. Av dessa var fem kvinnor och en man. Intervjupersonernas egentliga namn
finns ej med här, eftersom det är viktigt att värna om deras personliga integritet (Patel
& Davidson, 1991). Jag har istället valt att ge dem fingerade namn, vilket även gör det
lättare att följa med i texten och förstå vem som säger vad. Denna undersökning har
utförts på två enheter i en kommun i norra Sverige. Jag har valt att kalla dessa för
Enhet A och Enhet B.

3.2 Intervjupersoner

Följande personer blev intervjuade:

Enhet A

* Barbro - förskollärare inom 1-5-årsverksamhet
* Sara - förskollärare i förskoleklass
* Eva - lärare i år 1

Enhet B

* Siv - förskollärare inom 1-5-årsverksamhet
* Göran - förskollärare i förskoleklass
* Lena - lärare i år 2
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3.3 Metodval

Jag har alltså valt att använda mig av den kvalitativa intervjumetoden, eftersom
intervjuer lämpade sig bäst för mitt syfte med arbetet. Fördelarna med kvalitativa
intervjuer är att man som intervjuare kan föra ett samtal med intervjupersonen i fråga
(Kvale, 1997). Vidare så nämner Kvale att kontakten med intervjupersonen blir
personlig i den kvalitativa intervjun samt att det hela blir en upplevelse, då man får del
av intervjupersonens värld som denne berättar om. Patel & Davidson (1991)
framhåller att man genom denna slags intervjumetod får en djupare kunskap än i den
kvantitativa metoden. I den kvalitativa metoden kan man även ge möjlighet för
intervjupersonen att tillägga något som han/hon eventuellt glömt att säga under
intervjun eller som han/hon kommer på i slutet av intervjun (Kvale, 1997). Kvale
nämner även dessa intervjuers öppenhet där han menar att det inte finns några
egentliga regler för hur man ska gå tillväga. Däremot bör man, enligt Kvale, till
exempel fråga sig hur många intervjuer som behövs samt om de ska bandas eller inte.

3.4 Inhämtande av information

Innan intervjuerna ägde rum valde jag att lämna frågorna (se bilaga 1) till var och en
av dem som skulle intervjuas. Jag utgick från mina frågeställningar och hade en
huvudfråga med fyra tillhörande följdfrågor. En viktig fråga som jag dock inte hade
förberett intervjupersonerna på innan intervjun skulle äga rum, var vilken/vilka av de
språkliga medvetenheterna som de tillfrågade jobbade mest med och varför. Denna
fråga utarbetades efter det att jag lämnat ut samtliga frågeblad. Fördelen med att lämna
ut frågorna innan intervjun var att de inblandade hann förbereda sig och bekanta sig
med frågorna innan vi träffades. För att kunna få svar på mina frågeställningar
behövdes uttömmande svar och detta skulle eventuellt inte ha varit möjligt om jag inte
förberett intervjupersonerna på vad samtalet skulle komma att handla om. Dessutom
var jag inte intresserad av att få spontana svar. Vidare så utgick jag från de frågor jag
förberett innan, men samtalen och de kompletterande frågorna blev givetvis olika
beroende på att intervjupersonerna hade olika erfarenheter samt arbetade inom olika
verksamheter i barnomsorg och skola.

Intentionen var att alla sex intervjuerna skulle bandas men tyvärr fungerade inte
bandspelaren vid första intervjun trots att den testades innan. Under denna intervju,
som för övrigt skedde med läraren i år 1 på Enhet B, antecknade jag istället svaren,
skrev ner dem på datorn och besökte sedan denna lärare igen för att låta henne
godkänna intervjusvaren. Anledningen till varför jag ville banda mina intervjuer var
att jag som intervjuare inte behövde anteckna och då eventuellt missa viktig
information men även att intervjupersonen och jag hade större möjlighet att samtala
naturligt med varandra. Intervjuerna genomfördes i klassrum och personalrum och
samtliga intervjuer tog i genomsnitt 40 minuter att genomföra.
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3.5 Bearbetning och analys av intervjuerna

Intervjuerna skrevs ner nästan ordagrant och den kvalitativa analysmetoden användes
vid själva bearbetningen av svaren. De ändringar jag gjort är språkliga och påverkar
inte innehållet. Jag ville kunna jämföra svaren och om möjligt se eventuella likheter
och skillnader. Intervjupersonernas svar lästes igenom och analyserades. Därefter
skrev jag ner min analys i löpande text. Frågorna bearbetades och skrevs sedan ner
kring olika teman.
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4 Resultat

I denna del kommer jag att presentera de svar som erhållits från de sex intervjuperso-
nerna. Svaren presenteras här i löpande text kring olika teman. Analysen av svaren
kommer följaktligen att vävas in i den löpande texten, där jag även kommer att ta med
citat.

4.1 Språkträning

4.1.1 Språkträning i förskola

Både Barbro och Siv jobbar relativt lika med språket men skillnaden är att man på
förskolan där Barbro jobbar alltid arbetar åldersintegrerat med de minsta barnen; 1-4-
åringarna. Femåringarna, däremot, har sin egen grupp att vara i. På den förskola där
Siv jobbar så arbetar man dock mer åldersindelat än åldersintegrerat. Detta sker då vid
vissa samlingar:

...Då vi har samling då har vi åldersindelade grupper: 1-2-åringarna i en grupp,
3-åringarna för sig samt 4-5-åringarna i en grupp. Detta har vi två dagar i veckan
på förmiddagarna och då är det mycket rim, ramsor och sånger. Det är alltså efter
vad de kan och efter ålder. (Siv)

Siv berättar att det finns en ansvarig ur personalen för varje grupp. Ofta inleds
gruppsamlingen med en startramsa. Detta beror dock på vilket tema de för tillfället
arbetar med, men om det är tema språket så har de rim och ramsor en stund.

