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Abstract 

Language development is a part of what pre-school teachers are supposed to teach children in 

pre-school and reading books, singing songs and rhyming is something that goes on although 

it isn’t always thought of how or why it is done. Phonological awareness, as just mentioned, is 

something that pre-school teachers work with on an everyday basis. The purpose of this study 

is to see how pre-school teachers work with the part of the phonological awareness that is 

called phonemic awareness. This study aims to see how pre-school teachers teach how the 

letters of the alphabet sounds and what words sounds like in the beginning, in the middle and 

at the end of words and how the children in pre-school get to learn how to use these sounds in 

their language development. The methodology used in this study is semistructured interviews 

with pre-school teachers. The results of the interviews conducted in this study show that pre-

school teachers have several different ways to teach young children in the preschool about 

phonemic awareness. 
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Sammanfattning 

Språkutveckling är en del av vad förskollärare ska undervisa barn i förskolan och att läsa 

böcker, sjunga sånger och rimma är något som hela tiden pågår, men det är inte alltid att det 

tänks till på hur eller varför det görs. Fonologisk medvetenhet, som just nämnts, är något som 

förskollärare arbetar med på vardaglig basis. Syftet med denna studie är att se hur 

förskollärare arbetar med den del av den fonologiska medvetenheten som kallas fonemisk 

medvetenhet. Denna studie syftar till att se hur förskollärare lär ut hur bokstäverna i alfabetet 

låter och hur ord låter i början, i mitten och i slutet av orden och hur barnen i förskolan lär sig 

att använda dessa ljud i sin språkutveckling. Den metod som använts i studien är 

semistrukturerade intervjuer med förskollärare. Resultaten av de intervjuer som genomfördes i 

denna studie visar att förskollärare har flera olika sätt att lära unga barn i förskolan om 

fonemisk medvetenhet. 
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Förord  
Att skriva detta examensarbete har varit som att resa berg- och dalbana genom ett nytt, 

spännande landskap. Jag har fått djupare förståelse för hur pedagoger i förskolan kan arbeta 

med barns språkutveckling. Jag har lärt mig än mer om kommunikation än vad jag kunde från 

innan jag började skriva på detta examensarbete och jag har lärt känna många intressanta 

människor. Den studie jag utfört har utgångspunkt i min egen nyfikenhet och det jag funderar 

på vad gäller barns språkutveckling i förskolan. Studien är inte utförd i granskande syfte, där 

”forskning visar” eller ”säger att” eller att det pedagoger i förskolan gör är ”rätt” eller ”fel”, 

utan syftet är att finna svar på frågor jag själv ställer mig inför min framtida roll som 

förskollärare. 

 

Jag vill tacka min familj och mina vänner som alltid finns där för mig beredda på att lyssna 

till mina stundtals förvirrade tankar och deras förstående inför de lätt tankspridda dagar jag 

genom denna studies dagar har haft. Tack vare er kändes det mycket lättare i de små uppförs- 

och nerförsbackar jag åkt på min resa. Jag vill tacka min handledare Judy Ribeck Nyström för 

hennes tankar, kloka råd och vänlighet. Till slut vill jag även tacka alla mina informanter och 

deras kollegor. Tack för att ni alla gjort detta examensarbete möjligt! 
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1 Inledning  

En central uppgift för förskolan är att stimulera och stödja barns språk- och 

kommunikationsförmåga och i förskolans läroplan står bland annat att läsa att förskolan ska 

sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk och utvecklar intresse för 

skriftspråk, samt att barnen ska stärkas i att ha tillit till sin egen förmåga (Bruce, Ivarsson, 

Svensson & Sventelius, 2016, s. 62f.; Skolverket, 2016, s. 7). Dessa läroplansmål arbetar 

pedagoger i förskolan efter från allra första dagen ett barn kommer till förskolans verksamhet, 

då förskolans läroplan är skriven i en sociokulturell anda som menar att människor, inkluderat 

barnet i förskolan, utvecklas genom handlingar och samspel med andra och där språket och 

kommunikationen med omgivningen anses som avgörande för barnets utveckling (Nilholm, 

2016, s. 58). Vi människor språkar och kommunicerar ständigt med varandra och får genom 

det nya kunskaper och förståelser för oss själva. I förskolan pratar vi mycket med varandra 

och försöker på så sätt hela tiden lära oss om och av varandra. Men vilka strategier och 

arbetssätt har pedagoger i förskolan i arbetet med barnens språkutveckling? Och hur arbetar 

pedagoger i förskolan för att sträva efter att barnen i förskolan utvecklar ett nyanserat talspråk 

och ett intresse för skriftspråk när alla de individer de arbetar med har olika förutsättningar i 

utgångspunkten? Alla barn är olika och alla lär de på olika sätt. Hur arbetar pedagoger i 

förskolan efter det för att nå det strävansmål som säger att barnen ska stärkas i förmågan till 

att tro på sig själva? 

 

Jag har i detta examensarbete koncentrerat mig på det som inom området språkutveckling 

kallas för fonemisk medvetenhet. Det vill säga förmågan att uppfatta enskilda språkljud. Det 

vill säga något som många forskare sedan decennier tillbaka forskat i och funnit fram är en av 

de viktigaste delarna barn behöver vara medvetna om för att kunna kommunicera och senare i 

livet behöver ha medvetenhet om inför deras läs- och skrivutveckling (se till exempel Schuele 

& Boudreau, 2008 eller Melby-Lervåg, Halaas Lyster & Hulme, 2012). Fonem betyder de 

betydelseskiljande språkliga enheter språk innehåller (Svensson, 2009, s.18). Jag menar att jag 

som förskollärarstudent och ute på verksamhetsförlagd utbildning mött flertalet barn som 

ännu inte fått den fonemiska medvetenheten och att det för de barnen varit svårt att göra sig 

förstådda så väl som de önskat göra sig förstådda. Det har uppstått missförstånd och barnen 

har blivit förlägna samt att deras kompisar påpekat för dem att de inte säger ord på rätt sätt. 

Språkljudet för bokstaven R har till exempel ibland kommit ut som ett /j/ och istället för 
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språkljudet [ʃ] i sjukhus har det istället blivit till ett /k/, vilket då också gjort att de barnen 

tvekat att prata inför just de kompisarna i rädsla för att säga fel. Jag har valt att formulera mitt 

syfte och mina frågeställningar utifrån mina tankar om detta. 

 

 

1.1. Syfte 

Syftet för min undersökning är att söka svar på hur pedagoger i förskolan arbetar med 

fonemisk medvetenhet, och om arbete med barns fonemiska medvetenhet kan ha någon 

koppling till hur barn kan stärkas i sin egen självkänsla och att ha tillit till sin egen förmåga. 

I detta arbete är inte syftet att undersöka barnen och deras självkänsla i sig utan 

undersökningen ämnar behandla pedagogers medvetenhet om barnens fonemiska 

medvetenhet och självkänsla.   

 

 

 

1.1.1 Frågeställningar 

För att tydligare beskriva och för att söka fördjupa syftet med studien har följande 

frågeställningar valts: 

 

• Hur arbetar pedagoger i förskolan med fonemisk medvetenhet med de allra yngsta 

barnen (barn i åldern 1–3 år) i förskolan? 

