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Sammanfattning 
Abstract 
Under inriktningen Grundläggande färdigheter på lärarprogrammet väcktes ett intresse hos mig angående språklig 
medvetenhet och dess betydelse för barns läs- och skrivinlärning. I det här examensarbetet har det behandlats 
närmare med hjälp av en empirisk och teoretisk studie. Genom att koppla vad framstående forskare inom språklig 
medvetenhet anser om vad just språklig medvetenhet är, till hur verksamma pedagoger arbetar och upplever språklig 
medvetenhet i praktiken, ges en bild av begreppets innebörd och betydelse. Svårigheter, oklarheter och fördelar med 
begreppet språklig medvetenhet redovisas. 
 
I examensarbetets teoretiska del framkommer olika definitioner och benämningar av begreppet språklig 
medvetenhet. Att begreppet är innehållsrikt och svårdefinierat tydliggörs ytterligare i den empiriska delen. Där har 
även pedagogerna svårt att definiera vad språklig medvetenhet är. Dock upplever pedagogerna att arbetet med 
språklig medvetenhet medför många vinster vilket även stärks av den teoretiska delen. I många nationella och 
internationella studier har det framkommit att medveten träning av språklig medvetenhet är av betydelse för barns 
läs- och skrivinlärning. I det här examensarbetet förtydligas det ytterligare. 
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Sammanfattning 
Syftet med det här examensarbetet har varit att belysa vad framstående forskare inom området 

språklig medvetenhet anser om vad just språklig medvetenhet är för något samt hur några 

pedagoger i skolan uppfattar och arbetar praktiskt med språklig medvetenhet. Med hjälp av 

frågeställningarna; vad är språklig medvetenhet, hur kan förskolelärare/fritidspedagog/lärare 

arbeta med språklig medvetenhet i praktiken samt vilken betydelse har språklig medvetenhet 

för läs- och skrivinlärningen, är min förhoppning att syftet ska klargöras. 

 

I litteraturen och forskning framkommer det i stor utsträckning att språklig medvetenhet har 

betydelse för läs- och skrivinlärning. Det som framhålls är vikten av medveten och 

kontinuerlig träning. Dock är begreppet språklig medvetenhet diffust, vilket kan försvåra 

arbetet för många pedagoger. Begreppet språklig medvetenhet är stort och innehållsrikt, vilket 

visar sig i arbetet inom de olika medvetenheterna, dvs. fonologisk, morfologisk, syntaktisk, 

semantisk eller pragmatisk. I det arbetet handlar det om att möta barnen på rätt nivå och 

successivt öka svårigheten i träningen, nivå för nivå, allteftersom barnen är mogna. Forskning 

visar även långtidseffekter hos barn som tränats medvetet i språklig medvetenhet. Det stärker 

vikten av medveten träning i språklig medvetenhet. 

 

I den empiriska delen har fyra pedagoger intervjuats. Där förtydligas svårigheten med 

begreppet språklig medvetenhet. Pedagogerna framhåller även vikten av språklig 

medvetenhet, det för att de upplever arbetet som positivt. När de preciserar språklig 

medvetenhet och hur de arbetar utgår de ifrån någon av medvetenheterna. I det arbetet har de 

bara positiva upplevelser. Några av pedagogerna framhäver att de märker skillnader i 

användandet av språklig medvetenhet i förskoleklassen. Det genom att barnen lättare är 

mottagliga för läs- och skrivinlärningen i år 1.  
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1. Inledning 
Att lära sig skriftspråket är inte lätt. Det förutsätter en viss språklig medvetenhet. Det är något 

som tar tid och kräver professionell vägledning. Som lärare och förskolelärare gäller det att 

vara medveten om dessa svårigheter i samband skriftspråksutvecklingen. Genom att arbeta 

med skriftspråket på ett harmoniskt och lustfyllt sätt kan utvecklingen underlättas. Det kan 

medföra att barnen kommer till insikt om skriftspråket på ett mer naturligt sätt. Enligt Taube1 

är tal och skrift lika men ändå olika. Hon menar att de flesta barn som föds normala lär sig att 

tala utan problem. Dock menar Taube att skriftspråket inte utvecklas utan kunnig och 

kompetent handledning. Som lärare och förskolelärare är det därför viktigt att avdramatisera 

skriftspråket för barnen. Det kan åstadkommas genom att laborera med skriftspråket. För 

många barn är det av stor vikt eftersom de upplever skriftspråket som komplicerat. Genom att 

laborera med skriftspråket kan läraren och förskoleläraren få barnen språkligt medvetna. Det 

är en förutsättning för barns skriftspråksutveckling. 

 

Den språkliga medvetenheten är en del av den metakognition som enligt Taube, Lundberg2 

och Garner3 och många andra forskare är en viktig aspekt av barnens skriftspråkliga 

utveckling. Metakognition är individens medvetenhet om sina egna tankeprocesser, och vissa 

hävdar att just den språkliga medvetenheten är en nödvändig förutsättning för att barnen ska 

kunna lära sig att läsa och skriva. Det finns även en del forskning, se t.ex. Adams4 som tyder 

på att den språkliga medvetenheten också utvecklas när barnen lär sig läsa och skriva. Men 

även dessa studier visar att de barn som har ett visst mått av språklig medvetenhet när de 

börjar skolan, lyckas bättre med läsinlärningen än de barn som saknar denna. 

 

”Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och för elevernas fortsatta liv och 

verksamhet. Det är därför ett av skolan viktigaste uppdrag att skapa goda möjligheter för 

elevernas språkutveckling”5. 

                                                 
1 Taube, Karin. (1987). Läsinlärning och självförtroende. 
2 Lundberg, Ingvar. (1984). Språk och läsning. 
3 Garner, Ruth. (1996). Metacognition and Self-Monitoring Strategies. 
4 Adams, Marilyn Jager. (2001). Beginning to read. 
5 Skolverket. (2000). Grundskolans kursplaner och betygskriterier. s. 96. 



2. Bakgrund 
I alla tider har skriftspråket uppfattats som komplicerat. Enligt Taube anses läs- och 

skrivinlärningen som något ”onaturligt”. Det för att skriften först började användas för 

ungefär 5000 år sedan. Tidigare i skolans historia togs ingen hänsyn till det och framförallt 

inte i förskolan. För dåtidens lärare skedde skriftspråksundervisningen efter eget behag. Det 

gjorde att många barn missgynnades i sin skriftspråksutveckling. Kopplas det till Taube kan 

barnens självbild ha försämrats, eftersom de inte upplevde någon större framgång i samband 

med skriftspråket. Att arbeta med skriftspråket laborativt var något som dåtidens lärare och 

förskolelärare inte kände till. Det fick till följd att barnen inte fick möta skriftspråket på ett 

lekfullt sätt. Med ett lekfullt arbetssätt hade barnen blivit mer förberedda i skriftspråkets 

uppbyggnad. Den kunskapen var inte dåtidens lärare och förskolelärare medvetna om. Det 

medförde att många barn fortsättningsvis i sin skriftspråksutveckling uppfattade skriftspråket 

som komplicerat. Genom ett leklystet arbetssätt kring barns föreställningar om skriftspråket 

hade läraren och förskoleläraren förmått ändra det. 

 

Under min inriktning ”Grundläggande färdigheter” på lärarprogrammet i Linköping väcktes 

ett intresse hos mig angående språklig medvetenhet. Det intresset stärktes ytterligare i 

samband med att jag läste Ann-Katrin Svenssons bok ”Barnet, språket och miljön”. I den 

boken förklaras språklig medvetenhet på ett tydligt och enkelt sätt. Det medförde att jag ute 

på min verksamhetsförlagda utbildning iakttog hur lärare tillämpade eller inte tillämpade 

språklig medvetenhet på ett sätt som jag inte gjort tidigare. Under mina iakttagelser märkte 

jag bland annat hur en elev i slutet av år 1 glömt vad rim är och hur hon rimmar. Det minnet 

finns fortfarande kvar hos mig och har till stor del bidragit till att jag valt att i mitt 

examensarbete behandla språklig medvetenhet och dess betydelse. 



3. Syfte 
Mitt syfte med det här examensarbetet är att belysa vad framstående forskare inom området 

språklig medvetenhet anser om vad just språklig medvetenhet är samt hur några pedagoger i 

skolan uppfattar och arbetar praktiskt med språklig medvetenhet. Min avsikt är även att belysa 

vilken betydelse språklig medvetenhet har för läs- och skrivinlärningen. 

 

4. Frågeställningar 
• Vad är språklig medvetenhet? 

• Hur kan förskolelärare/fritidspedagog/lärare arbeta med språklig medvetenhet i 

praktiken? 

• Vilken betydelse har språklig medvetenhet för läs- och skrivinlärningen? 



5. Litteraturgenomgång 
I litteraturgenomgången kommer det att finnas kopplingar till språklig medvetenhet ur ett 

nationellt såväl som ett internationellt perspektiv samt ett historiskt och nutida perspektiv. I 

den bearbetningen kommer jag att lyfta fram framstående författare i kunskapsområdet 

språklig medvetenhet för att stärka innehållet i examensarbetet. Några av de författare som jag 

anser är betydande inom språklig medvetenhet är Svensson, Lundberg, Hagtvet, Tornéus och 

Ehri. Med den kunskap som de besitter inom barns läs- och skrivutveckling och språklig 

medvetenhet grundar jag mycket av det här examensarbetet på deras teorier och den forskning 

de utfört. De är i mångt och mycket samstämmiga, men det finns också vissa skillnader 

mellan de olika författarnas synsätt. I examensarbetet kommer jag att hänvisa mycket till 

respektive författares verk. Det medför många hänvisningar, varför jag valt att i 

litteraturgenomgången endast hänvisa till deras arbeten när de nämns första gången. I texten 

nämner jag således bara författarens efternamn utan fotnot. 