Jag brukar ha små lappar som de får dra och på dem så är det antingen en bild om jag
har lyckats rita någonting eller så står det en ramsa. De tycker att detta är jättekul och

de
lär sig vilken lapp de vill ha. (Siv)

Barnen får även klappa stavelserna i sina namn. Vissa namn kanske bara har en
stavelse medan en del namn har tre eller fyra. Barbro berättar hur deras samlingar går
till:

Vi har samlingar allihop. Då har vi olika övningar och språklekar och då försöker vi få 
med de minsta också. De får lära sig redan då hur man gör fast de inte kan hänga med

så mycket. (Barbro)

Här får barnen även träna på att känna igen sitt eget namn:

Vi har små lappar som vi har på en flanotavla 2 som vi sätter upp och så får barnen 
hämta sitt eget namn. Först säger man: ´Det här är Matilda`och vidare alla namn och så 
får de hämta sitt eget namn. (Barbro)

                                                          
2 Egentligen flanellograf; en tavla klädd med tyg där specialpreparerade bokstäver, bilder mm lätt häftar
(Bonniers svenska ordbok, 1994).
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De får också, berättar Barbro, träna på färger och ljuda bokstäver samt berätta inför
varandra under dessa samlingar.

Siv berättar att man under samlingarna även talar om ords betydelse och vid ett tillfälle
när de hade sångstund och sjöng sånger från Vi på Saltkråkan, kom ordet ”lärka” upp
till diskussion. Barnen visste inte vad ordet betydde. Även Barbro tar upp detta och
berättar hur de vid högläsning pratar om vad olika ord betyder.

På förskolan där Barbro jobbar, läser de ofta högt för barnen. Detta sker minst en gång
per dag. Hon menar att man här kan öka barnens ordförråd och att barnen även får en
positiv inställning till böcker och läsning. Dessutom får de, anser hon, lust att lära sig
läsa.

Vidare arbetar de med språkövningar där barnen får känna igen sitt namn, lyssna till
olika bokstavsljud där de får känna igen sin bokstav, till exempel ”L” som i Lena. De
jobbar även med motsatsord, rim och ramsor samt fritt berättande. Barbro framhåller
vikten av att lyssna på barnen och låta dem berätta klart. Hon tycker inte att man ska
använda sig av ”pekpinnar”: ”´Det heter inte hoppla utan hoppa´”, utan menar istället
att man själv kan säga ”`Jaha, du hoppade´”. När det gäller språkträning för de allra
minsta så anser Barbro att härmning vid blöjbyte är viktigt. Här kan man härma samt
uppmuntra barnen att prata.

4.1.2 Språkträning i förskoleklass

Både Sara och Göran arbetar mycket med rim och ramsor. I båda förskoleklasserna
utgår man från boken Språkstegen. Trulle skriven av Bryntse, A-M. och Palmkvist, A
(1998). Denna bok börjar med rim. Till denna bok finns både en arbetsbok och
arbetshäften, där de senare hör till varje kapitel i boken; Trulles ljud, stavelser, rim,
meningar samt ord. Göran berättar att de även använder sig av Språklekar efter
Bornholmsmodellen skriven av Häggström, I. och  Lundberg, I (1994). Sara berättar
att Ann-Katrin Svenssons bok Språkglädje från 1995 har kommit till användning,
eftersom de funnit den användbar och full av tips.

Både Sara och Göran har jobbat med stavelser, där barnen får klappa stavelser och lära
känna rytmen i ett ord. Här lär sig barnen både att dela upp ord i stavelser samt sätta
ihop stavelser till ord. Barnen får även bli bekanta med olika ljud som finns i ord. Man
jobbar även med ordlängd, där de får se vilket ord som är längst, till exempel ”haj”
eller ”bläckfisk”. Här menar Sara att barnen kan olika mycket beroende på
språkmognaden. Vidare har man, på den förskola där Sara arbetar, jobbat mycket med
olika ljud, där de låter barnen höra hur olika ljud låter och var i ett ord ett speciellt ljud
finns. Sara har märkt att barnen har svårast för att hitta ljudet när det finns i mitten av

                                                                                                                                                                                    



18

ett ord. Barnen har även fått göra en saga där de utgått från vissa meningar som var
färdiga; ”Det var en gång...” och så vidare. Man ska alltså fylla på i sagan allt
eftersom. Hon berättar om hur klassen blev indelad denna gång:

Vi delade in pojkarna i en grupp och flickorna i en grupp bara för att se hur man jobbar
i

de olika grupperna; hur pojkar tänker och hur flickor tänker. Det blev ju väldigt olika
saker. Killar ska ju ha lite mer ”action” och flickor har ju lite mer ”gulligull”. (Sara)

Läsning har skett väldigt ofta och under hösten läste de minst en bok per dag för
barnen. Detta skedde då under samlingar men även vid frukost. Barnen fick chans att
reflektera då förskollärarna stannade upp vid obekanta ord och diskuterade och frågade
kring dessa. Under samlingarna får barnen bland annat lägga ordpussel där de pusslar
ihop egna ord. De får även lära sig att återberätta en text samt att prata i en samling.
Sara anser att det är viktigt att fånga upp de tysta barnen och då ställa frågor som är
riktade mot dem. Barnen har även tränat sig i att uttrycka känslor med hjälp av ord.