• Skiljer sig arbetssättet åt mellan åldersgrupperna (barn i åldern 1–3 år jämfört med 

barn i åldern 3–6 år)? 

• Ser pedagogerna någon koppling mellan fonemisk medvetenhet och barns självkänsla 

och i så fall på vilket sätt? 

 

 

1.2 Disposition 

I kapitel 2 redovisas det för ämnets vetenskapliga förankring där olika synsätt på huruvida 

barn i åldern 1–6 år har fonemisk medvetenhet eller ej och hur pedagoger i förskolan kan 

arbeta med fonemisk medvetenhet. Vidare diskuteras i kapitel 3 hur en sociokulturell teoris 

teoretiska utgångspunkter tillämpas i analysen. Kapitel 4 inleds med en presentation av det 

metodval jag använder mig av i min studie, det vill säga kvalitativa semistrukturerade 
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intervjuer. Därefter presenteras undersökningens urval och genomförande mer utförligt. 

Kapitel 5 ägnas åt att presentera empiri, vilken senare kommer att analyseras och 

sammanfattas i kapitel 6. I kapitel 6 diskuteras också studiens resultat och metodval, liksom 

förslag till vidare forskning presenteras. Kapitlet avslutas med ett resonemang om studiens 

relevans och aktualitet. Examensarbetets sista del består av källförteckning och bilagor. 

 

2 Forsknings- och litteraturgenomgång 

 

2.1 Begreppsdefinition 

 

2.1.1 Fonologisk och fonemisk medvetenhet 

Fonologi är kortfattat förklarat läran om språkljudens struktur (stavelser och enskilda ord) och 

handlar om talljuden och dess funktion i språket som talas. Fonologi handlar om hur talare 

och lyssnare uppfattar ljudsegmenten i språket (Svensson, 2009, s. 18). Med fonologisk 

medvetenhet menas att ha förmåga att identifiera ljud och ord. 

 

Fonemisk medvetenhet är en underkategori till det som kallas för fonologisk medvetenhet. 

Fonem är de minsta betydelseskiljande enheter ett språk innehåller (Svensson, 2009, s. 18). 

Ett fonem har ingen egen betydelse i sig, men om ett fonem i ett ord byts ut mot ett annat 

ändras ordets betydelse. Om bokstaven L och språkljudet /l/ i ordet Lok byts ut mot bokstaven 

B och språkljudet, fonemet, /b/ blir ordet istället Bok och ordet får på så vis en helt ny 

betydelse. Att vara fonemiskt medveten innebär att man är medveten om alla de enskilda 

språkljuden ens språk innehåller. Inom förskolans verksamhet kan fonemisk medvetenhet 

övas genom att till exempel barn och pedagoger tillsammans ljudar fram bokstäver och ord de 

stöter på; i början, i mitten och i slutet av ord de i olika situationer stöter på. Tillsammans kan 

barn och pedagoger till exempel lyssna till hur namnet ”John” låter. /j/ i början av namnet, /å/ 

i mitten av namnet och /n/ i slutet av namnet. Eller som i ordet ”blå”: /b/ i början, /l/ i mitten 

och /å/ i slutet. 
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2.1.2 Självkänsla 

Min definiering av självkänsla i det här arbetet förklaras mer djupgående i kapitel 3, men jag 

vill redan i denna begreppsdefinition kort redogöra för begreppet självkänsla. Självkänsla är 

enligt min egen tanke att barnet (eller personen) känner att det har en stark inre pelare att luta 

sig tillbaka på. Att barnet trivs med sig själv och sin egen person. Svenska Akademiens 

svenska ordbok förklarar begreppet självkänsla som ”medvetenhet om den egna 

personlighetens värde” (Svenska Akademiens ordbok, 2009). 

 

 

2.2 Styrdokument 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016, s.4 ff.) är skriven i en sociokulturell anda som 

förespråkar att vi lär av och med varandra och att barn med hjälp av vuxna ges förståelse och 

respekt för det demokratiska samhälle de ska leva i. Förskolan ska lägga grunden för ett 

livslångt lärande, vara stimulerande och rolig och ge en livslång lust att lära. Samt att 

förskolan ska kunna erbjuda barn att göra val utifrån deras egna förutsättningar. Pedagoger i 

förskolan ska med detta i åtanke se till barnens behov och utforma främjande miljöer för att 

kunna sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk och ett intresse för 

skriftspråk. Barn i förskolan ska också få utveckla ordförråd och begrepp för att kunna 

kommunicera och argumentera med andra i sin omgivning. 

 

I Läroplan för förskolan (2016, s. 7) står också att läsa 

 

”Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär 

av varandra” 

Samt 

”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. 

Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 

uppmuntra och ta till vara barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen”. 

 

 

2.3 Språklig utveckling 

Ett språk är ett av flera sätt en människa kan kommunicera på och det kan vara mer eller 

mindre komplicerat att lära sig att använda det. Primärt är språket en social konstruktion som 
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vi använder oss av, i tillägg till de gester och miner vi människor gör, när vi kommunicerar 

med varandra. Genom det talade språket kan vi signalera grupptillhörigheter och det är en del 

av människans identitetsutveckling (Svensson, 2009, s. 12 f.). 

 

De flesta barn har inga problem med att ta till sig och behärska språk och språkliga 

symbolsystem och förstår redan i 2-3-årsårsåldern hur de ska uttrycka sig för att kunna 

kommunicera verbalt med andra runt sig (Bruce, Ivarsson, Svensson & Sventelius, 2016, s. 

15ff.; Kenner, Terry, Friehling & Namy, 2017). En del barn uppfattar inte språket som lika lätt 

och självklart som andra barn och för dem kan språkandet innebära än större utmaningar i 

deras språkutveckling. För dessa barn där den språkliga förmågan kanske inte helt passar in i 

vad som anses matcha omgivningens krav och förväntningar kan det uppstå problem i den 

sociala utvecklingen. Pedagogiken kring barns språkutveckling bör i förskolan därför vara 

medveten och genomtänkt och anpassas till alla barn med mest möjliga stöd, så att svårigheter 

för de mer språkligt sårbara barnen inte uppstår och för att alla barn ska få kunna utvecklas så 

optimalt som möjligt (Bjar & Liberg, 2010, s. 201; Bruce et al. 2016, s. 15ff.). Begreppet 

språklig sårbarhet innebär att barns individuella förutsättningar sätts i relation till hur språket 

är uppbyggt och de regler som ett språk har, liksom till hur förskolans och skolans 

pedagogiska förutsättningar och villkor sätts i relation till barnens utveckling och lärande 

(Bruce et al., 2016, s. 7).  

 

Att få göra sig förstådd och att förstå vad andra kommunicerar är centralt i alla former av 

lärande och därför bör barns språkutveckling ses i ett större helhetsperspektiv där barnet, 

språket och pedagogiken hela tiden går hand i hand. Utan helhetsperspektiv riskerar språkligt 

sårbara barn att få uppleva känsla av ensamhet och utanförskap och barnets kamratkontakt 

kan drabbas (Bjar & Liberg, 2010, s.207; Bruce et al. 2016, s17). Om inte alla delar ses till 

och arbetas med riskerar barn att inte kunna hitta de rätta orden, inte kunna uttala dem på rätt 

sätt och/eller att missförstås av dem de försöker kommunicera med. Detta kan i förlängningen 

komma att leda till att de inte utvecklas personligt och socialt på samma sätt som resterande 

barn i barngruppen. Även om alla barn är olika och lär på olika sätt kan detta riskera leda till 

barns bristande självkänsla (Bruce et al., 2016, s. 17f.). 