 

Inom området läs- och skrivinlärning finns det forskning som visar några förutsättningar som 

är dokumenterade som positiva faktorer i samband med läs- och skrivutveckling. Elbro6 har 

närmare behandlat dessa förutsättningar. Enligt Elbro är bokstavskännedom den enskilda 

färdighet i förskoleåldern som bäst förutsäger hur det går i den första läsutvecklingen. Dock 

menar Elbro att det är oklart om barn får det lättare att läsa om de undervisas om bokstäver 

redan i förskoleåldern. Han menar att det ska mer till i läsutvecklingen än att bara känna till 

bokstäver. Efter barnens skrift- och bokstavskännedom hävdar Elbro vikten av de talspråkliga 

färdigheterna i samband med läsutvecklingen. Det har enligt Elbro visat sig i ett flertal 

undersökningar i olika länder. Just uppmärksamheten på det talade språket är en mycket 

viktig förmåga i förutsägelsen om hur lätt barn lär sig läsa. Det kan enligt Elbro handla om 

meningsbyggnad, rim, stavelser och enskilda ljud. Särskilt kännedom om de enskilda ljuden 

anser Elbro är av stor vikt, han menar närmare att detta har ett orsakssamband med 

läsutvecklingen, det för att de är vad bokstäverna står för. Det har alltså visat sig att kunskap 

om språkljuden är en av de starkaste och bäst undersökta indikatorerna för hur det går med 

barns senare läsutveckling. När det gäller rim och ramsor hävdar Elbro att det inte finns något 

orsakssamband mellan kunskap om rim och senare läsfärdighet. Därför går det inte att veta 

med säkerhet om lek med rim och ramsor i förskolan och förskoleklassen har någon direkt 

inverkan på läsutvecklingen. Det medför enligt Elbro att rim och ramsor mer ska användas för 

                                                 
6 Elbro, Carsten. (2004). Läsning och läsundervisning. 



att de är roliga, och att det ska mera till för att förbereda barnen på den första 

läsundervisningen. 

 

5.1 Vad är språklig medvetenhet? 
Begreppet språklig medvetenhet är relativt nytt. Enligt Svensson7 började begreppet användas 

i början av 1980-talet. Svensson menar att det var då forskare började intressera sig för 

begreppet och dess betydelse. I ett internationellt perspektiv benämns begreppet språklig 

medvetenhet enligt Arnqvist8 med linguistic awareness. Den benämningen ska enligt Arnqvist 

både innefatta språklig medvetenhet och lingvistisk medvetenhet. Lundberg9 är en 

förespråkare för språklig medvetenhet som använder sig av begreppet lingvistisk 

medvetenhet. Att besitta lingvistisk medvetenhet innebär enligt Lundberg att kunna skifta 

uppmärksamhet från innehåll till form samt vara medveten om språkets formsida eller 

uttryckssida. Det menar Lundberg kan åstadkomma metalingvistisk förmåga, vilket är en 

annan benämning på medvetenheten om språkets formsida. Det visar att det finns olika 

benämningar av språklig medvetenhet och således olika definitioner av begreppet språklig 

medvetenhet. Svensson definierar det på följande sätt:  

 

”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 enbart utsagans innebörd”10. 

 

Tornéus ger begreppet följande definition och menar att pedagogiska insatser kan underlätta 

barns utveckling till att bli språkligt medvetna och således underlätta barns läs- och 

skrivutveckling: 

 

” Språklig medvetenhet innebär att man distanserar sig till språket och reflekterar över det. En 

sådan hållning kan vi kalla metalingvistisk. Man ger akt på ordens form och funktion snarare 

än på deras betydelse”11. 

 

                                                 
7 Svensson, Ann-Katrin. (1995). Språklekar. 
8 Arnqvist, Anders. (1993). Barns språkutveckling. 
9 Lundberg, Ingvar. (1984). Språk och läsning. 
10 Svensson, Ann-Katrin. (1998). Barnet, språket och miljön, s 84. 
11 Tornéus, Margit. (2000) På tal om språk, s. 8. 



Enligt Hagtvet12 kan det språkligt medvetna barnet förhålla sig till språket som till ett objekt 

genom att uppleva språket utifrån, som en observatör. Svensson menar även hon att det 

språkligt medvetna barnet lägger märke till hur något sägs eller skrivs. Däremot menar hon att 

det språkligt omedvetna barnet är helt inriktat på vad som sägs och inte på uttal, 

meningsbyggnad eller ordval. Lundberg menar att det är stora skillnader i utvecklingen av 

metalingvistiska färdigheter hos barn, dvs. medvetenheten om språkets formsida. Han hävdar 

att det kan mätas i hur språkligt nyfiket barnet är. Experimenterar barnet med ord, rim, ramsor 

och andra språklekar visar han/hon stor nyfikenhet i språkets formvärld och således tecken på 

lingvistisk medvetenhet. Även Fajerson och Rehnvall13 belyser att språklig medvetenhet 

handlar om förmågan att skifta uppmärksamhet från språkets betydelsesida till dess formsida. 

De menar att barn ibland har svårt att inta en reflekterande hållning till språket. Barn blandar 

ofta ihop ordens form med deras betydelse. Den hållningen tar även Svensson upp. Hon 

poängterar att språklig medvetenhet inte är detsamma som språklig förmåga. Hon hävdar att 

barn kan besitta den språkliga förmågan utan att vara språkligt medvetna, detsamma gäller det 

omvända. När man studerar barns språkliga medvetenhet studerar man enligt Fajerson och 

Rehnvall vad barn medvetet uppmärksammar i sin egen och andras språkanvändning och hur 

de visar att de uppmärksammar språket. Det första tecknet på språklig medvetenhet menar 

Svensson är när barnet börjar förstå rim, ramsor och andra språklekar. Av den åsikten är även 

Fajerson och Rehnvall som menar att detta inträffar omkring 7 års ålder. Även Lundberg 

menar att den äger rum omkring 6-7 års ålder.  

 

5.1.1 Olika former av språklig medvetenhet 

Enligt Svensson är språklig medvetenhet ett oklart begrepp eftersom det inrymmer många 

olika grader av språklig medvetenhet. Nedan ges exempel på detta i stigande svårighetsgrad: 

 

Fonologisk medvetenhet – medvetenheten om språkljuden. 

 

Morfologisk medvetenhet – medvetenheten om ord och hur de kan förändras. 

 

Syntaktisk medvetenhet – medvetenheten om hur satser byggs upp. 

 

Semantisk medvetenhet – medvetenheten om satsers betydelse. 

                                                 
12 Hagtvet, Bente Eriksen. (2003). Språkstimulering. 
13 Fajerson, Susanne & Rehnvall, Christer. (1992). Språklig medvetenhet. 



 

Pragmatisk medvetenhet – medvetenheten om hur språket används i olika situationer.   

 

I boken På tal om språk tar även Tornéus upp olika slags ”medvetenheter” men till skillnad 

från Svensson beskriver hon inte den semantiska medvetenheten. I den fonologiska 

medvetenheten belyser Svensson vikten av att barn ska uppmärksammas på språkljuden. Det 

kan åstadkommas om barnen får leka språklekar med rim, ramsor mm. När barn rimmar 

menar Svensson att de är tvungna att bortse ifrån språkets innebörd och istället fokusera på 

språkets uttal. Det kräver enligt Svensson att barnet kan skifta perspektiv från innehåll till 

form. Ett barn som kan rimma med nonsensord, ninne – spinne – ginne samt vanligt rim, 

viska – piska - fiska hävdar Svensson visar på stor fonologisk medvetenhet. Det visar att 

barnet har fokuserat på uttalet och inte på betydelsen av orden. 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. Ett sätt att få reda på det är enligt Svensson, och enligt Ehri14 och Nunes, att 

fråga barnet vilket ord som är längst. Svensson åskådliggör det genom orden ”val” och 

”tändsticksask”. För barnet gäller det att bortse ifrån att valen i verkligheten är större än 

tändsticksasken och enbart lyssna till uttalet av orden. Enligt Svensson handlar det om att 

bortse ifrån det konkreta tänkandet. Det kan ytterligare exemplifieras med medvetenhet om 

ljud i ord. Att ordet ”hund” börjar på h och inte på huvud och att det slutar på d och inte på 

svans. Fonologisk medvetenhet innefattar även fonemsegmentering och fonemsyntes. Enligt 

Svensson råder det oenighet om vilket som är lättast för barn. Tornéus menar att nästan alla 

barn har svårt att ljudsegmentera, det som Svensson benämner som fonemsegmentering, det 

vill säga dela upp ord i ljud. Hon menar att barnen har svårt med fonem, de minsta 

betydelseskiljande enheterna. Ljudsyntesen, det som Svensson benämner fonemsyntes, anser 

Tornéus är ännu svårare för barnen. Tornéus menar att det är svårt för barnen att exempelvis 

hålla alla ljuden i t-e-l-e-f-o-n i korttidsminnet. Det som Tornéus anser är lättast för barnen är 

att använda sig av stavelserna. Hon menar att barn har lättare att dra samman stavelserna i 

exempelvis ba-ga-re till bagare än att dra samman ljuden v-a-s till vas trots att det är lika 

många enheter att hålla reda på. Svensson menar att den fonologiska medvetenheten även 

inspireras genom att barnen får ta bort fonem och byta ut dem i ord. Det exemplifierar 

Svensson genom att fråga: vad blir det av ordet ”sjuk” om man inte säger k i slutet samt byta 

ut fonem i ord: gas, vas, fas. Enligt Hagtvet kan det vara svårt att veta varför ett visst barn 

                                                 
14 Ehri, Linnea. & Nunes, Simone. (2002). The Role of Phonemic Awareness in Learning to Read. 



visar långsam fonologisk utveckling. Hon menar att det kan bero på att barnet inte uppfattar 

bestämda ljudskillnader i talspråket. Hagtvet exemplifierar det med de närliggande ljuden t, d, 

k, g. Genom att ljuden uttalas på närliggande plats kan det ske en förenkling av uttalet, det 

tror Hagtvet kan leda till att ljuden artikuleras mindre tydligt och exakt, vilket kan leda till 

förväxling. Beck och Juel15 behandlar även de ljuden i talspråket. De menar i likhet med 

Hagtvet, Svensson och Tornéus att många barn har svårt att segmentera ljud i ord. Vilka ljud 

som är svårast går de inte in på som Hagtvet. Dock hävdar de att många barn kommer till 

skolstarten med dessa svårigheter.  