Göran berättar hur de alltid börjar med lekar redan från hösten. Här ingår bland annat
presentationslekar, där barnen till exempel får tala om vad de heter. De har även olika
namnsånger. En annan vanlig lek är ”Ett skepp kommer lastat”, där han berättar om
hur de leker denna lek där uppgiften kan vara att säga något som börjar på bokstaven
d. Vidare menar han att språket tränas ganska medvetet från det att barnen börjar i
förskoleklassen. Samlingar förekommer varje dag och här får barnen lära sig att prata
med hela meningar men även att prata inför varandra. Han ger mig följande exempel
och säger:

När man frågar ´Vad har du gjort under lovet eller i helgen?´, så ska de inte bara
svara ´Åkt skoter´ utan ´I helgen eller under lovet har jag, pappa och mamma åkt
skoter´. (Göran)

Han tycker att träning av koncentration och aktivt lyssnande är viktigt. Barnen brukar
få lyssna till en kort saga på band där förskollärarna, däribland Göran, ställer frågor
om sagan efteråt. Här är det viktigt att lyssna och koncentrera sig så att man kan
återberätta i stora drag vad sagan handlade om. Barnen läser också mycket och har
små böcker som de tar hem i läxa. Göran framhåller vikten av att inte hoppa över
något i språkträningen fastän en del barn ligger före, beroende på att de kanske tränat
hemma, haft äldre syskon och så vidare.

Göran och hans kollega delar ofta in klassen i två grupper. Klassen består av 14 barn
totalt, så han tycker att det blir lagom stora grupper när man gör indelningen på detta
sätt. Barnen vågar dock prata inför varandra även när de är i helklass.
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4.1.3 Språkträning i år 1-3

Eva, som arbetar i år 1 när denna undersökning utförs, menar att träning av språket
finns i så många olika bitar.

Det är ju en sak det här att man ska kunna umgås och sitta tillsammans i grupp och bara
berätta tankar och att lyssna på varandra. (Eva)

Eva berättar att eleverna två gånger om dagen fått tillfälle att prata om det som hänt
under rasten. Syftet med detta är att den sociala biten ska fungera. Hon tycker att de, i
det sociala sammanhanget, har utvecklats och blivit tryggare tillsammans.

En annan bit är att eleverna ska lära sig läsa och skriva när de börjar i år 1. Det
material och de fonologiska tester, rimtester med mera som de gjort i förskoleklassen
överlämnas till läraren i år 1. I och med detta kan man då se hur långt de har kommit.
En ny kontroll görs sedan i år 1 direkt efter sommarlovet för att man ska kunna se vad
som hänt under sommaren rent språkligt. Hon tycker sig se vilka elever som haft
mycket språklekar och mycket talövningar innan de började i år 1.

I klassen jobbar man med rim, ramsor, sånger och sånglekar. Språkstegen. Trulle
används och tas med från förskoleklassen. Eva tycker att läsinlärningen gått bra och att
sammanljudningen fungerade mycket tack vare grupptimmarna som de haft. Hon
berättar att vissa elever knäckte koden genom att läsa och andra genom att skriva. De
fick lära sig vokalerna så fort som möjligt varpå lek med stavelser följde. Eva är
montessorilärarutbildad och använder mycket av deras material i sin undervisning.
Eleverna har fått bygga ord och använda sig av bokstäver gjorda i plast och zenitlera.

En del sitter och läser stora bildboxar och läser verserna och rimmar med bilderna.
De andra ligger på golvet och bygger orden, för de kan ju alltid några bokstäver. (Eva)

I klassen har de pratat om adjektiven och även lekt substantiv- och adjektivlekar. Detta
mycket beroende på att eleverna, enligt Eva, ofta tappar adjektiv i språket. Inom
montessoripedagogiken finns en bondgård som de har använt och utgått ifrån när de
samtalat om språket. Här finns djur med och man talar om deras utseende, färg, vad de
gör med mera. I detta sammanhang kan man lägga till diskussion om ändelser i ord, till
exempel ändelsen -et som i djuret. Eva menar att man visar eleverna detta och att
kunskapen sedan förhoppningsvis sitter. Klassen har även tränat på högfrekventa ord,
däribland korta ord såsom ”han”, ”som”, ”och”  med flera. Här får barnen se det som
en ordbild direkt. Eleverna får även klappa ord och använda sig av dataprogrammet
Lexia, där man lyssnar efter ljud.

Vidare menar hon att eleverna lär sig mycket av varandra. Spel och memory används
och hon poängterar hur viktigt det är att inlärningen av bokstäver ska ske på ett så
roligt sätt som möjligt, eftersom det ska vara en lek. Hon berättar även hur de samlar
ord på tavlan. Här kan hon sedan visa eleverna på bland annat olika ljud i orden.
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När de ska skriva själva används något hon kallar tankeboken, där eleverna får rita.
Detta har, menar Eva, att göra med bild- och tankespråket. Man ger således först
uttryck för vad man tänker på och därefter kommer orden. Hon berättar hur eleverna i
början fick säga orden varpå hon skrev ner dem.

En del ville kopiera och skriva själva och det är ju också ett sätt att lära sig språket, att
kopiera av texten och bokstäverna. En del fyllde i för att de hade svårt med motoriken,
så det är ganska individuellt. (Eva)

Efter jullovet har eleverna börjat skriva en mening i veckan. Här ska de lära sig att det
ska vara mellanrum mellan orden. Hur fort detta sker är individuellt. Eva talar här om
den spridning som finns i en klass och som faktiskt håller i sig. När det gäller
stavningen tycker hon att det märks tydligt vilka som har svårigheter. Hon menar
vidare att man vinner på att ha lekt med språket.