 

För barn som är i början av sin språkutveckling och för barn som är språkligt sårbara innebär 

det att förskolan måste försöka se till och ta vara på lärtillfällen och samspelstillfällen där 

mening och innehåll förespråkas och förstås. För pedagoger i förskolan innebär det att se till 
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att arbeta med både talspråk och skriftbaserat kunskapsspråk, som är av särskilt stor betydelse 

för de yngre barnen som håller på att lära sig språket och de språkligt sårbara barnen. Samt att 

pedagoger måste tänka på och se till hur barnen blir bemötta, sedda och bekräftade, då detta är 

något som visat sig vara särskilt viktigt vad gäller barn som är i behov av extra stöd, för att de 

ska känna att de kan förstå och göra sig förstådda. Det finns dessutom ett flertal 

språkstimulerande principer som pedagoger i förskolan kan förhålla sig till och som kan 

underlätta och möjliggöra för alla barn, men framför allt för de mer språkligt sårbara barnen 

att ta till sig den språkliga stimulans förskolan erbjuder (Bruce et al., 2016, s. 88). 

 

Genom att medvetet arbeta med fonologisk och fonemisk medvetenhet redan i förskolan kan 

man som pedagog minska riskerna för att barn ska få framtida läs- och skrivsvårigheter 

(Kenner et al., 2017; Wolff & Gustafsson, 2015). Medvetna övningstillfällen har visat sig vara 

verkansfulla när de implementeras i förskolans vardagliga verksamhet (Melby-Lervåg, Halaas 

Lyster & Hulme, 2012; Schuele & Boudreau, 2008). Medvetna övningstillfällen och att barn 

får kunskap om alfabetet gör att barn lättare lär sig att knäcka den så kallade läskoden 

(Brown, 2012; Schuele & Boudreau, 2008). Några exempel på hur man som pedagog kan 

tänka följer här: 

 

• Det går att lära ut och lära sig om fonemisk medvetenhet. 

• Barn kan med hjälp av instruktioner och övningar i vad fonemisk medvetenhet är bli 

fonemiskt medvetna och det hjälper dem att lära sig att läsa och skriva. 

• Övningar i fonemisk medvetenhet är mest effektiva när fokus läggs på en eller två 

slags övningar i taget. Barn lär sig flera delar av fonologisk och fonemisk medvetenhet 

samtidigt, sida vid sida av varandra, men övningarna bör presenteras för och 

genomföras med barnen en eller två i taget. 

• Övningar i fonemisk medvetenhet är mest effektiva om barnen så småningom också 

introduceras för alfabetets bokstäver.  

 

 

2.3.1 Språklekar 

Ett exempel på övningar som kan göras med barn i förskolan är att pedagogerna till exempel 

använder sig av det som kallas för minimala par, där barnen lär sig att ett enda fonem som 

ändras i ett ord kan ge helt skilda betydelser (Bruce et al., 2016, s.88). Om man byter ut e.et i 
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reta mot ett y blir ordet ryta istället. Genom att lyssna till de olika fonemen i orden får barnen 

större medvetenhet om att och hur små ljudskillnader kan göra så mycket med ett ord. Några 

andra exempel på övningar som går att göra med barn är att spela språkutvecklande spel som 

till exempel r-ljuds- och s-ljudsspel, genom rim och ramsor leka med och lyssna till språkljud, 

lyssna till hur ord låter i början, i mitten och i slutet av ord, sjunga sånger och lyssna till de 

ord och språkljud (fonem) som går att höra i dem, läsa böcker och dikter och låta barnen 

skriva sina egna namn eller ord de intresserar sig för och i och med det lyssna till hur olika 

bokstäver och siffror låter (Kenner et al., 2017; Wasik, 2012; Brown, 2014; Wolff & 

Gustafsson, 2015; Melby-Lervåg et al., 2012).    

 

Med hjälp av de olika övningarna kan barnen få möjlighet att få övat på socialt samspel och 

samtidigt möjlighet att språkligt utvecklas. Även om det ibland kan vara just sådana stunder 

barn som är språkligt sårbara känner av sin sårbarhet som mest. Detta kan ses som ett 

dilemma att å ena sidan behöva utsätta sig för de svåra utmaningar som dessa stunder ändå 

innebär och att å andra sidan vara beroende av dessa stunder där gemenskapen med andra gör 

att språket utvecklas och där den enskilda individen kan få synas och ta plats (Bruce et al., 

2016, s. 93).   

 

De ord och övningar som presenteras för barnen bör vara sådana att de baseras och utförs 

efter vad barnen har för erfarenheter och intressen och att de är relevanta och användbara för 

barnen själva. Övningarna bör vara i form av för barnen motiverande och roliga aktiviteter 

som främjar igenkänning och lek med ord och dess språkljud. Detta är något som med fördel 

kan arbetas med redan i förskolan, innan barnen når grundskolan och de ska lära sig att läsa 

(Kenner et al., 2017; Wasik, 2012). Pedagogens ambition måste även vara att han/hon ger 

talutrymme åt alla barn i barngruppen. Barnen måste ges möjligheter att svara på de frågor de 

eventuellt blir tillfrågade om utan att riskera att de ”förlorar” frågan till någon av sina 

kompisar, som kanske svarar snabbare eller har lättare att uttala ord och meningar. Bruce et al. 

(2016, s. 92) menar att det kanske är de mest tystlåtna barnen som mest behöver pedagogernas 

uppmärksamhet för att deras språkutveckling ska kunna garanteras.           

 

 

2.3.2 Begrepp förväxlas 

Något som forskning även visat är att pedagoger i förskolan dock har allt för dåliga kunskap 

om vad fonologisk och fonemisk medvetenhet är och att de två begreppen ofta förväxlas med 
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liknande begrepp, vilket kan göra att de väljer att inte ta till vara på alla de tillfällen som 

skulle kunna tas till vara på i dagligdags verksamhet (Schuele & Boudreau, 2008; Wasik, 

2012). Forskningen visar förutom på pedagogers brist på kunskap om begreppen fonologisk 

och fonemisk medvetenhet också på att pedagoger i förskolan har bristande kunskap om att 

det går att undervisa de allra yngsta barnen i förskolan om fonemisk medvetenhet. Forskning 

visar inte desto mindre att barn i åldern 2,5-4 år är intresserade av och kan urskilja språkljud, 

fonem, i ord (Kenner et al., 2017; Wasik, 2012). 

     

3 Teoretiska utgångspunkter 

 

3.1 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin, som vi känner den efter Vygotskijs tankar och insikter, säger att 

språket fungerar som ett redskap mellan människor och inom dem. Språket ses som en länk 

mellan samhället, det vill säga de erfarenheter människor erfar tillsammans, och individen. 