 

Den morfologiska medvetenheten menar Svensson har stor betydelse för avkodningen. En 

god morfologisk medvetenhet medför att barnet snabbt inser att ett ord slutar eller börjar på en 

viss förstavelse eller ändelse. Det gör enligt Svensson att läsaren inte behöver läsa ut hela 

ordet. För att kunna ta till sig den morfologiska medvetenheten menar Lundberg att barnet 

måste besitta den fonologiska medvetenheten, eftersom den morfologiska medvetenheten 

bygger på den fonologiska medvetenheten. Svensson menar att den morfologiska 

medvetenheten stimulerar barn att bli medvetna om ord. Hon menar att det är viktigt att barn 

kan dela upp ord, t.ex. att ”dävablåsitida” består av fyra ord, ”det var blåsigt idag”. Ett 

exempel som förstärker barns medvetenhet om ord är när de gör jämförelser mellan ords och 

orddelars form och deras innehåll. Det åskådliggör Svensson med ”du är rik för du heter 

Henrik” eller ”du vill ha fred för du heter Manfred”. Svensson hävdar att språklekar är av stor 

vikt för barns vidare morfologiska medvetenhet. Det kan barn uppmärksamma genom 

sammansättning av två helt skilda ord som bildar ett helt nytt, t.ex. glas och ögon som bildar 

glasögon. Hagtvet behandlar samma sak i sin bok. Hon menar att nya ord kan åstadkommas 

genom att sätta samman två rotmorfem16, t.ex. motor och väg bildar ordet motorväg. Enligt 

Svensson kan det även handla om att barn får ta bort delar av ett ord eller stavelser som bildar 

ett nytt ord och ny innebörd. Om man säger ”fotboll” men sedan låter bli att säga den sista 

delen ”boll” så försvinner inte fotbollen utan det blir ”fot” kvar av ordet. Även Ehri och 

Nunes behandlar det som Svensson benämner som delar av ord. De exemplifierar det med 

”What is stop without the /s/?” Enligt Tornéus utvecklas den morfologiska medvetenheten hos 

barn omkring 10-12 års ålder. Med det vill Tornéus belysa vikten av kontinuerlig stimulans av 

morfologisk medvetenhet innan barnet är moget för nästa högre medvetenhet. 

 

                                                 
15 Beck, Isabel L & Juel, Connie. (1996). The Role of Decoding in Learning to Read. 
16 Rotmorfem – Två skilda ord med respektive innebörd sätts samman och bildar ett nytt ord, med ny innebörd. 



Beträffande den syntaktiska medvetenheten menar Svensson att det visar sig i hur medvetet 

barnet är när han/hon pratar. Hagtvet förstärker det genom att poängtera hur viktigt det är med 

rätt ordningsföljd i svenska språket, allt för att meningarnas innebörd ska komma fram på rätt 

sätt. Tornéus anser den medvetenheten har barn redan vid 6 års ålder. Hon menar att barnet 

har fått den syntaktiska medvetenheten genom det regelsystem som bygger upp språket och 

att det har skett omedvetet. Enligt Svensson är det bästa sättet att bygga upp barns syntaktiska 

medvetenhet att använda sig av språklekar. Genom dessa språklekar kan barnet bli medvetet 

om språkreglerna. Ett tydligt sätt som visar om barnet har den syntaktiska medvetenheten 

menar Svensson är om barnen rättar sig själva eller andra när de sagt något med fel 

meningsbyggnad. Besitter inte barnet den medvetenheten kan den enligt Svensson framkallas 

genom att barnet får fylla i utelämnade ord i meningar, felaktiga ord i meningar eller avslöja 

omvänd ordföljd. 

 

Den semantiska medvetenheten handlar om reflektion över språket. Det kan innebära varför 

fordonet ”bil” ska heta bil och ingenting annat. Enligt Hagtvet förutsätter en väl fungerande 

kommunikation en god semantisk medvetenhet. Det för att alla parter ska förstå vad som 

menas och vad alla ord betyder. Svensson anser att den semantiska medvetenheten börjar barn 

få när de är något äldre. Någon specifik ålder när det brukar inträffa anger hon inte. 

 

Pragmatik är enligt Hagtvet läran om språkanvändning och om regler för hur språket ska 

användas i interaktion mellan människor. När barn börjar använda sig av vitsar, rollekar eller 

ordlekar menar Svensson att den pragmatiska medvetenheten börjar visa sig i barnet. För att 

ytterligare stimulera den pragmatiska medvetenheten hos barn hävdar Svensson att barnen 

behöver reflektera över språkets innehållsliga aspekter. Det kan enligt Svensson åstadkommas 

genom att barnen får gissa gåtor. 

 

5.1.2 Studier kring språklig medvetenhet 

Enligt Svensson tog studier kring den språkliga medvetenheten och framförallt den 

fonologiska medvetenheten fart i början av 1980-talet. Det som intresserade forskarna menar 

Svensson var om den fonologiska medvetenheten har betydelse för läs- och skrivinlärningen.  

Snow, Burns och Griffin17 har analyserat och sammanställt ett stort antal forskningsstudier 

från olika håll i världen, som alla pekar på att det finns ett samband mellan språklig 

                                                 
17 Snow, Catherine, Burns, M. Susan, & Griffin, Peg (Eds.) (1998). Preventing Reading Difficulties in Young 
Children. 



medvetenhet och den tidiga läs- och skrivinlärningen. Dessa forskningsstudier visar framför 

allt att den fonologiska medvetenheten har stor betydelse. Också i Sverige och Skandinavien 

har sådana studier gjorts, bl a av Magnusson & Nauclér18, Olofsson19, Lundberg, Frost och 

Petersen20. Nedan beskrivs två av dessa studier mer ingående. 

 

I en svensk studie gjord av Olofsson studerades språklig medvetenhet hos förskolebarn i 

Umeå. För att kartlägga relationen mellan fonologisk medvetenhet och läsförmåga fördelades 

förskolebarnen i tre experimentgrupper som fick olika grad av fonologisk träning. Den första 

gruppen fick genomgå ett strikt strukturerat program med fonologisk medvetenhet tre-fyra 

gånger per vecka. Pedagogerna fick grundliga anvisningar både skriftligt och muntligt. Den 

andra experimentgruppen fick samma strukturerade program, dock fick förskolelärarna bara 

skriftliga instruktioner. Den tredje experimentgruppen skulle enbart genomföra övningarna 

med fonologisk medvetenhet när det passade in i det dagliga programmet. För att 

experimentgruppernas läsförmåga skulle kunna jämföras hade även Olofsson två 

kontrollgrupper. I den första kontrollgruppen fick förskolebarnen träna att lokalisera och 

urskilja ljud. Pedagogerna för barnen övertygades om att det var viktigt för barnens 

utveckling. Den andra kontrollgruppen följde den dagliga förskoleverksamheten. 

 

Experimentgrupperna tränades i åtta veckor med övningar i fonologisk medvetenhet. Barnen 

testades både före och efter träningen i fonologisk medvetenhet. Olofsson hävdar att träningen 

hade gett resultat. Bäst effekt hade träningen på de barn som hade låg fonologisk 

medvetenhet. Olofsson menar även att träningen hade långtidseffekter. I skolan visade sig 

experimentgruppens barn ha lättare att sätta in och urskilja fonem. Barnen visade även i år 2 

bättre stavning än kontrollgrupperna. Av studierna drog Olofsson slutsatsen att fonologisk 

medvetenhet leder till framgång i läsinlärningen samt att träning i fonologisk medvetenhet 

innan läsinlärningen leder till att barnet förstår relationerna mellan ljud och stavning. Det 

menar Olofsson bidrar till att barnet börjar reflektera allt mer över språket, vilket kan leda till 

att barnet får en högre grad av språklig medvetenhet. 

 

                                                 
18 Magnusson, Eva & Nauclér, Kerstin (1993). Bedömning av språklig medvetenhet hos förskolebarn och 
skolbarn. 
19 Olofsson, Åke. (1985). Phonemic awareness and learning to read. 
20 Lundberg, Ingvar, Frost, J. & Petersen, O-P. (1988). Effects of an extensive program for stimulating 
phonological awareness in preschool children. 



I en internationell studie som utfördes i Danmark av Lundberg, Frost & Petersen fick en 

experimentgrupp med förskolebarn på Bornholm dagligen under åtta månader leka lekar i 15-

20 minuter för att träna upp den fonologiska medvetenheten. Dessa barn jämfördes sedan med 

en kontrollgrupp av förskolebarn på Jylland. Exempel på frågor som ställdes i samband med 

studien var om språklekar kan underlätta läsinlärningen och vilken effekt träningen kan 

åstadkomma. I upptakten av studien fick både experimentgruppen och kontrollgruppen 

genomgå ett test för att mäta den språkliga medvetenheten. Därefter tränades enbart 

experimentgruppen i språklig medvetenhet. Programmet för experimentgruppen gick 

långsamt framåt. Det för att alla barnen skulle kunna följa med och förstå övningarna. 