De får en rytm i sig som du sedan kan använda med ändelser och mycket annat. (Eva)

Eva talar även om vikten av att göra eleverna medvetna om vad de tränar vid olika
tillfällen. Hon ger exempel på detta och menar att man till exempel bör säga ”Nu
tränar vi på vokaler”, så att de verkligen vet vad språkträningen handlar om. Risken
finns att eleverna annars inte tänker på vad de gör. Hon tror att de, redan innan de
kommer till förskoleklassen, skulle kunna sortera och dela in både ord och saker i
språket.

I klassen får eleverna även träna minnet; att komma ihåg och att lyssna. De tränas
också medvetet i att komma ihåg siffer- och bokstavskombinationer. Man ser alltså hur
långt de kommer ihåg i kedjor. Eleverna har fortfarande svårt att prata inför varandra.
Eva har som tanke att dela in flickorna och pojkarna i varsin grupp vid bland annat
träning av språket. Hon tror att man på ett tidigt stadium skulle kunna börja med detta.

Lena, som arbetar i år 2 när denna undersökning utförs, säger att man i hennes klass
tränar språket kontinuerligt. De använder LTG-metoden3, där de utifrån en egen text
på ett blädderblock tillsammans tittar på hur ljuden ser ut, till exempel om ljud låter
lika. Vidare berättar hon att språkinlärningen går som en röd tråd genom allt. Den är
helt enkelt invävd i undervisningen i stort. Lena menar att eleverna är olika och det är
svårt att säga om de har nått den fonologiska medvetenheten i en viss ålder. Om de hör
fel så stavar de också fel. Några exempel som hon ger på detta är att eleverna blandar
ihop g och k samt u och ö. Hon anser att eleverna behöver uppfatta ljuden i språket
korrekt när de börjar i år 3 och hävdar att man inte klarar språket om man inte klarar
ljuden. I klassen jobbar de mycket med hur man säger vissa saker. Det exempel hon
ger är ”Kom hit!”. Eleverna får här dramatisera och diskutera hur man kan säga detta
på andra sätt. Lena förklarar då för eleverna att ”Så här lät det, men hur skulle det

                                                          
3 En läsinlärningsmetod - Läsning på Talets Grund. Denna metod kom i början på 1970-talet och utvecklades av
metodikläraren Ulrika Leimar. Eleverna väljer texter som sedan fungerar som underlag för läsinlärningen.
Vidare så ligger talspråksutvecklingen som grund för metoden (Pedagogisk uppslagsbok, 1996).
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kunna låta?”. Vidare poängterar hon vikten av att inte såra barnen och till exempel
säga: ”Så där låter det inte!”.

Hon jobbar mest med ordens böjning. Många barn säger ”jag kommde” och ”jag
sovde” i stället för ”jag kom” och ”jag sov”. De jobbar mycket med språket på detta
sätt. Det förekommer diskussioner i klassen och eleverna är, menar Lena, följsamma
och villiga att lära sig. Här menar hon även att träning är beroende av hur klassen är.
Tillsammans med klassen diskuterar hon även dialekt. Det är, enligt Lena, viktigt att
man pratar på ett annat sätt i klassrummet än i personalrummet. Som lärare får man
vara mer tydlig och försöka tänka på att prata korrekt i klassrummet.

I klassen jobbar de även med och tränar på till exempel skillnaden mellan ”komma”
och ”kommer”. De tittar även på stavelser i ord och hur ord indelas. Vidare så har
eleverna diktamen på några ord varje fredag.

4.2 Vikten av medveten språkträning

Siv, Sara och Eva anser att man medvetet ska börja träna språket så tidigt som möjligt.
Lena anser dock att den medvetna träningen ska ta fart direkt när barnen börjar i år 1.
Siv och Sara menar att språkträningen ska ske så tidigt som möjligt därför att barnet då
får en grund att stå på. Barnet får ett språk och kan därmed göra sig förstådd. Siv
tycker att man bör veta varför man tränar barnet språkligt. Hon anser även, precis som
Göran, att språkträningen sker hela tiden fastän man kanske inte alltid är medveten om
det. Hon ger ett exempel på språkträning, där man som vuxen till exempel kan säga:

Titta foten! Även om detta är kroppsuppfattning, så får de ändå veta att det är fot och
så säger de: Titta foten! (Siv)

Sara menar att det finns olika sätt att träna språket på, men att man framför allt bör läsa
böcker för barnet.

Man bör ta sig tid att läsa böcker där det finns koppling till bilder eller där man kan 
peka och se vad de olika sakerna heter. Detta kan man göra när ett barn är ett år, bara 
man får barnet att sitta stilla en liten stund så att det blir intresserat och nyfiket. (Sara)

Eva anser att språkträningen ska ske tidigt eftersom ett barn då kan uttrycka sina
tankar och känslor där följden blir att man slipper mycket oro på rasterna. Hon har
upplevt att oron bland de elever hon haft ökat på senare tid. Vidare tycker hon att de
får ta emot oroligare barngrupper nu och menar att om man kan uttrycka sig språkligt
så har man igen det på många sätt.

Men hade de haft det här i ryggraden redan när de kom så hade man kunnat göra
mycket

annat. Nu har vi jobbat ihop gruppen tack vare att vi har kunnat komma dithän att vi
vågar berätta vad som är roligt och vad som är svårt. (Eva)
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Även Barbro håller med om att träningen bör ske redan från spädbarnsåldern, där
joller och härmning är vanligt. Detta anser även Göran och menar att man hela tiden
bör
prata med barnet. Barbro lägger dock tyngdpunkten på att börja träna när barnet visar
intresse för det:

När barnet börjar intressera sig och vilja lära sig olika bokstäver, då ska man nappa
på det och träna...men inte tvinga det. Det ska vara roligt jämt. (Barbro)

4.3 Språklig medvetenhet

Både Barbro och Siv, som arbetar i 1-5-årsverksamhet i förskola, berättar att de jobbar
mest med den fonologiska och den morfologiska medvetenheten. Utav dessa jobbar
Siv mest med den morfologiska. Barbro ger ett exempel på hur de på hennes förskola
jobbar med den fonologiska medvetenheten och berättar här att barnen får känna igen
den första bokstaven i sitt namn samt höra hur den låter, till exempel ”S” i Sanna. När
det gäller den morfologiska medvetenheten, så läser de böcker för barnen och stannar
upp vid svåra ord, vilket skapar frågor och diskussion kring orden.