Språket används som kommunikation mellan människor, men också som kommunikation 

inom individen (Säljö, 2000, s.17ff.; 2011, s.164f.). Tillsammans erfar vi världen som de yttre 

faktorer som påverkar oss, men språket fungerar även som ett verktyg inom oss i och med att 

vi tänker. Den sociokulturella teorin innebär att vi människor genom interaktion med andra 

och med hjälp av så kallad mediering eller hjälpande redskap utvecklas både i våra sociala 

erfarenheter, men också som enskilda personer. När vi människor kommunicerar med 

varandra lär vi av varandra. Genom interaktion exponeras vi för olika sätt att tänka och agera 

och lär oss på så sätt vad samhället i övrigt menar fungerar. När vi människor emellan kan 

tillgodogöra oss samhällets kollektiva erfarenheter och när vi använder oss av dem i vårt sätt 

att kommunicera med andra kan vi som samtalspartners lära oss något (Säljö, 2011, s. 166f.). 

Lärandet sker alltid i en kontext och utan att se till denna kontext, detta sammanhang, kan vi 

inte se lärandet. Genom att analysera lärandet i relation till det sammanhang vi är i kan 

lärande ske (Nilholm, 2016, s. 55). Enligt Vygotskijs tankar och resonemang är människan 

alltid på väg mot att lära sig nya sätt att tänka och förstå världen. Det vi lär oss i interaktion 

ger oss vissa färdigheter som vi sedan kan använda när vi vill tillägna oss ytterligare ny 

kunskap. Antingen i interaktion med andra människor eller när vi själva vill lära oss något 

nytt. 
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Inom den sociokulturella teorin används begreppet den närmaste utvecklingszonen, eller zone 

of proximal development (Bjar & Liberg, 2010, s. 25; Säljö, 2000, s.120ff.; 2011, s.167f.). 

Vilket betyder att i och med att vi människor redan kan vissa saker ligger det väldigt nära till 

att vi ska kunna lära oss nya saker. Den proximala utvecklingszonen är det avstånd mellan vad 

människan, inom förskolans värld barnet, klarar av på egen hand och utan att ta hjälp av andra 

människor och det människan kan tänkas klara av med hjälp och stöd av andra människor 

eller artefakter. Ett exempel från förskolans värld skulle kunna vara när ett barn ska försöka 

lyssna på hur sitt eget namn låter när det ska skriva namnet på en teckning det ritat och 

pedagogen stöttar barnet genom att ställa frågor som Hur låter ditt namn i början? och Vad 

kan du sedan höra för ljud när du lyssnar och ljudar vidare i ditt namn? Följt av frågor som 

Hur låter de olika bokstäverna? Och hur ser de ut? Barnet i fråga kan då redan hålla i pennan 

och vet att det ska bokstäver till för att det ska kunna skriva sitt namn och tillsammans med 

pedagogen kan det sedan skriva sitt namn på teckningen. Barnet har på så sätt medierat de 

tidigare kunskaperna till nya kunskaper. Barnet använde sig av fysiska redskap såväl som av 

orala och intellektuella redskap i form av penna, papper och mun och språk i interaktion med 

en pedagog. Genom att pedagogen använder sig av språket utvecklas barnets språk vidare på 

så sätt att det lär sig hur det kan använda språket för att skapa mening i sociala interaktioner 

med de det har runt sig. Barnet får också lärt sig hur det genom kommunikation kan få skapat 

sig en plats i olika aktiviteter (Säljö, 2011, s.169).  

 

Säljö (2011, s.170) beskriver skolans miljö som en miljö där människor kan få komma i 

kontakt med de erfarenheter samhället erbjuder, som inte människan kommer i kontakt med i 

sin vanliga vardag. Skolans värld är en mer institutionell värld än den människan möter 

hemma. I skolans värld möter människan begrepp och kunskaper av mer institutionell art och 

skriftspråket som tillsammans ger en samlad kunskap. Vilket också gör att människan oftare 

ställs inför situationer där de utmanas att utveckla sina proximala utvecklingszoner. Säljö 

(2011, s171) beskriver vidare om lärarens roll inom den sociokulturella teorin och menar då 

att det är läraren som fungerar som en medierande resurs, vilken kan hjälpa den enskilde 

individen att öva sig på att se och ta till sig av kopplingen mellan dess tidigare erfarenheter 

och de nya erfarenheter samhället, och skolans värld, erbjuder. Det gäller att den vuxne lägger 

märke till i vilken fas i begreppsutvecklingen barnet befinner sig för att den ska kunna stödja 

barnet i dess nästa fas i begreppsutvecklingen (Lindö, 2005, s.18).  
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Jag vill i detta examensarbete koppla den sociokulturella teorin till de intervjuer jag 

genomfört med pedagoger i förskolan om deras arbete med barn och fonemisk medvetenhet. 

 

 

3.2 Självkänsla 

Självkänsla är ett begrepp som inte så lätt definieras. Många forskare har sökt svar på frågan, 

men få har funnit fram vilket perspektiv eller vilken teori som bäst beskriver hur begreppet 

självkänsla ska tolkas (Lindwall, 2011, s. 28f.). Inom socialpsykologin används begrepp som 

självbegrepp och självkänsla och dessa anses angränsa varandra. Självkänsla anses som ett 

begrepp smalare än självbegrepp. Självbegreppet innefattar kognitiva aspekter och innebär att 

personen i fråga ’förstår sig själv så som personen känner sig själv’. Begreppet anses vara av 

beskrivande art där personen i fråga tankemässigt beskriver frågorna vem och vad är jag? 

Medan begreppet självkänsla är av mer utvärderande art och personen ifråga ställer sig frågor 

som ”Vad tycker jag om mig själv?” Och ”Hur kan jag uppfattas av andra runt om mig?” 

(Lindwall, 2011, s. 29). Uppfattningen bland många forskare är att det är svårt att beskriva det 

ena begreppet utan att ta hänsyn till det andra begreppet. De menar att det till exempel kan 

vara svårt att beskriva sig själv som bra på att ljuda ord eller spela bildmemory utan att lägga 

någon värdering i beskrivningen av sig själv och aktiviteten om det är så att just ljudande av 

ord eller memory-spelande är viktigt för mig som person. Den beskrivning personen ger av 

sig själv och aktiviteten har förmodligen ett samband med hur personen utvärderar sig själv i 

den situationen. Det vill säga hur personen upplever att dens självkänsla är i den situationen. 

 

I detta arbete kommer jag att använda begreppet självkänsla med följande betydelse: 

Självkänslan är sammanbunden med känslor och individens upplevelse om den egna 

kompetensen, vilket kan bygga upp individens självförtroende. En individ kan ha ett bra 

självförtroende där han/hon utåt sett visar att han/hon kan göra saker (till exempel hålla i en 

penna eller rita sin egna bokstav), men det innebär inte nödvändigtvis att individen för den 

sakens skull har en bra självkänsla. Självkänslan kan beskrivas som individens känsla av att 

duga. En känsla som individen har om sig själv som säger att jag är bra eller bäst precis så 

som jag är. Jag tror på mig själv! 
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4 Metod 

 

4.1 Metodval 

Denna studie har utförts med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med förskollärare i en 

kommun i västra Värmland. När forskaren önskar få så fylliga och detaljerade svar som 

möjligt eller finna förståelse för en företeelse eller ett fenomen, eller att forskaren önskar 

finna mönster, kan en kvalitativ metod användas. Forskaren tar i den kvalitativa intervjun 

hänsyn till vart och ett av de svar som informanten ger intervjuaren (Bryman, 2011, s. 413; 

Trost, 2010, s.32). Detta slag av datainsamlande kan ta mycket tid i anspråk då intervjuerna 

ska genomföras, transkriberas och analyseras, men ger mer djupgående svar än vid 

kvantitativa intervjuer (Bryman, 2011, s. 429f.). Med semistrukturerad intervju menas att 

intervjuaren ställer frågor efter ett manus eller en så kallad intervjuguide och där informanten 

kan få möjlighet att fördjupa sina svar (Bryman, 2011, s.415f.; Christoffersen & Johannessen, 

2012, s.86). Vid den semistrukturerade intervjun följer intervjuaren intervjuguiden i den mån 

att han/hon ser till att få svar på de frågor han/hon satt upp för att få svar på de 

frågeställningar forskaren ställt upp i samband med syftesformuleringen. 