 

Enligt författarna visade resultatet att barnen i experimentgruppen klarade läs- och 

skrivinlärningen bättre än kontrollgruppen. De menar även att träningen gav långtidseffekter. 

I år 2 besatt barnen i experimentgruppen fortfarande positiva effekter av den fonologiska 

träningen i förskolan. Forskarna är överens om att den fonologiska medvetenheten var 

anledningen till att experimentgruppens barn klarade läs- och skrivinlärningen bättre än 

kontrollgruppen. 

 

5.1.3 Kritik mot träning av språklig medvetenhet 

På vissa håll har det riktats skarp kritik emot den systematiska träningen av språklig 

medvetenhet och framförallt mot Bornholmsmodellen. En av kritikerna är Jaana Viippola21. I 

boken Ut med språket kritiserar Viippola Bornholmsmodellen och menar att den sysselsätter 

barnen med ett meningslöst analyserande när det finns många meningsfulla texter att arbeta 

med samt att den lyfter ut läsandet och skrivandet ur sitt funktionella och meningsskapande 

sammanhang. Viippola anser att orden i övningarna är lösryckta, utan sammanhang och 

relativt meningslösa. Att barnen sedan ska lära sig abstrakta termer anser Viippola som 

förbryllande. Dessa termer menar Viippola kan vara nog så knepiga för oss som redan är 

läsare och skrivare. 

 

Det samhälle vi idag befinner oss i menar Viippola erbjuder ett överflöd av meningsfulla och 

autentiska läs- och skrivsituationer. Med det har Viippola svårt att se Bornholmsmodellen och 

dess intensiva och sammanhangslösa inslag som något positivt. Det Viippola efterfrågar är 

mer samspel mellan barnen och omgivningen där språkanvändningen står i fokus. Enligt 

                                                 
21 Viippola, Jaana. (1997). Interaktion och innebörd vid skriftspråkstillägnandet. 



Viippola är det något som Bornholmsmodellen inte tillgodoser. Hon menar däremot att arbetet 

med Bornholmsmodellen löper en risk att bli tråkigt och enformigt, för att vissa övningar ska 

upprepas i veckor och i vissa fall månader. Bornholmsmodellen förutsätter även enligt 

Viippola att alla barn vid samma tidpunkt och på samma sätt ska analysera och bearbeta 

samma övningar. Det anser Viippola innebär att möjligheterna till att utgå ifrån varje enskilt 

barn minimeras. Istället förordar hon språklig kommunikation i naturliga situationer med 

varierande innehåll och menar att man på det sättet kan uppnå samma effekter som med 

systematisk träning. 

 

5.2 Hur kan lärare arbeta med språklig medvetenhet i praktiken? 
Enligt läroplanen22 ska skolan verka för att varje barn får rika möjligheter att läsa, skriva och 

samtala samt ges möjlighet att utveckla sin kommunikativa förmåga och därmed få tilltro till 

sin språkliga förmåga. Det är någonting som bl.a. en skola i en mellanstor stad i Sverige har 

tagit fasta på. Enligt den skolan23 arbetar de på liknande sätt som i den internationella studie 

som genomfördes på Bornholm. I boken Språklekar efter Bornhomsmodellen har Häggström 

och Lundberg24 sammanställt övningar som användes i samband med den tidigare nämnda 

Bornholmsstudien. Författarna menar att användandet av övningarna medför att barnen möter 

språket på ett lustfyllt sätt. De anser även att glädjen och leken ska prioriteras högt i samband 

med övningarna. I boken har författarna delat in övningarna i sju grupper: Lyssnarlekar, rim 

och ramsor, meningar och ord, stavelser, första ljudet i ord, analys och syntes av fonem och 

betoningsövningar. Nedan ges ett exempel på en övning från varje grupp: 

 

Lyssnarlekar 

Barnen sluter ögonen och låtsas att de ”sover”. Du gör ett eller flera ljud t.ex. klappar 

händerna. Barnen får därefter gissa vad det var för ljud du gjorde. Om barnen har svårt att 

blunda kan du stå bakom ett draperi eller en skärm när du gör ljuden. Klarar barnen av ett ljud 

kan du göra två ljud efter varandra. Barnen får då efter de två ljuden tala om i vilken ordning 

du gjorde ljuden. Gradvis som barnen tränar upp förmågan att lyssna och komma ihåg ljud 

kan du göra en hel serie ljud. Författarna ger följande förslag på ljud: 

 

Vässa pennan   Studsa en boll 

                                                 
22 Lpo94 (2001). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 
23 www.edu.linkoping.se/hjulsbro/skolor/hjulsbroskolan/hj_lokal_arbetsplan.doc. 
24 Häggström, Ingrid & Lundberg, Ingvar. (1994). Språklekar efter Bornholmsmodellen. 



 

Rim och ramsor 

Leken ”ett skepp kommer lastat” kan man enligt författarna leka med rim. Skeppet kan vara 

lastat med många saker som rimmar. 

 

Barnen är samlade i en ring. Du har bollen och kastar den till någon i ringen samtidigt som du 

säger: ”Ett skepp kommer lastat med pilar.” Barnet som fångat bollen kastar den tillbaka till 

dig samtidigt som han/hon hittar på ett ord som rimmar på pilar och säger: ”Ett skepp kommer 

lastat med filar.” Du fortsätter därefter att kasta bollen till någon annan och fortsätter att 

rimma på samma ord och säger: ”Ett skepp kommer lastat med kilar.” Författarna poängterar 

att rimmen inte behöver vara riktiga ord utan även kan vara nonsensord, bara de rimmar. När 

rimmen tagit slut byter ni ord och leken fortsätter. När barnen blivit duktiga på att rimma kan 

du låta det första barnet kasta bollen vidare till något annat barn istället för till dig. 

 

Meningar och ord 

Efter att ni har talat och laborerat med meningar och ord är det enligt författarna dags att rikta 

uppmärksamheten på ordens längd. 

 

Du börjar med att lägga några ord med papperslappar. Alla ord placeras under varandra. 

Diskutera långa och korta ord. 

 

Enligt författarna är det bra om du i förväg har skrivit ord med olika längd på pappersbitar. 

Orden har sedan klippts ut. Längden på orden framträder då mycket tydligt. Därefter börjar du 

med att fråga barnen vilket ord de tycker är längst ”val” eller ”nyckelpiga”. När barnen har 

svarat visar du enligt författarna orden och diskuterar deras svar. Lundberg och Häggström 

ger följande förslag på ord: 

 

tåg – tennisracket   bok – tändsticksask 

 

Stavelser 

Samla ihop olika saker i en påse eller i en korg. Enligt författarna kan du använda dig av små 

plastdjur eller andra plastfigurer. Barnen får sedan stoppa ner handen i påsen eller korgen och 

ta upp en sak utan att titta. Därefter tittar barnet vad han/hon fått tag i och säger det högt till 

de andra t.ex. ”Jag har en penna”. 



 

Tillsammans klappar ni sedan ordet ”pen – na”. Du frågar sedan barnen: ”Hur många gånger 

klappade vi? Hur många stavelser kan ordet delas upp i?”. 

 

Vartefter barnen blivit säkrare på att klappa stavelser plockar du ner saker i påsen eller korgen 

som innehåller många stavelser. Det ökar svårighetsgraden och författarna menar att många 

barn tycker det är roligt att få en sak som innehåller många stavelser. 

 

Första ljudet i ord 

Enligt Häggström och Lundberg sitter du och barnen i en ring. Du går igenom vilket ljud varje 

barns namn börjar på och därefter ljudar ni namnet tillsammans. 

 

Du säger: ”Kan någon gissa vems namn jag kommer att säga nu”. Du uttalar det första ljudet i 

ett av barnens namn långsamt och tydligt tills barnen kommer på vilket namn det är. 

 

Om ett barns namn börjar på en stoppkonsonant: p, t, b, g, d, k, upprepas den enligt författarna 

på följande sätt: ”k – k – k” 

 

Analys och syntes av fonem 

Du klargör enligt författarna för barnen: ”Det tar inte lång tid att säga ordet `mås` men om jag 

säger `fotbollsplan` tar det längre tid. Nu nämner jag orden igen. Ni ska lyssna ordentligt och 

titta på min mun – titta noga hur länge jag rör munnen när jag säger båda orden”. 

 

När du sagt de två orden talar du med barnen om hur lång tid det tog att säga de båda orden 

och hur munnen såg ut. 

 

Nu säger barnen de två orden efter varandra. När de artikulerar orden ska de tänka på hur 

munnen formar de olika ljuden och hur det känns att uttala orden. Till slut kommer ni fram till 

att ”mås” är det kortaste ordet för det tar kortast tid att säga. 

 

Börja med att säga det kortaste ordet först. Sedan kan du variera mellan att säga det först eller 

sist. Författarna ger följande förslag på korta och långa ord: 

 

väg – vinterkläder   pil – polisbil 



 

Betoningsövningar 

Enligt författarna uttalar du ett antal ord med två-, tre-, eller fyra stavelser t.ex.: pussel, 

färgkritor, karameller. Med ett annorlunda uttal betonas t.ex. pussel som pussel, färgkritor 

som färgkritor och karameller som karameller. Barnens uppgift är att försöka att säga orden 

rätt och vad det är som är fel på ditt uttal. Häggström och Lundberg ger följande förslag på 

ord: 

 

bilderböcker – bilderböcker  paradis – paradis 



6. Metod 
Det här examensarbetet bygger på teoretiska och kvalitativa studier. Enligt Bryman25 handlar 

kvalitativa undersökningar om ord som beskriver den intervjuades sociala miljö. Bryman 

menar även att i kvalitativa undersökningar är det deltagarens uppfattning som står i fokus, så 

är inte fallet i kvantitativa undersökningar där forskarens uppfattning är det centrala. I en 

kvantitativ undersökning anser Bryman att det är lättare att utforma mätbara frågor, det för att 

undersökningen just bygger på forskarens uppfattning. Det är desto svårare i samband med 

kvalitativa undersökningar då intervjuaren utgår ifrån svaren som den intervjuade ger. Det 

leder till att i en kvalitativ undersökning kan man aldrig vara säker på vad utfallet av en fråga 

blir, därför att olika intervjupersoner besitter olika kunskaper inom olika ämnen, som i mitt 

inom språklig medvetenhet. 