Sara berättar att alla medvetenheter berörs men att de i förskoleklassen jobbar väldigt
mycket med den fonologiska medvetenheten. Hon hänvisar till Ann-Katrin Svenssons
bok Språkglädje från 1995 där hon tycker att det finns mycket exempel på detta. I
likhet med Sara så jobbar även Eva mest med den fonologiska medvetenheten. Hon
tycker att den behöver fokuseras i synnerhet under höstterminen, när det i mångt och
mycket handlar om att eleverna ska lyssna på de ljud som finns i orden. Eva anser
vidare att det går fortare för eleverna att göra ljudanalysen om de tränat upp detta
redan i förskolan. Eleverna får dock även jobba med gåtor och idiomatiska uttryck,
som till exempel uttrycket ”Slå två flugor i en smäll”. Hon tillägger att barnen nog har
mer glädje av detta i år 2 och 3.

Göran, som arbetar i förskoleklass och Lena, som arbetar i år 2, jobbar på ett annat sätt
än de övriga och lägger tyngdpunkten på den semantiska och den pragmatiska
medvetenheten. Lena jobbar mest medvetet med båda dessa, medan Göran jobbar mest
med den pragmatiska. Han menar här hur språket används; om man är arg, glad, sur
och så vidare.

Barbro, Siv, Sara, Göran och Eva anser att det är viktigt att barnen är medvetna om
språkets form. Barbro menar att om barnen är medvetna om denna, så får de det lättare
i skolan. Även Göran anser att medvetenheten om språkets form är viktig. Han
förklarar varför han tycker så:

...De (barn, min anm.) som kan språket jättebra har ju lättare med skrivning och läsning.
(Göran)

Barbro förklarar vikten av medvetenheten på detta sätt:
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De (barnen, min anm.) har ju ett försprång i skolan om de är medvetna om att det finns 
två ord i ett ord till exempel och även detta med ljud - att bokstäverna har ljud, så helt 
klart får de ett försprång i skolan och allt blir lättare. (Barbro)

Hon tycker dock att en del barn är mindre ”pyssliga” än andra och gillar lekar där man
använder kroppen. För dessa barn kommer då intresset för bokstäverna senare.

Sara anser att medvetenheten om språkets form är nödvändig för att barnet ska kunna
utveckla sitt eget språk. Här menar hon framför allt hur man bygger upp meningar men
även uttal och stavning hör hit. Hon betonar även förståelsen; att barnet ska kunna
reflektera över vad det läst eller skrivit. Eva tycker att medvetenheten om språkets
form behövs för att eleverna ska kunna skriva mer och mer målande ju äldre de blir.

4.4 Tankar bakom arbetet med språket

Barbro, Lena, Sara och Siv har inte någon särskild pedagogik eller teori som de
medvetet arbetar efter när det gäller språkträningen. Lena brukar dock ibland läsa både
Freinet och Vygotsky och den bok hon vid intervjutillfället tagit med heter Vygotskij
och pedagogiken skriven av Bråten, I. och Hollsten, G (1998). Barbro och Siv anser att
de tar mycket idéer från deras förskollärarutbildning de gått för några år sedan. Här
finns många olika teorier och pedagogiker med i ryggsäcken. Dessutom har Barbros
kollegor jobbat relativt länge och bär därför på mycket erfarenhet. Även Sara tycker
att de på hennes jobb blandar olika teorier och metoder och anpassar dessa efter den
aktuella barngruppen.

Eva och Göran har, till skillnad från dessa fyra, självklart en viss blandning men utgår
ändå från särskilda teorier och pedagogiker. Göran använder sig av Bornholms-
modellen i sin förskoleklass. Eva säger att hon bland annat utgår från
montessoripedagogiken, eftersom hon är montessorilärarutbildad. Inom ramen för
läsinlärning får eleverna använda sin motorik och ”spåra” bokstäverna på ett
sandpapper men man kan även spåra dem på socker, sand eller risgryn.

Både Barbro och Siv tycker det är bra att kunna prata med andra samt att få sådana här
frågor, exempelvis de som ingår i denna undersökning, eftersom man då tänker till och
reflekterar över hur man egentligen jobbar, vad man skulle kunna förändra och så
vidare. Både Barbro, Siv och Sara skulle vilja ha mer tid till reflektion och tid till att
utveckla sina arbetssätt. Barbro tycker att man bör träffa andra förskolor där man då
kan ha pedagogiska diskussioner och utbyta erfarenheter. Även Siv uttrycker en
önskan om att få mer tid till reflektion över arbetet. Sara vill ha mer tid till medveten
språkträning för de som är 6 år, eftersom nyfikenheten kommer i denna ålder. Hon
menar att många barn nu börjar kunna läsa litegrann samt börja ljuda. Dessutom lånar
barnen hem lättlästa böcker. De är dock bara 6 år och det är, enligt henne, viktigt att
utvecklingen även sker på andra plan:
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Det är så viktigt att de utvecklar alla andra sinnen också samt rörelse, den sociala kon-
takten med mera. Allt det här hänger ju ihop. (Sara)

Både Sara, Siv, Eva och Göran är bekanta med Bornholmsmodellen och Sara säger att
de ibland använt sig av den. Till skillnad från Sara så använder Göran och Siv denna
modell för tillfället i sitt arbete. Göran mer medvetet och Siv mer omedvetet.