 

För att kunna ge mina informanter utrymme att svara så öppet som de kanske önskade krävdes 

att jag som intervjuare var så inläst som möjligt på ämnesområdet fonemisk medvetenhet. På 

så sätt skulle jag kunna låta frågor och svar få komma lite huller om buller. Med mig vid 

intervjutillfällena hade jag en intervjuguide och en diktafon. En intervjuguide är en lista med 

frågor, som ska fungera vägvisande, och när informanten svarar måste intervjuaren kunna 

följa med på det spår informanten tar, för att sedan kunna ställa följdfrågor (Trost, 2010, 

s.71f.). Och med hjälp av en diktafon kunde jag, som relativt oerfaren intervjuare, 

dokumentera intervjuerna och på så sätt senare påminnas om och få med mig än mer av vad 

informanterna sagt till mig (Bryman, 2011, s. 428ff.; Christoffersen & Johannessen, 2012, s. 

92).   
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4.2 Urval 

Undersökningen inleddes med mejlkontakt med de förskolechefer som är ansvariga för de 

förskolor och de förskollärare jag önskade intervjua (se bilaga 1). När jag valde ut vilka 

förskolor jag ville ta kontakt med såg jag på var i kommunen de ligger, några i centralt och 

tätbebyggt område och några i glesbebyggt och mindre centralt område, och valde sedan att 

mejla dessa förskolors förskolechefer. När förskolecheferna delgett sitt samtycke till att 

pedagoger ute vid förskolorna kunde kontaktas kontaktades sex olika förskolors pedagoger. 

Pedagogerna blev genom ett personligen utdelat informationsbrev delgivna mitt syfte och 

mina frågeställningar och tillfrågade om de kunde tänka sig att medverka i studien om hur 

pedagoger i förskolan arbetar med fonemisk medvetenhet. Jag informerade dem om att jag 

inte ville lägga vikt på huruvida den som valde att delta i studien är barnskötare eller 

förskollärare, utan att det från min sida sett var viktigast att den som ställde upp eventuellt 

kunde svara på de frågor jag skulle komma med vid själva intervjutillfället. Nio förskollärare 

från dessa sex förskolor svarade att de ville delta i studien. Alla är de utbildade förskollärare 

och har olika ålder och olika lång erfarenhet av yrket. Den som arbetat längst inom yrket har 

29 års erfarenhet av att arbeta i förskolan och den som har kortast erfarenhet har totalt 2 års 

erfarenhet. Förskollärarna arbetar med åldersindelade, men också åldersblandade barngrupper. 

Några arbetar med barn 1–3 år, andra arbetar med barn 3–6 år och ytterligare några arbetar 

med barn 1–6 år. 

 

 

4.2.1 Beskrivning av informanterna  

Vetenskapsrådets konfidentialitets- och anonymitetskrav har i detta arbete tillgodosetts genom 

att personer och platser inte redovisas. De personer som deltar i studien har fått fingerade 

namn.  

 

Amanda arbetar på en avdelning med 16 barn, med barn i åldrarna 1–6 år. Hon är utbildad 

förskollärare och har arbetat som förskollärare sedan 14 år. 

 

Jonna arbetar på en avdelning med 18 barn, med barn i åldrarna 1–6 år. Hon är utbildad 

förskollärare och har 10 års erfarenhet inom förskolans verksamhet.  

 



  

14 

 

Katrin arbetar på en avdelning med 15 barn, med barn i åldrarna 3–5 år. Hon är utbildad 

förskollärare och har arbetat som förskollärare i 29 år. 

 

Leena arbetar på en avdelning med 21 barn, med barn i åldrarna 3–6 år. Hon är utbildad 

förskollärare och har arbetat inom förskolan i 20 år, varav 5 år av dessa som förskollärare.     

 

Eva arbetar på en avdelning med 15 barn, med barn i åldrarna 3–5 år. Hon är utbildad 

förskollärare och har arbetat som förskollärare i 29 år. 

 

Mona arbetar på en avdelning med 15 barn, med barn i åldrarna 1–3,5 år. Hon är utbildad 

förskollärare och har arbetat i förskolan i 12 år. 

 

Jossan arbetar på en avdelning med 21 barn, med barn i åldrarna 3–6 år. Hon har 2 års 

erfarenhet av förskolans verksamhet; 1 år som outbildad pedagog och 1 år som utbildad 

förskollärare. 

 

Lisen arbetar på en avdelning med 15 barn, med barn i åldrarna 1–3 år. Hon är utbildad 

förskollärare och har arbetat som förskollärare i 26 år. 

 

Siri arbetar på en avdelning med 21 barn, med barn i åldrarna 3–6 år. Hon är utbildad 

förskollärare och har 21 års erfarenhet inom förskolans verksamhet.   

 

 

4.3 Genomförande 

I samband med att jag tog kontakt med förskolorna delade jag, som sagt, ut ett 

informationsbrev där syftet med min undersökning stod nedskriven (se bilaga 2). Några av de 

tillfrågade kunde boka in en tid för intervju redan när jag lämnade informationsbrevet och 

andra behövde få lite betänketid. De som behövde tänka till lite återkopplade till mig några 

dagar senare och tid och plats kunde bokas in. Pedagogerna fick välja om de ville intervjuas 

av mig tillsammans med en kollega eller ensamma. Intervjuerna skedde på pedagogernas 

arbetsplats och de fick själva välja vilket rum de ville att vi skulle sitta i (jfr. Christoffersen & 

Johannesen, 2012, s.89). Alla nio informanter valde platser som låg i enskildhet från barn och 

övrig personal. 
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Till de inbokade intervjutillfällena hade jag med mig ett anteckningsblock, en penna och en 

diktafon. Jag inledde intervjuerna med att dela ut ytterligare ett informationsbrev med 

förtydligad information om min undersökning och ett medföljande samtyckesbrev (se bilaga 3 

och 4 och en vidare och utvecklad förklaring i kapitel 4.6). Sedan frågade jag om 

informantens godkännande att spela in intervjun med hjälp av diktafonen. Vid de intervjuer 

där informanten svarade nej fördes vanliga anteckningar med penna och papper. Och vid de 

intervjuer där informanten gett sitt samtycke antecknades stödord och enstaka stödmeningar 

som tillägg till det som spelades in, så att jag vid transkribering senare lättare skulle kunna 

minnas vad informanten svarat. Jag inledde intervjuerna med några inledande frågor om 

förskollärarna och deras barngrupp (se bilaga 5). Sedan bad jag informanten svara så öppet 

hon önskade om hur de arbetar med fonemisk medvetenhet. Upplevelser och tankesätt 

kommer bäst fram om informanten får vara med och bestämma vad som ska tas upp i 

intervjun och på vilket sätt det framförs (Christoffersen & Johannesen, 2012, s.84). Min roll 

som intervjuare har varit att lyssna och ställa frågor och att se till att eventuell maktbalans har 

legat i informanternas favör. Jag har velat visa informanterna att jag har en undersökning som 

jag önskar finna svar på, men också visa att jag är medveten om att den situation de av mig 

som intervjuare försatts i för dem kan vara ovan. Kvaliteten på intervjun och den information 

som i slutänden går att utläsa av intervjun är beroende av den relation intervjuare och 

informant har till varandra (Christoffersen & Johannesen, 2012, s.88). 