 

6.1 Kvalitativ intervju 
Med kvalitativa intervjuer finns det både för- och nackdelar. Bryman tar upp intervjuareffekt 

som en nackdel. Med intervjuareffekt menar Bryman att den som blir intervjuad kanske inte 

säger allt vad personen tycker, dels för att något kan vara känsligt och dels för att försköna 

intervjuresultatet. En stor fördel med kvalitativa intervjuer är enligt Bryman att 

intervjupersonen kan fråga den som intervjuar om något är oklart. Det gäller även för 

intervjuaren. På så sätt kan svar som avgetts och frågor som ställts förtydligas. 

 

I det här examensarbetet kommer jag i enlighet med Bryman att använda mig av kvalitativ 

semistrukturerad intervju. Bryman menar att en kvalitativ semistrukturerad intervju bygger på 

teman som intervjupersonen får svara fritt på, dock har den som intervjuar en intervjuguide, 

en lista över vad som ska behandlas i intervjun. Jag har i mina intervjuer följt min 

intervjuguide fråga för fråga. Att jag valt kvalitativ semistrukturerad intervju beror på att jag 

vill att intervjupersonerna ska tala fritt om språklig medvetenhet utifrån sin sociala och 

lärande miljö. För att jag ska kunna åstadkomma det har alla intervjuer genomförts och 

dokumenterats med hjälp av bandspelare. Allt för att intervjupersonernas tankar och åsikter 

om språklig medvetenhet ska komma fram så tydligt som möjligt. 

  

Ett led i mitt val av metod innebär att de teman som jag kommer att behandla i intervjuerna är 

de tidigare nämnda frågeställningarna, vad är språklig medvetenhet, hur kan 

                                                 
25Bryman, Alan. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder.   



förskolelärare/fritidspedagog/lärare arbeta med språklig medvetenhet i praktiken och vilken 

betydelse har språklig medvetenhet för läs- och skrivinlärningen? Att jag valt dessa 

frågeställningar eller teman beror på att jag vill få en grundlig insikt i vad språklig 

medvetenhet är, vad den betyder för hur barnen lyckas i skolan, och hur jag som blivande 

lärare för de lägre åldrarna kan arbeta för att få elever språkligt medvetna. 

 

6.2 Urval 
De intervjupersoner som jag valt ut är en fritidspedagog, en förskolelärare och två år 1-3 

lärare. Att jag valt pedagoger i de yngre åldrarna har att göra med min uppfattning om att 

språklig medvetenhet tillämpas mycket i dessa åldrar, vilket även stärks av forskarna inom 

språklig medvetenhet. Intervjupersonerna är fördelade på två skolor, en förskollärare och en 

år 1-3 lärare på den ena skolan och en fritidspedagog och en 1-3 lärare på den andra skolan. 

De två skolorna ligger geografiskt olika. Den ena skolan ligger centralt i en mellanstor stad i 

Sverige och den andra ligger i ett litet samhälle i mellersta Sverige.  

 

I analysen av resultatet kommer jag att jämföra vad de olika pedagogerna uppgav under 

intervjuerna och koppla det till vad de framstående forskarna har sagt om språklig 

medvetenhet. I min undersökning har jag genomfört fyra intervjuer, det medför att jag är 

begränsad i mina tolkningar och jämförelser av respektive yrkeskategori. Dock kommer jag 

att göra jämförelser mellan de olika pedagogerna, men då ska läsaren vara medveten om att 

det rör sig om vad dessa fyra intervjupersoner har sagt. Urvalet är för litet för att jag ska 

kunna dra några generella slutsatser, vilket heller inte varit min avsikt. 



7. Resultat 
I den här redogörelsen av intervjuerna kommer jag att presentera frågorna i den ordningen 

som jag ställde dem till intervjupersonerna. De svar som de gav mig kommer att finnas i 

anknytning till frågan, det för att lättare kunna jämföra och tyda svaren. Namnen som 

intervjupersonerna har är fingerade. Agnes och Alice kommer från skolan som är centralt 

belägen i en mellanstor stad i Sverige, där Agnes arbetar som förskolelärare i förskoleklass 

och Alice som år 1-3 lärare. Cissi och Chris är verksamma på skolan som ligger i ett litet 

samhälle i mellersta Sverige, där Cissi arbetar som år 1-3 lärare och Chris som fritidspedagog. 

 

Fråga 1. 

Hur länge har du arbetat som fritidspedagog/förskolelärare/lärare? 

 

Agnes. Jag har arbetat sedan –68. 

 

Alice. Det är 9 år till jul, dvs. sedan –95. 

 

Cissi. Sedan –82 har jag arbetat som lågstadielärare. 

 

Chris. –92 blev jag färdig fritidspedagog. 

 

Arbetslivserfarenheten skiljer sig mellan de olika pedagogerna. Från Agnes som arbetat sedan 

1968 till Alice som har arbetat sedan 1995. 

 

Fråga 2. 

Hur många år har du medvetet arbetat med språklig medvetenhet? 

 

Agnes. Seriöst sedan 1997 kan vi säga, inte så målinriktat tidigare. Förr hette det lekis då var 

det inte så målinriktat som det är nu. Att arbeta med Trullematerialet26 har varit givande. 

 

Alice. 3,5 år. Från det att jag började arbeta som speciallärare. 

 

Cissi. I 7 år. 
                                                 
26 Bryntse, Anne-Marie & Palmqvist, Anita. (1996). Språkstegen Trulle. (Trullematerialet grundar sig på 
Bornholmsmodellen) 



 

Chris. Mer eller mindre varje dag.  I 12 år tror jag. 

 

Alla arbetar med språklig medvetenhet och alla har gjort det under en längre tid. Intressant är 

att se hur Alice och Agnes började med språklig medvetenhet. Deras svar visar att det var 

yttre faktorer som fick dem att börja med språklig medvetenhet, eftersom Alice började 

tillämpa språklig medvetenhet när hon blev speciallärare och Agnes när hon började arbeta 

med Trullematerialet. Cissi och Chris är de som har arbetat längst med språklig medvetenhet 

av de fyra intervjuade, 7 år respektive 12 år. 

 

Fråga 3. 

Varför intresserade du dig för detta arbete? 

 

Agnes. Att jag insett hur viktigt språket är för barnen, viktigt i alla ämnen i skolan. Vi lär 

barnen grunden. 

 

Alice. Jag var speciallärare och testade de nya barnen i förskoleklassen i språklig 

medvetenhetstest. Såg stora skillnader mellan barnen beroende på vilket dagis de kom ifrån. 

Även att jag började arbeta med Trullematerialet. 

 

Cissi. För det är viktigt att läsa, har upptäckt att det brister för många barn. 

 

Chris. För att det är viktigt med bra språk, kunna uttrycka sig, kunna reda ut konflikter. 

Kunna uttrycka så att andra förstår. Har startat ett tema som heter ”språket”. Där arbetar vi 

med eleverna hur de ska använda språket. Vi tycker ”språket” är högaktuellt. Temat är väldigt 

nytt, vi har inte riktigt kommit igång än. 

 

Alla poängterar vikten av språklig medvetenhet. Både Agnes och Chris exemplifierar sitt 

intresse av språklig medvetenhet med att språket är viktigt. Cissi och Alice menar mer att 

deras intresse grundar sig på att de upptäckt att vissa barn har svårigheter och att språklig 

medvetenhet kan minimera dessa brister. 

 

Fråga 4. 

Vad innebär begreppet språklig medvetenhet för dig? 



 

Agnes. Att barnen lär sig ljud, att koppla ihop bokstäver och ljud. Det är en del av vägen för 

att knäcka läskoden.  

 

Alice. Att göra barnen medvetna om hur man bildar ord och ljud. Börjar med att klappa, 

rimma därefter ljuden. Även hur språket är uppbyggt, bryta ner språket i delar. 

 

Cissi. Hur språket är uppbyggt, betydelsen av språket, leka med ord och se samband mellan 

ord. 

 

Chris. Det innebär att kunna använda språket i alla situationer. Ha stort ordförråd. Språket är 

jätteviktigt. Medveten om vad språket är till för. 

 

För alla utom Chris handlar språklig medvetenhet om att bryta ner språket i mindre 

beståndsdelar. Både Agnes och Alice kommer in på den minsta betydelseskiljande enheten 

dvs. fonem, dock talar de inte i dessa termer och begrepp. Chris svarar mer vardagligt. Det för 

att han exemplifierar mer vad språket har för betydelse och hur viktigt det är att personen 

använder det på rätt sätt, dvs. den pragmatiska medvetenheten. 

  

Fråga 5. 

Har du läst någon litteratur inom området språklig medvetenhet? Vilken? 

 

Agnes. Jag har läst Bornholmsmodellen, språklig medvetenhet, lärarhandledningen till Trulle. 

Går nu i kurs i språklig medvetenhet på dyslexicentrum, den heter just språklig medvetenhet. 

Vi träffas var fjortonde dag. 

 

Alice. Har gått kurser som speciallärare genom dyslexicentrum, läst lärarhandledning till 

Trullematerialet. 

 

Cissi. Bornholmsmodellen och några enstaka övningar. 

 

Chris. Nej, tyvärr. 