Någonstans i bakhuvudet på oss så jobbar vi efter Bornholmsmodellen...fast vi gör det 
inte medvetet. (Siv)

Eva däremot, som jobbar i år 1, använder inte Bornholmsmodellen  men säger att man
mycket väl skulle kunna ha nytta av den även i år 1. Både Sara och Göran använder
Språkstegen. Trulle (se avsnitt 4.1.2) i sina förskoleklasser.
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5 Diskussion

5.1 Metoddiskussion

Det har varit intressant och givande att göra denna undersökning. Jag har erhållit
kunskap både från litteraturen och resultaten. Dessutom har denna undersökning
bidragit till att jag nu lärt mig ännu mer om intervjuteknik samt hur man rent praktiskt
bör gå tillväga vid en undersökning av detta slag.

Arbetsprocessen har fungerat bra men det finns dock några punkter som jag vill ta upp
för diskussion. När det gäller intervjun med Lena, lärare i år 2 inom Enhet B, så kunde
resultaten eventuellt blivit mer utförliga om intervjun bandats. När svaren vid en
intervju antecknas finns alltid en risk att viktig information faller bort. Intervjuaren
hinner helt enkelt inte med att skriva ner allt som sägs. Även om inte allt som sägs i
själva resultatdelen tas med, så finns i alla fall möjligheten att med hjälp av en bandad
intervju ha intervjupersonens kompletta svar som grund. Sedan kan det som inte är
relevant för den aktuella frågan sållas bort. Kvale (1997) menar att intervjuaren, med
hjälp av en bandspelare, kan rikta uppmärksamheten på själva ämnet samt dynamiken i
intervjun.

Den metod jag har använt mig av var nödvändig i denna undersökning. Jag ville få
längre och mer reflekterande svar men även, som Kvale (1997) nämner, samtala med
intervjupersonen. Enligt Kvale (1997) är den kvalitativa forskningsintervjun ett
särskilt slags samtal.

En annan viktig sak att ta upp är att intervjupersonerna inte fick alla frågor i förväg.
Frågan om språklig medvetenhet kom inte med på frågeformuläret, eftersom den
utarbetades efter det att samtliga frågeblad lämnats ut. Detta kan göras annorlunda till
en annan gång. Jag lämnade visserligen ut frågorna i förväg, men en del av
intervjupersonerna fick dem dagen innan. Detta gäller för Siv, förskollärare inom
Enhet B samt för Lena, lärare i år 2 inom Enhet B. Det är dock inte säkert att de
resterande hann förbereda sig mer än Siv och Lena. Det viktiga är dock att vara
uppmärksam på detta faktum att sådana faktorer som dessa kan påverka resultatet.

Till en annan gång skulle det vara intressant att bekanta sig ännu mer med olika teorier
och således läsa mer litteratur. Eftersom jag bor i en mindre kommun finns det ej så
rika möjligheter att låna relevant litteratur på kommunens eget bibliotek, utan fjärrlån
är alternativet. Väntetiden kan då ibland bli ganska lång. Litteraturen som ligger till
grund för detta arbete har till största delen skett via fjärrlån.
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5.2 Resultatdiskussion

I denna diskussionsdel kommer jag att diskutera resultaten i den ordning de
presenteras i resultatdelen (avsnitt 4). Enligt Patel & Davidson (1991) är denna
disposition underlättande för läsaren. Detta sker i mitt fall utifrån de olika teman som
resultatet kretsar kring. Här kommer jag även, i möjligaste mån, att koppla samman
resultaten med den litteratur som ligger till grund för min undersökning.

Språkträning i förskola

Både Barbro och Siv jobbar med rim, ramsor och språklekar. Enligt Svensson (1998)
finns det ett syfte bakom detta. Hon menar att rim, ramsor och språklekar är viktiga för
kommunikationen. Detta gäller i synnerhet för barn i 4-årsåldern. Svensson anser även
att språklekar och rim stimulerar den fonologiska medvetenheten (Svensson, 1998).
Här tolkar jag det som att Barbro även här anser att språkträningen gör att barnen får
det lättare i skolan med läsning och skrivning och att det alltså är hennes syfte med
träningen (se avsnitt 4.3). Personligen tycker jag det är intressant att bli medveten om
detta. Innan jag började undersöka hur förskollärare och lärare i år 1-3 arbetar med
språket, visste jag inte mycket. I samband med dels läsning, dels intervjuer förstår jag
nu varför man jobbar med bland annat rim. Syftet bakom har blivit klarare för mig.

Barbro framhåller vikten av att läsa för barnen samt låta dem berätta inför varandra.
Detta talar även Thilén (1999) om och menar att språket ska användas ofta, vilket
bland annat kan ske genom sagoläsning och berättelser men även samtal. Barbro och
Siv berättar att de utifrån läsning och sång med barnen diskuterar och samtalar kring
ord. När det gäller sång, som är en av många aktiviteter, så menar Centerheim-
Jogeroth (1988) att hjärnan utvecklas med hjälp av till exempel sången. Barbros och
Sivs metod när det gäller läsning och sång är bra enligt min åsikt, eftersom den kan
skapa diskussion kring ord. Här sker det dessutom i ett naturligt och för barnen roligt
sammanhang.