Genomförda intervjuer transkriberades efter intervjutillfällena för att sedan kunna användas i 

resultat- och analyskapitlet i detta examensarbete. 

 

 

4.4 Intervjuguide 

Den intervjuguide jag gjorde i ordning till detta arbete innehöll färdiga frågor inom vad jag 

ser som frågeområden. Intervjuguiden fungerade vid de intervjuer jag genomförde som 

stödord för mig så att jag skulle komma ihåg vad jag skulle fråga om och bocka av innan jag 

avslutade intervjuerna. Jag inledde intervjuerna med några inledande basfrågor, men bad 

sedan informanterna berätta fritt om hur hon såg på hur de arbetar med fonemisk 

medvetenhet. Det finns en risk att orden i intervjuguiden blir missförstådd om intervjuaren 

och informanten har olika uppfattning om de begrepp eller ord som uttrycks (Trost, 2010, 

s.73f). Jag skrev därför i min intervjuguide med en definiering av begreppet självkänsla. 
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4.5 Validitet och reliabilitet 

När jag valde ut vilka förskolor jag ville ta kontakt med såg jag på var i kommunen de ligger, 

några i centralt och tätbebyggt område och några i glesbebyggt och mindre centralt område, 

och valde sedan att mejla dessa förskolors förskolechefer. Min tanke med att sprida ut min 

undersökning till olika delar av kommunen grundar sig i att jag vill ha ökad validitet och 

reliabilitet i min undersökning. Begreppet validitet beskriver vad som mäts eller undersöks 

och i vilken utsträckning forskningen genomförs och om de metoder jag använt mig av 

verkligen undersöker det jag ämnar undersöka. Och begreppet reliabilitet beskriver hur det 

hela mäts (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, s. 115; Fejes & Thornberg, 2015, s. 258). 

Genom att jag valt ut förskolor från olika delar i kommunen kan jag få sett på eventuella 

skillnader vad gäller åldersindelning på de barngrupper som finns på förskolorna samt 

eventuellt få svar på om arbetssätten bland förskolorna i kommunen skiljer sig åt eller inte 

beroende på deras läge och eventuella resurser. 

 

4.6 Etiska överväganden 

I enlighet med Vetenskapsrådets etikregler om god forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017) 

delade jag innan varje intervju ut informations- och samtyckesbrev där jag även meddelade 

informanten om konfidentialitets- och nyttjandekravet. Vetenskapsrådets konfidentialitets- 

och anonymitetskrav har i detta arbete tillgodosetts genom att personer och platser inte 

redovisas i resultatet. De personer som deltar i studien har fått fingerade namn. På sina platser 

i resultatdelen benämner jag informanter som ”några av informanterna” och detta för att jag 

inte vill peka ut någon. Den informant som eventuellt läser detta examensarbete känner 

kanske igen sig i det som sägs, men jag vill inte genom att namnge de informanterna vid de 

tillfällena riskera att peka ut någon speciell av mina informanter. Denna undersökning syftar 

inte till att undersöka enskilda informanter utan till att finna mönster i insamlade data. 

 

Då intervjuer ska utföras är det viktig att relationen mellan informanterna och intervjuaren är 

godartad (Trost, 2010, s. 54). Informationen kan med fördel ges ut i både skriftlig och muntlig 

form (Löfdahl, 2014, s. 34). Informanten ska kunna finna intervjuaren professionell, intressant 

och spännande och för att uppnå dessa krav på mig som forskare och intervjuare informerade 

jag både förskolechefer och medverkande förskollärare syftet och frågeställningarna för min 

undersökning. Jag informerade dem även om att den information jag fick in inte ska användas 

till något annat än till det här examensarbetet och att deltagarna när helst de skulle önska kan 

dra sig ur undersökningen. Då undersökningen inte skulle involvera några barn behövdes 
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inget samtycke hämtas in från några vårdnadshavare. I slutet av informationsbrevet som 

delades ut fanns kontaktuppgifter till mig som student. När en forskningsstudie ska 

genomföras finns det alltid etiska aspekter att ta hänsyn till. Till exempel har den som ska 

intervjuas alltid rätt till sin egen integritet. Genom att man tar upp en frågeställning väcks 

tankar och frågor hos respondenterna och det är viktigt att man som intervjuare innan noga 

tänker igenom vad intervjuerna kan tänkas ställa till med (Trost, 2010, s. 123) och därför 

valde jag att i ett tidigt skede av undersökningen kontakta förskolechefer och pedagoger så att 

de skulle få möjlighet att känna efter om detta var något de kunde tänkas sig att delta i. 

 

5 Resultat 

Denna studies resultat visar att förskollärare har olika medvetenhet och erfarenhet om vad 

fonemisk medvetenhet är och har utefter det varierande sätt att arbeta med fonemisk 

medvetenhet.  

   

Alla informanterna säger att de oftast arbetar med fonemisk medvetenhet med barnen i grupp 

och många gånger sker detta i samlingssituationer. De säger att de då får arbetat med alla 

barnen och menar att även om övningarna görs i grupp individanpassar de ändå till de behov 

de ser finns i gruppen. En av förskolorna har språk som fokusmål och en annan förskola har 

språk och självkänsla som fokusmål och detta för att de menar att de ser fördelarna med att 

arbeta med språkutveckling och fonemisk medvetenhet med alla barn, oavsett ålder. Amanda 

förklarar det så här: 

 

Vi bara gör det. Utan att tänka på det. Vi gör det på samlingen, med olika teman, allt beroende på 

vad barnen önskar och behöver. Och vi märker utveckling. Ju mer vi pratar med dem. Alla barnen 

får med sig något. Oavsett ålder tar barnen till sig av det vi arbetar med. Alla är olika, men alla får 

med sig något. 

 

De berättar att de betonar bokstäver och ord och ljudar de olika bokstäverna i de rim, ramsor 

och sånger de gör tillsammans. Förskollärarna visar med fingret på munnen och ber barnen 

känna efter hur munnen känns och var i munnen tungan hamnar. Jonna sätter fingret mot 

munnen och visar och säger: 
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Till exempel på måndag och det är M och vi har 3 barn som har det och en pedagog, och då säger 

vi att ja, just det du har ju M i ditt namn ja. Hur låter det? Och då ljudar vi det tillsammans. Och så 

gör vi M.et. Och på samma sätt med T. Jag pekar på min mun och säger mmm och är först på den. 