 



Alla utom Chris har läst om eller gått någon kurs i språklig medvetenhet. Både Agnes och 

Cissi hänvisar till Bornholmsmodellen medan Alice och även Agnes framhåller kurser inom 

språklig medvetenhet. 

 

Fråga 6. 

Hur arbetar du med språklig medvetenhet, kan du ge några exempel på övningar? 

 

Agnes. Arbetar mycket med rim, läser sagor med rim, kopplar bilder till rim. Barnen får 

klappa sitt eget namn, andras namn. Vi leker även ”Ett skepp kommer lastat” där barnen får 

koppla ihop ljud. Vi arbetar mest med ljud. När vi drar almanackan, ljudar jag 

namnsdagsbarnet. Vi spelar även ljudmemory och ljudbingo. 

 

Alice. Dels genom rim och ramsor i år 1. Mycket mungympa, det är ett band där man säger 

efter t.ex. ta, ta, ta, nonsensord. Det är Marianne Gutler27 som har gjort bandet. Även när man 

går igenom bokstäverna, hittar ord som börjar på A i klassrummet, målar A, arbetar med 

bokstaven A på olika sätt. Högläsning, allt som har med språket att göra, förenar rörelser med 

ramsor. 

 

Cissi. Arbetar mest i år 1 med rim. I ettan är det hela tiden rimma, klappa och lyssna efter 

stavelser. Barnen leker själva med ord. Viktigt att snappa upp elevernas intressen. Använder 

mycket musik och rimsånger. 

 

Chris. Inga speciella övningar. 

 

Alla utom Chris ger exempel på hur de arbetar med språklig medvetenhet. Chris kan inte ge 

några exempel. Agnes, Alice och Cissi ger alla exempel från den fonologiska 

medvetenheten där rim och ramsor och klappa stavelser är centralt. Att Agnes 

exemplifierar från den fonologiska medvetenheten är självklart, därför att de flesta barn 

som går i förskoleklass befinner sig på den nivån. 

  

Fråga 7. 

Hur ofta arbetar du med språklig medvetenhet och hur länge vid varje tillfälle? 

                                                 
27 Gutler Lindström, Marianne. (2001). Mammel, mummel, babbel, bubbel. 



 

Agnes. Egentligen varje dag. En dag i veckan arbetar vi i 45 minuter. 

 

Alice. Kan inte säga exakt i år 1. Det kommer in i bokstavsarbetet. 

 

Cissi. Beror på vad språklig medvetenhet är. Språket kommer ofta in, inte så mycket språklig 

medvetenhet. I år 1 arbetar jag säkert 4-5 dar i veckan med språklig medvetenhet. Nu arbetar 

jag mycket med meningar och vad en mening är. 

 

Chris. 1 gång/månaden genom temat ”språket”. 1 timme/gång. 

 

Det är bara Agnes, dock inte övertydligt, som uttrycker att hon arbetar med språklig 

medvetenhet varje dag. Alice däremot kan inte säga exakt utan att träningen kommer in i 

bokstavsarbetet. Hos Cissi infinner det sig en osäkerhet i hennes svar om vad språklig 

medvetenhet är för något och hur man arbetar. Hon ger exempel på syntaktisk medvetenhet 

utan att hon tycks vara medveten om det. Trots det tvetydliga svaret säger hon sig arbeta med 

språklig medvetenhet 4-5 dagar i veckan. Chris arbetar enbart med språklig medvetenhet en 

gång i månaden. De två år 1-3 lärarna, Alice och Cissi kopplar även bara språklig 

medvetenhet till år 1. 

 

Fråga 8.  

Vad tycker du om arbetet med språklig medvetenhet? 

 

Agnes. Mycket vinster. De flesta barnen lär sig att knäcka läskoden i år 1. Invandrarbarn lär 

sig mycket genom språklig medvetenhet. Jag ser bara fördelar med att arbeta med språklig 

medvetenhet. 

 

Alice. Barn som arbetat med språklig medvetenhet i förskoleklassen och förskolan är väl 

förberedda i läsinlärningen i år 1. 

 

Cissi. Går bra, svårt med rätt nivå. Kul med leksättet. 

 

Chris. Har inte kommit igång än. 

 



Alla utom Chris ser arbetet med språklig medvetenhet som något positivt. Chris menar att de 

inte riktigt kommit igång med arbetet. Både Agnes och Alice nämner framtiden som det 

positiva med språklig medvetenhet och vad det medför. Cissi ser mer arbetssättet språklig 

medvetenhet som det positiva och dess konsekvenser, men hon uttrycker också att det är svårt 

att hitta rätt nivå för arbetet. 

 

Fråga 9. 

Vad tycker barnen om övningarna? 

 

Agnes. De tycker att det är kul att arbeta med Trulle. De är själva inte medvetna om att de lär 

genom att leka med språket. De säger att de bara ”leker” fast det är seriös träning. 

 

Alice. Jättekul. Lätt för en del och svårt för andra. Vi har arbetat med två grupper i språklig 

medvetenhet, en för Sv 2 elever och en för de andra. Det har varit lyckat.  

 

Cissi. De flesta tycker det är kul. De som kommit långt tycker det är tråkigt. 

 

Chris. Har inte kommit igång än. 

 

Alla utom Chris upplever att eleverna tycker arbetet med språklig medvetenhet är kul. Chris 

hänvisar än en gång till att arbetet inte har kommit igång. Både Alice och Cissi nämner 

kunskapsnivåerna som ett dilemma. Det för att vissa barn har det lättare och andra svårare 

med övningarna, vilket försvårar arbetet med språklig medvetenhet. Särskilt för de barn som 

kommit längre i utvecklingen kan övningarna bli lite tråkiga. Agnes upplever att många barn 

ser den seriösa träningen av språklig medvetenhet som en ”lek”. Det tycker Agnes är positivt. 



8. Sammanfattning av resultat 
Arbetslivserfarenheten skiljer sig mellan de olika pedagogerna. Dock arbetar alla med 

språklig medvetenhet och alla har gjort det under en längre tid. Intressant är att se hur de 

började med språklig medvetenhet. Deras svar visar att det var yttre faktorer som fick dem att 

börja med språklig medvetenhet. Exempelvis började en pedagog tillämpa språklig 

medvetenhet när denne byte arbete och en annan när personen började arbeta med ett visst 

material. 

 

Alla pedagogerna poängterar vikten av språklig medvetenhet i intervjuerna. Två av 

pedagogerna exemplifierar sitt intresse av språklig medvetenhet med att språket är viktigt. De 

andra menar mer att deras intresse grundar sig på att de upptäckt att vissa barn har svårigheter 

och att språklig medvetenhet kan minimera dessa brister. För alla utom en pedagog handlar 

språklig medvetenhet om att bryta ner språket i mindre beståndsdelar. Några av pedagogerna 

kommer även in på den minsta betydelseskiljande enheten dvs. fonem, dock talar de inte i 

dessa termer och begrepp. En pedagog svarar mer vardagligt. Det för att personen 

exemplifierar mer vad språket har för betydelse och hur viktigt det är att varje person 

använder det på rätt sätt, dvs. den pragmatiska medvetenheten. I intervjuerna framgår det även 

att alla utom en har läst om eller gått någon kurs i språklig medvetenhet. Några av dessa 

pedagoger hänvisar till Bornholmsmodellen och andra till kurser inom språklig medvetenhet. 

 

I arbetet med språklig medvetenhet ger alla utom en exempel på hur de arbetar med språklig 

medvetenhet. Exemplen pedagogerna ger är alla från den fonologiska medvetenheten där rim 

och ramsor och klappa stavelser är centralt. Det är bara en pedagog, dock inte övertydligt, 

som uttrycker att arbetet med språklig medvetenhet sker varje dag. En annan pedagog kan 

däremot inte säga exakt utan att träningen kommer in i bokstavsarbetet. Hos en pedagog 

infinner det sig en osäkerhet i dennes svar om vad språklig medvetenhet är för något och hur 

man arbetar. Pedagogen ger exempel på syntaktisk medvetenhet utan att personen tycks vara 

medveten om det. Trots det tvetydliga svaret säger personen sig arbeta med språklig 

medvetenhet 4-5 dagar i veckan. En pedagog arbetar däremot enbart med språklig 

medvetenhet en gång i månaden. 

 

Alla utom en pedagog ser arbetet med språklig medvetenhet som något positivt. Den pedagog 

som avvek menar att de inte riktigt kommit igång med arbetet. Två av pedagogerna nämner 



framtiden som det positiva med språklig medvetenhet och vad det medför. En annan pedagog 

ser mer arbetssättet språklig medvetenhet som det positiva och dess konsekvenser, men 

pedagogen uttrycker också att det är svårt att hitta rätt nivå för arbetet. 

 

Alla utom en pedagog upplever att eleverna tycker arbetet med språklig medvetenhet är kul. 

Två av pedagogerna nämner just kunskapsnivåerna som ett dilemma. Det för att vissa barn har 

det lättare och andra svårare med övningarna, vilket försvårar arbetet med språklig 

medvetenhet. Särskilt för de barn som kommit längre i utvecklingen kan övningarna bli lite 

tråkiga. En pedagog upplever att många barn ser den seriösa träningen av språklig 

medvetenhet som en ”lek”. Det tycker pedagogen är positivt. 



9. Analys och diskussion av resultat 
I de intervjuer som jag genomfört anser jag att spridningen mellan de yrkesverksamma 

pedagogernas arbetslivserfarenhet är bra. Det för att alla varit aktiva olika länge i arbetet med 

barn. Den pedagog som har längst erfarenhet har varit verksam sedan 1968 och den pedagog 

som har arbetat kortast tid har varit verksam sedan 1995. Detsamma gäller arbetet med 

språklig medvetenhet där intervallet är mellan 3,5 år till 12 år. 