Ytterligare en aspekt av språkträningen är den som sker med de allra minsta. Här talar
Barbro om vikten av härmning vid blöjbyte samt att man uppmuntrar barnet att prata.
Centerheim-Jogeroth (1988) poängterar detta och menar att de små barnen ofta
upprepar och härmar. Här ska den vuxne tänka på att tala tydligt (Centerheim-
Jogeroth, 1988). Precis som Barbro tror jag det är viktigt att man som vuxen
uppmuntrar barnet att prata. De allra minsta barnen behöver ju också få stimulans,
även om denna ser ut på ett annat sätt än för de äldre barnen.
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Språkträning i förskoleklass

Det framkommer här att både Sara och Göran har jobbat mycket med stavelser. Barnen
har fått klappa stavelser, dela upp ord i stavelser samt sätta ihop stavelser till ord.
Tornéus (2000) hävdar att barn i förskoleåldern har lättare för stavelserna än för
fonemen och menar att detta gäller både för ljudsegmenteringen och ljudsyntesen
(se avsnitt 2.4). Vidare så berättar Sara och Göran att de låtit barnen jobba med
ordlängd och därmed försökt se vilket ord som är längst. Exemplet som ges på detta är
”haj” eller ”bläckfisk”. Svensson (1998) skriver om ordlängd och menar att ett barn
som känner till vilket ord som är längst också är fonologiskt medvetet. Ett annat sätt
att träna den fonologiska medvetenheten är att man låter barnen ta bort fonem i början,
i mitten och i slutet av ord (Svensson, 1998). Sara låter barnen upptäcka var i ett ord
ett speciellt ljud finns. Hon har dock märkt att barnen har svårast att hitta ett ljud om
det finns i mitten av ett ord. Här tror jag det är viktigt att inte börja med ljudsyntes och
ljudsegmentering för tidigt utan använda stavelser istället, precis som förskollärarna
gör och som Tornéus (2000) hävdar.

Arnqvist (1993) skriver om Vygotskys teori där den sistnämnde framhöll vikten av att
konkretisera för barnet. Vidare är språket, enligt Vygotsky, bundet till den rådande
situationen. Detta tycker jag blir tydligt i Görans exempel:

När man frågar ´Vad har du gjort under lovet eller i helgen?´, så ska de inte bara
svara ´Åkt skoter´ utan ´I helgen eller under lovet har jag, pappa och mamma åkt
skoter´. (Göran)

Här visar Göran på konkretiseringen. Inlärningen blir konkret och kopplas samtidigt
till den rådande situationen, vilket i detta fall är barnets vardag som det lever i.
Vygotsky menade även att barnets erfarenheter är av stor vikt i undervisningen, vilket
blir tydligt i detta exempel.

Språkträning i år 1-3

I den diskussion som Tornéus (2000) för kring ljudsyntesen anser hon att barnet får
svårt att minnas alla ljud, när dessa sedan ska sättas samman. Eva talar om detta och
säger att hennes elever får träna upp minnet och försöka komma ihåg både siffror och
bokstäver i kedjor. Här blir träningen viktig. Jag uppfattar det som Eva och tror att
träning är A och O för att eleverna ska kunna lära sig detta.

Något annat intressant som är värt att lyfta fram är när Eva berättar att bland annat
språklekar underlättar för elevernas läs- och skrivinlärning. Detta tycker hon sig se hos
de elever som har tränat språket innan de börjat i år 1. Tornéus, Hedström och
Lundberg (1986) menar att övningar som är metalingvistiska, det vill säga som har att
göra med medvetenheten om språket (Tornéus, 2000), kan bidra till att övergången
mellan förskola och år 1-3 blir enklare samt att övningar av detta slag banar väg för
läs- och skrivinlärningen.
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Enligt Piaget har det sociala sammanhanget en viktig del i språket, eftersom det kan
bidra till att språket utvecklas. Både Piaget och Vygotsky ansåg att det sociala
samspelet med omgivningen var viktigt (Arnqvist, 1993). Personligen tror jag att detta
är en nödvändighet för språkutvecklingen. Ett barn behöver få stimulans genom att
prata med och lyssna på andra i sin omgivning. Eva tar upp detta när hon berättar om
hur eleverna två gånger om dagen fått tillfälle att prata om det som hänt under rasten.
Hon menar att syftet med detta är att den sociala biten ska fungera. I det sociala
sammanhanget har eleverna, enligt henne, utvecklats och blivit tryggare.

Vikten av medveten språkträning

Det exempel Siv ger när det gäller medveten språkträning vill jag ta upp här i
diskussionen:

´Titta foten!´. Även om detta är kroppsuppfattning, så får de ändå veta att det är fot och
så säger de: `Titta foten!`. (Siv)

Jag tycker att det finns ett samband mellan Sivs exempel och den behavioristiska
teorin där bland annat stimulans och respons framhålls (se avsnitt 2.1.1). Om detta
skriver Arnqvist (1993) och menar att det finns en koppling mellan det att barnet ser
ett föremål och det att barnet sedan får namnet på föremålet. Svensson (1998) anser att
man som pedagog ska tänka på att ge respons i kommunikationen till barnet samt även
tänka på att namnge föremål av olika slag. Exemplet om Sebastian och hans pappa
som talar om tåget har stora likheter med Sivs exempel ovan.

 Sebastian, två år, och hans pappa leker med ett tåg.
Pappa: `Tåg, tuff-tuff-tåg`. (Stimulus)
Sebastian tar tåget: `Tåg!`(Respons)
Pappa, glatt leende: `Ja, tåg. Så duktig du är!`(Förstärkning)
(Svensson, 1998, s 24).

Skillnaden är att Siv inte ger mig exempel på någon förstärkning utan låter det stanna
vid själva responsen. En förstärkning i hennes exempel kunde då ha varit ”Ja, fot. Så
duktig du är!”.