Mmm som i Martin och mmm som i mjölk. Så att de ser att m.et hoppar även till andra ord som vi 

använder dagligen. 

 

Pedagogerna menar att barnen genom att se på varandra och på pedagogerna lättare kan se 

och höra språkljuden och kan på så sätt lättare lära sig dem. De arbetar ibland med 

praxisalfabetet där barnen drar en pinne med ett språkljud på och hela barngruppen gör sedan 

det språkljudet tillsammans. De arbetar på så sätt med både framljud och bakljud och smakar 

på orden. Amanda berättar: 

 

Då tar jag fram lika många ord som det vi är barn och så får de välja eller dra en pinne och så ska 

vi lista ut tillsammans. Hur låter den här? Pistolen den låter ju /k/. Det är ju inte jättelogiskt ändå, 

kanske… Att… PANG, säger ju alla. Jo, den låter k-k-k-k. Ja, men att de får dra en och så smakar 

vi lite på orden. Även om det är ett ganska stort spann i åldrarna får alla med sig nånting.  

 

Informanterna berättar även att de arbetar med spel av olika slag. Ett exempel på spel som 

nämns är bildmemory där barnen ska göra de språkljud korten visar. 

 

Jonna berättar hur de arbetar med fonemisk medvetenhet med 2–3-åringarna på deras 

avdelning:  

 

Här kan vi leka mer med det och öva inför (skolan). Vi leker jättemycket med att ljuda och… rim 

och ramsor. Att bara sitta som i samlingen och göra ljud! Det kan komma nån och tycka att det vi 

gör är jätteroligt när vi sitter och tränar R.en och rullar lite. Eller bara gör ä och ö. Öppnar munnen 

och håller tungan på ett visst sätt. De yngre barnen tycker ju att det är roligt att göra ljud, så att där 

får vi ju med dem, med det här. Och göra oljud! Så att det är ju ännu roligare när de får sitta och 

verkligen säga vad de vill och gapa och… Då ser man att de får rörelse i tungan. För det är den 

som gör att det låser sig på orden ibland. 

 

Och så övar vi väldigt mycket med de yngre barnen att de ska härma oss. Jag gör så här och kan du 

göra så? Och så kanske jag sätter tungan mot näsan eller hakan. Och sen kan vi ju göra roliga 

miner. Kan du vara en tokig gubbe nu och så tar man ut tungan och gör lite med ögat. Det tycker 

de är jätteroligt. Så det är ju genom lek. Vi har ju tema. Vi har ju Babblarna. Det handlar om ljuden 

de gör. Ba-ba, di-di och do-do. Där har vi även märkt att det är väldigt bra för de som har fler än 

ett språk.    
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Informanterna berättar även att de arbetar med passiv korrigering. Det vill säga att de 

upprepar det ord eller språkljud ett barn haft svårt att säga på korrekt sätt så att barnet kan 

höra hur det egentligen ska låta, men utan att för den sakens skull påpeka för barnet att det 

sagt fel. Genom att med korrekt grammatik upprepa det ord som barnet försökt säga och utan 

att påpeka felaktigheter får barnet inte en känsla av att det sagt fel och behöver i och med det 

inte uppleva att det möter motstånd. Det vill säga att barnet inte behöver tappa modet i att 

prata och försöka igen. I arbetet med passiv korrigering berättar Siri att hon tycker att det 

samtidigt är viktigt att berätta för barnen att det kan vara svårt att höra eller förstå vad det är 

de säger, och menar att det i samband med detta är viktigt att man på ett uppmuntrande sätt 

ändå framför att barnen kan behöva öva mer på att få omgivningen att förstå. Siri berättar: 

 

Man måste tala om det för dem! Du vet att det är lite svårt att höra, så du måste vara jättetydlig! 

Och så får du inte ge upp! Förstår vi inte första gången så säg det igen! För vi vill förstå! Vi vill ju 

veta! 

 

Några av informanterna fick innan intervjuerna friska upp sina minnen genom att söka på 

begreppet ’fonemisk medvetenhet’ på internet och fick sedan sett på hur de faktiskt arbetar 

med det hela. Några av informanterna menar till exempel att barn inte kan bli fonemiskt 

medvetna förrän de blivit lite äldre. Katrin och Eva förklarar sina tankegångar och hänvisar 

till en hemsida de funnit information om fonemisk medvetenhet på: 

 

Vi arbetar inte med det på det sättet. Där ser du ju hur den där trappan ser ut. Barnen måste uppnå 

mognad för syntes och segmentering. De måste bli språkligt medvetna först. Och så arbetar vi med 

det när vi ser att de har behov för det.  

 

Mona berättar hur hon och kollegorna på hennes avdelning tänkt: 

 

Ja, för det första tyckte vi att det var ett svårt ord! Vi fick googla! Men när man googlar på det så 

tänkte jag att så jobbar vi ju inte. 

 

Lisen instämmer och lägger till att: 

 

Nej, man jobbar ju med språk hela tiden. Hela dagarna. Men inte just kanske… 
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De berättar att de arbetar med språk hela dagarna, med de 1–3,5-åringarna de arbetar med, men att de 

inte arbetar med just fonemisk medvetenhet. Allt eftersom intervjuerna fortlöper kommer de ändå 

fram till att de arbetar med fonemisk medvetenhet i och med att de arbetar med att i samtal 

med barnen lyssna på de ord och språkljud barnen undrar över när de till exempel jämför 

varandras namn. Mona berättar hur det kan gå till på den avdelning hon arbetar: 

 

Vi har ju bokstäver på väggen, och där är det mycket så här /j/. Jag börjar på Jordgubb. Jag heter 

Josefin. Och så är det en tjej som börjar på /s/ segelbåt. Nämen hon måste ju också få börja på J. 

Jordgubbe. Nämen, låter Sara som jordgubbe? Så det pratar vi ju mycket om. Men det är ju med 

3,5-åringarna då. 

 

Lisen berättar att hon på tidigare arbetsplatser arbetat med ljudbanor ihop med de äldre barnen 

och att de då ljudat de olika fonemen: 

 

Det var rätt kul! Det var äldre barn där ’ra. Det var 1–5 årsavdelning. Man gjorde typ S och så här 

och så var det grejer man skulle säga. Sssol. Och sen var det andra saker. Det var barnen man 

följde och då ljudar man ju. 

 

Informanterna berättar att de arbetar med att sjunga sånger, läsa sagor och rimma och ramsa, 

men att de då inte alltid är så medvetna om att se till den fonemiska medvetenheten. Samtidigt 

som de efter ytterligare en stunds betänketid kom fram till att de nog faktiskt arbetar mer med 

det än vad de tror sig arbeta med det. De konstaterar att de oftast arbetar med det då de 

upptäcker att ett barn har svårt för vissa ljud. De arbetar då mer medvetet med det än vad de 

gör annars. De kopplar vid de tillfällena in elevhälsan och får under en period arbetat med 

material elevhälsan delat ut till förskolorna. 

 

Informanterna beskriver både möjligheter och problem med de arbetssätt de har vad gäller 

fonemisk medvetenhet. Bland de möjligheter de nämner är att de kan se en utveckling. 