 

9.1 Vad är språklig medvetenhet? 
Alla intervjupersonerna är väl medvetna om vikten av språklig medvetenhet. Dock uttrycks 

det på olika sätt i intervjuerna. Några av pedagogerna exemplifierar sitt intresse av språklig 

medvetenhet med att språket är viktigt och där en pedagog menar att den lär barnen grunden. 

Kopplar jag det svaret till studien som Olofsson28 genomförde i språklig medvetenhet hos 

förskolebarn i Umeå, anser jag att det svaret överensstämmer med vad Olofsson kom fram till 

i sin undersökning. Att medveten fonologisk träning i förskoleklassen leder till framgång i 

läsinlärningen samt en högre grad av språklig medvetenhet. För några av de andra 

pedagogerna väcktes intresset för språklig medvetenhet när de upptäckte att vissa barn hade 

svårigheter och att språklig medvetenhet kan minimera dessa brister. Genom att härleda deras 

svar till den internationella studien som utfördes på Bornholm i Danmark av Lundberg, Frost 

& Petersen29 förtydligas deras svar. Forskarna menar att träningen i språklig medvetenhet och 

framförallt i fonologisk medvetenhet hos förskolebarnen ger långtidseffekter. Härleder jag det 

till vad några av pedagogerna har svarat menar jag att det innebär minimering av brister. 

Barnen som tränats i språklig medvetenhet i studien visade positiva effekter ända upp i år 2. 

 

De flesta pedagogerna beskriver språklig medvetenhet som att bryta ner språket i mindre 

beståndsdelar. Några av pedagogerna anser jag kommer in på det som Svensson30 och 

Tornéus31 benämner som den minsta betydelseskiljande enheten, dvs. fonem. Dock talar de 

inte i dessa termer. En av de intervjuade kommer även in på att språklig medvetenhet är en del 

av vägen för att knäcka läskoden. Det stärks av vad forskare kommit fram till. Tolkar jag en 

av pedagogernas svar kring vad språklig medvetenhet är för något anser jag att den personen 

                                                 
28 Olofsson, Åke. (1985).  
29 Lundberg, Ingvar m.fl. (1988). 
30 Svensson, Ann-Katrin. (1998) 
31 Tornéus, Margit. (2000). 



talar mer om det som Hagtvet32 och Svensson33 benämner som pragmatisk medvetenhet, läran 

om språkanvändning och om regler för hur språket ska användas i interaktion mellan 

människor. För mig framkommer det stora skillnader i intervjupersonernas svar kring frågan 

vad begreppet språklig medvetenhet innebär. Det visar sig extra tydligt i ett av svaren. Det för 

att den pedagogen är den enda som inte exemplifierar språklig medvetenhet i termer kring den 

fonologiska medvetenheten, vilket de andra pedagogerna gör. 

 

När det gäller litteratur om språklig medvetenhet är det bara en pedagog som inte har läst 

någon. De andra intervjupersonerna har däremot tagit del av olika litteratur och kurser inom 

området språklig medvetenhet. Två av pedagogerna har läst om den omtalade 

Bornholmsmodellen. Det tycker jag visar hur framstående och utbredd studien är, oavsett om 

den uppfattas positivt eller negativt. En av pedagogerna går även på en kurs inom språklig 

medvetenhet vilket även en annan pedagog har gjort. Det visar på en företagsamhet, att söka 

kompetensutveckling, vilket är lärorikt och ett måste. Det för att ta del av ett 

forskningsförankrat synsätt samt att få reda på vad språklig medvetenhet är för något och hur 

arbetet ska organiseras. 

 

Att använda sig av språklig medvetenhet i sin undervisning kräver stor kunskap. Som 

pedagog gäller det att vara införstådd med det. En svårighet kring språklig medvetenhet tror 

jag kan vara att det inte finns någon gemensam, enad benämning och definition för språklig 

medvetenhet34. Det visar inte bara forskningen prov på utan även de intervjuade pedagogerna. 

Det tror jag kan leda till att många pedagoger upplever en viss osäkerhet och inte vågar 

använda sig av språklig medvetenhet eftersom det figurerar olika namn och förklaringar för 

begreppet. Språklig medvetenhet innehåller även olika former av medvetenhet. Dessa olika 

medvetenheter: fonologisk, morfologisk, syntaktisk, semantisk och pragmatisk35 tror jag 

ytterligare förbryllar många pedagoger, vilket kan medföra att de inte förstår sig på det 

centrala begreppet språklig medvetenhet. I intervjuerna tycker jag att det framkom väldigt 

tydligt. Jag anser att alla intervjupersonerna utom en svarade utifrån vad den fonologiska 

medvetenheten handlar om och vad den innehåller. Den pedagog som däremot avvek svarade 

på begreppet utifrån den pragmatiska medvetenheten. Ett led i att de svarade som de gjorde 

tror jag har att göra med att begreppet språklig medvetenhet är så svårdefinierat och 
                                                 
32 Hagtvet, Bente Eriksen. (2003). 
33 Svensson, Ann-Katrin. (1998). 
34 Svensson, Ann-Katrin. (1998). s.84, Tornéus, Margit. (2000). s.8 & Lundberg, Ingvar. (1984). 
35 Svensson, Ann-Katrin. (1998) & Hagtvet, Bente Eriksen. (2003). 



innehållsrikt. Att de däremot svarade utifrån den fonologiska medvetenheten respektive den 

pragmatiska medvetenheten tror jag kan förklaras med den bakgrund som finns till hands. Att 

en av pedagogerna svarar i den fonologiska medvetenheten anser jag är självskrivet, eftersom 

den personen med all säkerhet tränar barn inom den medvetenheten. Däremot kunde man 

kanske förvänta sig att några av pedagogerna skulle ha mer nyanserade svar. Visserligen är 

det troligt att de lägger ner mest arbete på den fonologiska medvetenheten, men de flesta 

elever kommer med all sannolikhet att utvecklas även i andra avseenden än det fonologiska. 

Träning i t ex morfologisk, syntaktisk, semantisk eller pragmatisk medvetenhet framkommer 

inte i svaren från majoriteten. Mina tolkningar av deras svar är att de rent spontant svarade 

utifrån den fonologiska medvetenheten, vilket jag anser visar att de till stor del endast tränar 

eleverna inom den. I varje fall tycks de inte medvetet gå in för att träna andra aspekter, de 

nämner bara exempel från fonologisk medvetenhet. När det gäller en pedagog och dennes 

svar gällande språklig medvetenhet kopplar jag enbart till den pragmatiska medvetenheten. 

Att svaret handlar om denna, när de andra talar om den fonologiska tror jag har att göra med 

yrkesrollen. I skolan arbetar oftast den pedagogen som resurs i klassrummet, vilket innebär att 

det stora ansvaret ligger på läraren. Den pedagogen har däremot ansvaret för eleverna efter 

skoltid. Där är min uppfattning att personens mer vardagliga svar kopplat till den pragmatiska 

medvetenheten stämmer in. Eleverna och pedagogen sammanstrålar under mer fria former, 

vilket jag tror medför att pedagogen försöker poängtera vikten av språket inför barnen samt 

hur de ska tillämpa det på rätt sätt gentemot andra människor i olika kommunikativa 

situationer. 

 

9.2 Hur kan förskolelärare/fritidspedagog/lärare arbeta med språklig 

medvetenhet i praktiken? 
Alla intervjupersonerna utom en uttrycker sitt arbete med språklig medvetenhet inom den 

fonologiska medvetenheten. En pedagog ger däremot inga exempel på övningar. Att de andra 

enbart ger exempel från den fonologiska medvetenheten när de arbetar med språklig 

medvetenhet anser jag är intressant. För en av pedagogerna är det självklart att arbetet med 

språklig medvetenhet befinner sig inom den fonologiska medvetenheten. Det för att den enligt 

Svensson är den första i raden av alla medvetenheter. Att däremot några av de andra 

exemplifierar språklig medvetenhet utifrån den fonologiska medvetenheten kan diskuteras 

ingående. Är det så att de enbart arbetar medvetet med språklig medvetenhet inom den 

fonologiska medvetenheten eller framgår arbetet tydligast inom den fonologiska 



medvetenheten? Jag tror att några av pedagogerna arbetar tydligast och medvetet med 

språklig medvetenhet inom den fonologiska medvetenheten. Min uppfattning är den att några 

av pedagogerna arbetar mer alternativt. För en del pedagoger innebär det att arbeta medvetet 

med språklig medvetenhet och för andra, att de tror sig arbeta med språklig medvetenhet. När 

det gäller några av pedagogerna är min uppfattning att de arbetar medvetet med språklig 

medvetenhet i början av elevernas utveckling och då mest med den fonologiska 

medvetenheten. Att deras exempel kommer ifrån den fonologiska medvetenheten är alltså inte 

förvånade, det för att deras arbete med språklig medvetenhet befinner sig inom just den 

medvetenheten. Det tycks också som om det är den enda aspekten på språklig medvetenhet 

som de är medvetna om eller lägger vikt vid. 