Språklig medvetenhet

En annan reflektion som har sin grund i resultatet är att Eva tycker att hon jobbar med
den fonologiska medvetenheten allra mest. Hon berättar dock hur de i klassen även
jobbar med gåtor och idiomatiska uttryck, vilket innebär språkliga uttryck. Svensson
(1998) menar att man till exempel kan gissa gåtor för att stimulera den pragmatiska
medvetenheten. Här vill jag göra läsaren uppmärksam och ta upp detta till diskussion.
Jag anser att Eva i detta fall även arbetar med den pragmatiska medvetenheten. Hon
jobbar med bland annat gåtor, vilket Svensson (1998) menar hör till just denna
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medvetenhet. Tornéus (2000) säger om de regler vi har i vårt språk, att barnen och
även omgivningen många gånger är omedvetna om hur inlärningen skett. På samma
sätt är det här; utifrån mina resultat tycker jag mig se att man som pedagog inte alltid
kan sätta namn på det som sker i undervisningen. Det råder således ibland, dock inte
alltid, en slags omedvetenhet. Detta tar Siv upp (fr. avsnitt 4.4) och berättar om den
omedvetenhet som ibland finns.

Någonstans i bakhuvudet på oss så jobbar vi efter Bornholmsmodellen...fast vi gör det 
inte medvetet. (Siv)

När det gäller Lenas arbete kring de olika medvetenheterna jobbar de mycket i klassen
med att reflektera över språket. Detta är något som hör till den semantiska
medvetenheten (Svensson, 1998). Göran däremot, berättar att han riktar in sig mest på
den pragmatiska medvetenheten. Vid en närmare analys av resultatet i avsnitt 4.1.2
anser jag att det är den fonologiska medvetenheten som framkommer mest.

Det framkommer att både Barbro och Göran tycker att medvetenheten om språkets
form underlättar för läsning och skrivning. I diskussionen kring språkträning i år 1-3
tar Lena upp språklekarnas betydelse. Här håller jag med Eva, som menar att
språklekar underlättar för läs- och skrivinlärningen. Jag tror att just leken med språket
är betydelsefull. Barnen måste få känna att det är en lek, särskilt om man betänker
deras ålder. I leken kan man som pedagog väva in språkarbete på ett naturligt sätt. I det
sammanhanget finns en koppling till det Tornéus, Hedström och Lundberg (1986) tar
upp om de metalingvistiska övningarnas funktion. Det författarna menar gäller även
här; att dessa övningar kan underlätta läs- och skrivinlärningen för barnen när de
börjar i år 1-3.

Tankar bakom arbetet med språket

Det blir här tydligt att de flesta intervjupersonerna blandar olika teorier och
pedagogiker. Detta tror jag har sin grund i att de alla bär på arbetslivserfarenhet. Eva
säger vid ett tillfälle under intervjun, vilket ej framkommer i resultatet, att den som är
nyutbildad ofta håller sig till en metod vid till exempel läsinlärningen. Detta kan nog
stämma men jag tror det är viktigt att inte låsa sig vid endast en metod. Om man som
pedagog blandar och tar från olika teorier och metoder, tror jag att arbetet kan bli mer
mångsidigt och mer utvecklande.

Bornholmsmodellen är en gemensam nämnare för de flesta intervjuade. Siv, Sara och
Göran talar om hur barnen får klappa stavelser i ord, till exempel i deras namn. Jag tror
att detta är en bra övning som också gör att det blir tydligt och konkret för barnen.
Häggström och Lundberg (1994) tar upp detta som en av många övningar och menar
att barnen kan få klappa stavelser i bland annat sina namn.

De kognitiva teorierna är ytterligare en gemensam nämnare för samtliga
intervjupersoner och överlag är det dessa teorier som ligger bakom de intervjuade
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förskollärarnas och lärarnas arbete med språket. Det finns tydliga drag av
konkretisering och verklighetsanknuten undervisning inom samtliga verksamheter.
Barbro, Siv, Göran och Sara låter barnen klappa stavelserna i sina namn. Detta blir
nära barnets egen verklighet. Göran låter barnen till exempel berätta vad de gjort under
helgen (se avsnitt 5.2 om språkträning i förskoleklass). Lena diskuterar dialekt med
sina elever och här anser jag att det finns en koppling till de kognitiva teorierna och då
i synnerhet till Vygotsky, som menade att språket är situtionsbundet samt att
konkretisering är viktigt. Lena berättade för mig att hon och eleverna bland annat
diskuterar meningar som till exempel: ”Ska vi fara på tandläkaren?” och ”Ska vi fara
till tandläkaren?”. Här diskuteras meningar som handlar om sådant eleverna känner
till. När det gäller Eva arbetar hon en del med montessoripedagogiken. Hon har, som
jag redan nämnt, utgått från en bondgård och talat om djur. Här vävs bland annat
ändelser i ord in. Detta blir något konkret för eleverna och Eva berättade för mig att de
även talat om djuren som finns på den plats där eleverna bor. Detta att konkretisera
undervisningen och låta den vara situationsbunden, är något som jag kommer att bära
med mig i mitt arbete som grundskollärare.

5.3 Förslag till fortsatt forskning

Det skulle vara intressant att ta reda på den språkliga medvetenhetens betydelse för
läs- och skrivinlärningen samt undersöka den eventuella kopplingen mellan övning av
denna samt läs- och skrivsvårigheter. När jag började min undersökning hade jag även
för avsikt att titta på detta, men blev avrådd eftersom arbetet då hade blivit alldeles för
omfattande. Men möjligheten att forska vidare kring detta kvarstår dock.
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