 

När intervjupersonerna arbetar med språklig medvetenhet gör de det olika ofta. Det är bara en 

pedagog som uttrycker att arbetet sker varje dag. Dock tolkar jag pedagogens svar med viss 

tveksamhet. Enligt forskarna36 till den internationella studien som utfördes på Bornholm i 

Danmark så tränades förskolebarnen 15-20 minuter varje dag i språklig medvetenhet. Kopplar 

jag det till intervjupersonernas svar så är det enbart en pedagogs barn som får någon snarlik 

träning. Dock framkommer det inte i intervjun hur länge pedagogen tränar sina barn varje 

dag. Att jag inte framhåller en pedagog och dennes svar när det gäller hur många dagar i 

veckan pedagogen tränar sina elever beror på att pedagogen uppvisar en viss osäkerhet i vad 

begreppet språklig medvetenhet är, personen i fråga uttryckte det enligt följande; ”Beror på 

vad språklig medvetenhet är”, vilket jag anser leder till att svaret inte kan tas på allvar. När 

det gäller en annan av pedagogerna och träningen av språklig medvetenhet säger den personen 

att det kommer in i bokstavsarbetet under år 1. Det tolkar jag som att träningen kan ske varje 

dag eller en gång i veckan beroende på när pedagogen arbetar med bokstäverna. Samtidigt är 

det intressant att notera att Elbro37 refererar en studie liknande Bornholmsstudien, där det 

visade sig att effekten av träning i språklig medvetenhet förstärktes om träningen 

kombinerades med bokstavsarbete. Så även om pedagogens svar kan ge sken av brist på 

kontinuitet i träningen kan dennes elever gynnas av att personen kombinerar bokstavsarbete 

och språklig medvetenhet. Kontinuitet i arbetet med språklig medvetenhet är däremot något 

som saknas hos en av pedagogerna. Att arbeta med språklig medvetenhet en gång i månaden 

kan väl knappast kallas medveten träning, men personen nämner å andra sidan att ett planerat 

språkprojekt på skolan ännu inte startat. 

                                                 
36 Lundberg, Ingvar m.fl. (1988).  
37 Elbro, Carsten. (2004). 



 

Av den tid som de flesta pedagogerna lägger ner på språklig medvetenhet har de enbart 

positiva erfarenheter. En pedagog menar däremot att arbetet inte har kommit igång. Det den 

pedagogen syftar på är ett tema kallat ”språket” som kommer att komma igång lite senare. 

Några av pedagogerna nämner den grund som språklig medvetenhet medför för barnens 

framtida läs- och skrivutveckling. Det kan härledas till en lång rad studier, till exempel 

Olofssons38, Ehri & Nunes39, Lundberg, Frost & Petersen40 där man vetenskapligt bevisat att 

medveten träning av språklig medvetenhet är gynnsam för barns läs- och skrivinlärning. För 

en pedagog går arbetet med språklig medvetenhet bra fast personen menar att det är svårt att 

hitta rätt nivå på övningarna för alla eleverna. Det tror jag är ett dilemma för alla pedagoger 

när en klass/grupp kan innehålla elever som befinner sig på olika nivåer. Det kan även 

härledas till den kritik som riktats mot Bornholmsmodellen. Där framhåller Viippola41 just att 

Bornholmsmodellen förutsätter att alla elever befinner sig på samma nivå och därmed ska 

arbeta med samma övningar. En väldigt viktig aspekt som en pedagog tar upp i samband med 

arbetet med språklig medvetenhet är att personen har märkt att invandrarbarn lär sig väldigt 

mycket genom träningen. Det tycker jag visar hur viktigt och givande det är för alla barn med 

språklig medvetenhet, oavsett kulturell bakgrund. När det gäller barnens upplevelser kring 

arbetet med språklig medvetenhet uppfattar alla utom en att de tycker att arbetet är kul. En 

pedagog hänvisar än en gång till att arbetet med tema ”språket” inte har kommit igång än. 

Några av pedagogerna nämner kunskapsnivåerna som ett dilemma. Det för att vissa barn har 

det lättare med övningarna och andra har det svårare med samma övningar. Som jag tidigare 

nämnt tror jag det är en del av pedagogens vardag vilket försvårar arbetet med språklig 

medvetenhet liksom med så mycket annat. Ett sätt är att dela upp klassen, gruppen i likartade 

nivåer för att anpassa arbetet på bästa tänkbara sätt för barnen. Det är något som en pedagog 

har erfarenhet av. I det fallet delades eleverna upp i två grupper, en grupp för svenska 2 elever 

och en grupp för de andra eleverna. Själv tycker jag att det låter väldigt positivt för eleverna. 

Dock tror jag det är mer ovanligt än vanligt när det i de flesta fall handlar om resurser. I en av 

pedagogernas fall upplever personen att många barn ser den seriösa träningen av språklig 

medvetenhet som en ”lek”. Det tycker pedagogen är positivt, vilket jag instämmer i. Arbetet 

med språklig medvetenhet ska genomsyras av lekfullhet och lust, oavsett ålder och nivå. 

 
                                                 
38 Olofsson, Åke. (1985). 
39 Ehri, Linnea & Nunes, Simone. (2002). 
40 Lundberg, Ingvar m.fl. (1988). 
41 Viippola, Jaana. (1997). 



Hur de fyra pedagogerna arbetar med språklig medvetenhet anser jag kan kopplas till hur de 

uppfattar begreppet språklig medvetenhet. Alla utom en pedagog exemplifierade språklig 

medvetenhet genom den fonologiska medvetenheten. I svaren kring hur de således arbetar 

med språklig medvetenhet framkommer övningar från den fonologiska medvetenheten. En 

pedagog uppgav att den inte använder några speciella övningar. Alla de andra 

intervjupersonerna uppgav att de arbetar mycket med rim och ramsor. Det är centralt i den 

fonologiska medvetenheten. Av intervjupersonerna var det bara några som kunde ge exempel 

på övningar när de arbetar med språklig medvetenhet. En av pedagogerna uppgav övningarna 

”Ett skepp kommer lastat”, ljudmemory samt ljudbingo42 och en annan ”mungympa” med 

Marianne Gutler43. Det tycker jag visar att de tagit del av forskningsförankrande övningar, 

vilket jag anser är viktigt i samband med medveten träning av språklig medvetenhet. Just 

dessa pedagoger har även gått eller går en kurs i språklig medvetenhet. Ett led i det tror jag 

kan vara deras kännedom om olika övningar. 

 

I arbetet med språklig medvetenhet arbetar de olika pedagogerna i olika stor utsträckning. En 

av pedagogerna är den som uttalat arbetar mest med språklig medvetenhet och gör det under 

alla veckans dagar. Dock utrycker pedagogen inte hur länge den arbetar varje gång, vilket de 

andra inte heller gör, frånsett en dag i veckan då pedagogen arbetar i 45 minuter. Att 

pedagogerna inte kan uttrycka specifik hur länge de arbetar med språklig medvetenhet tolkar 

jag som att arbetet inte finns inlagt på schemat. Skulle arbetet ha en bestämd plats på schemat, 

tror jag att pedagogerna tydligt skulle uttrycka hur ofta de arbetar, och hur länge varje tillfälle 

varar. Jag tror mer deras arbete med språklig medvetenhet handlar om olika nedslag, olika 

ofta beroende på pedagog. De tillfällen som de flesta pedagogerna arbetar med språklig 

medvetenhet upplever de arbetet på ett positivt och givande sätt. En däremot hänvisar till att 

arbetet med tema ”språket” inte kommit igång, vilket innebär att pedagogen inte har någon 

åsikt. Hälften av pedagogerna nämner vad språklig medvetenhet innebär för barnens framtida 

läs- och skrivutveckling. I deras arbete har de uppmärksammat hur viktigt det är att barnen lär 

sig grunden, där de menar att språklig medvetenhet är en stor del. Det tycker jag är en väldigt 

viktig aspekt att beakta. De framhåller även att träning i språklig medvetenhet i 

förskoleklassen medför att barnen är betydligt mer förberedda i läsinlärningen och för att 

                                                 
42 Häggström, Ingrid & Lundberg, Ingvar. (1994). 
43 Gutler Lindström, Marianne. (2001). 



knäcka läskoden i år 144. Det tycker jag visar vikten av språklig medvetenhet och dess 

betydelse för barnens fortsatta utveckling. 

                                                 
44 Lundberg, Ingvar. (1984). & Taube, Karin. (1987). 



10. Slutsats 
Att arbeta med språklig medvetenhet är av stor vikt för barns läs- och skrivutveckling45. 

Genom kontinuerlig och medveten träning i språklig medvetenhet kan läraren underlätta barns 

möten med skriftspråket. Det förutsätter att läraren vet vad begreppet språklig medvetenhet 

står för samt besitter goda kunskaper inom området. 

 

11. Förslag till fortsatt forskning 
I mitt examensarbete kring språklig medvetenhet och de svar som jag sammanställt finns ett 

pedagogiskt perspektiv. Efter att jag sammanställt intervjuerna väcktes en tanke kring hur 

barnen upplever språklig medvetenhet och framförallt övningarna. Som ansvarig för träningen 

av språklig medvetenhet kan arbetet uppfattas på ett sätt. Dock behöver inte det 

överensstämma med barnens. För att få reda på hur barnen upplever språklig medvetenhet och 

således övningarna anser jag att det behövs ett barnperspektiv. Genom att fråga barnen hur de 

uppfattar arbetet tror jag vi pedagoger kan stimulera och förbättra arbetet. Det för att mer 

tillgodose det enskilda barnet. 

                                                 
45 Elbro, Carsten. (2004) & Snow, Catherine m.fl. (Eds.) (1998). 
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Intervjuguide 
 

 Vad är språklig medvetenhet? 

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare/fritidspedagog/lärare? 

 

2. Hur många år har du medvetet arbetat med språklig medvetenhet? 

 

3. Varför intresserade du dig för detta arbete? 

 

4. Vad innebär begreppet språklig medvetenhet för dig? 

 

5. Har du läst någon litteratur inom området? Vilket? 

 

Hur arbetar förskollärare/fritidspedagog/lärare praktiskt med språklig 

medvetenhet? 

 

6. Hur arbetar du med den språkliga medvetenheten, kan du ge några exempel? 

 

7. Hur ofta arbetar du med språklig medvetenhet, hur länge vid varje tillfälle? 

 

8. Vad tycker du om arbetet med den språkliga medvetenheten? 

 

9. Vad tycker barnen om övningarna? 

 

 