Oavsett om barnen är yngre eller äldre tar barnen till sig av det de arbetar med. Informanterna 

ser också möjligheter i barnens lek eftersom de i leken kan få med även de allra yngsta 

barnen. Barnen kan i leken vara varandras hjälpande händer. Om ett barn inte kan hjälper de 

andra barnen som kan den som inte kan och utan att då göra en stor sak av det. De nämner 

också möjligheterna i att de kan använda sig av så många olika arbetssätt. Informanterna ser 

tillika möjligheter i att de kan göra barnen medvetna om vad de kan, samt att det blir lättare 

för barnen sen när de ska börja skolan. De ser även att självförtroendet stärks. Leena menar 
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sig ha sett allt detta tydligt i och med att deras barngrupp fick göra egna sagor ihop med barn 

från årskurs 4. Leena berättar: 

  

Vi arbetar mycket med sagor med rim och ramsor. Och att vi benämner orden rätt. Att vi hjälper 

dem lite på traven. Vi är närvarande pedagoger. Vi hade besök av 4.or inne hos oss som hade gjort 

egna sagor och sen blev våra barn jätteintresserade av det här. Så att de har ju tillverkat jättemånga 

sagor nu och så har de fått berätta de för oss.   

 

Bland de problem informanterna kan se i deras arbete med fonemisk medvetenhet ser de de 

gånger barn inte kan ljuda de ord alla ljudar tillsammans. Till exempel då barnets tungband är 

för kort. Några av informanterna ser också problem i att de till störst del får arbetat med 

barnen i grupp. De menar att även om det är bra att arbeta tillsammans med alla barnen i 

barngruppen behövs även tid för att få arbeta mer med den enskilda individen. En informant 

påtalar problemen med att många barn behöver logopedhjälp, men att de inte alltid får den 

hjälpen även om förskollärarna kopplar in elevhälsan. 

 

Resultaten av denna undersökning visar att informanternas upplevelser av barns självkänsla i 

samband med fonemisk medvetenheter varierar. Några av informanterna menar att de kan se 

en koppling mellan fonemisk medvetenhet och att det kan påverka barns självkänsla, medan 

några andra av informanterna inte menar sig kunna se någon direkt koppling mellan fonemisk 

medvetenhet och ökad eller minskad självkänsla. De informanter som menar att de kan se en 

koppling mellan fonemisk medvetenhet och självkänsla säger att de kan se att en del barn 

stärks när de kan och får till det som de tänkt sig. Jonna formulerar det så här: 

 

När barnen kan. När de kan höra och få till /h/ i häst. Det är ju så osynligt H.et så att när de får till 

det! Eller att de kan rulla på R.en eller få till ett T på rätt sätt. Även -ng-ljuden. De här som är lite 

svårare. Det syns på dem och märks. Det bygger deras självkänsla i att jag kan. Så att det stämmer 

ju! Det har vi även med de äldre barnen. Har de en god självkänsla kan de ju ta med sig den utöver 

dagen. Då blir det ju lättare för dem och sen ser ju vi att det är ju bra att ha en bra självkänsla i sin 

språkutveckling. Att de blir medvetna. Det kommer att hjälpa dem sen att kunna ta den här’a även i 

skolan. Där ser vi ju hur viktigt det är med språket.    

 

Mona har en liknande upplevelse och säger: 

  

Ja, precis. Det är ju så att man märker det på dem. De stärks ju av det. 
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Även Lisen uttrycker sig på motsvarande sätt och säger: 

 

Det stärker ju dem då att börja säga ännu fler ord när vi fattar vad de säger. 

 

De nämner också tillfällen där de sett att barn som inte fått utvecklat sin fonemiska 

medvetenhet tillräckligt får sämre självkänsla än andra barn. I dessa fall önskar pedagogerna 

arbeta mer med de här barnen, men menar att de tyvärr inte hinner arbeta så mycket med 

fonemisk medvetenhet med dem som de önskar. Jossan berättar om ett barn som hon och 

kollegorna dock menar påverkas negativt och där de märker att barnet i fråga har en sämre 

självkänsla: 

 

Hon tycker att det är väldigt svårt att uttrycka sig. Där kan det nog ligga lite dålig självkänsla. Vi 

försöker ju att prata mycket med det barnet.   

 

Och Katrin berättar om ett barn som har lite problem med att uttrycka sig: 

  

Det finns de barnen som är medvetna om att de inte får ut språkljuden som de förväntas. De barnen 

pratar inte lika mycket som de skulle kunna göra. 

  

Jossan förklarar hur hon tänker kring tid och arbete med fonemisk medvetenhet: 

 

Vi har ett barn som har varit här väldigt ojämnt och väldigt lite och det barnet behöver mycket 

uppmuntran av oss pedagoger. Och hinner inte vi det då sköter det här barnet sig väldigt mycket 

själv och kommer inte in i barngruppen. Vi vet ju att det hjälper, men det är inte alltid att vi har den 

tiden och möjligheten. Och så får man dåligt samvete. 

 

Det håller Katrin också med om och berättar: 

  

Det gäller att få tid till att arbeta med den fonemiska medvetenheten. Det är svårt att finna tiden 

och speciellt då när de barnen som behöver öva mer inte är så mycket på förskolan. Vi måste finna 

tiden att göra övningar med de barnen när de väl är på plats och tyvärr är det ju så att vi inte alltid 

hinner det. Vi ska både finna tiden att arbeta med dem utan att vi pekar ut just de barnen och 

samtidigt passa på att vi inte gör övningarna tråkiga.     
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De informanter som menar att de inte kan se någon koppling mellan arbetet med fonemisk 

medvetenhet och självkänsla hänvisar mer till att de kan se och känna en frustration hos de 

barn som ännu inte är lika fonemiskt medvetna som sina kompisar.   

Leena förklarar och säger: 

 

Man märker ju på barnet att det kan tycka att det är lite besvärligt, men det verkar inte må dåligt av 

det själv. 

 

Och Mona berättar: 

 

De jag har har jag upptäckt blir arga. Varför fattar du inte vad jag säger? Och då känner jag att de 

kanske försöker ännu mer. Inte att de känner sig misslyckade utan att de mer… Det tror jag inte att 

de blir. De blir mer frustrerade ja. 

 

Och Lisen håller med och säger: 

 

Men ibland kan det ju bli att de slår istället. Och det är ju mer en frustration. 

 

6 Diskussion och slutsatser 
 

Analys, slutsatser och diskussion av denna forskningsstudies resultat kommer i detta kapitel 

att kopplas till tidigare nämnd forsknings- och litteraturgenomgång, men också till den 

sociokulturella teorin, som finns presenterad i kapitel 2 och 3. 

 

 

6.1 Analys och slutsatser 

Förskollärarna i de sex olika förskolorna arbetar med de fonemiska medvetenhets-övningarna 

på flera olika sätt. Övningarna utförs parallellt med varandra. Förskollärarna delar gärna upp 

barngrupperna i mindre grupper och ofta sker övningarna som handlar om fonemisk 

medvetenhet i samlingssituationerna. Att detta är ett effektivt arbetssätt styrks av forskningen 

som också funnit att detta är effektiva arbetssätt för att göra barn mer fonemiskt medvetna. 

Resultaten i undersökningen visar även att arbete och övningar som har med fonemisk 

medvetenhet att göra kan utföras i form av rim, ramsor, böcker och sånger, men framför allt i 
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form av att pedagoger och barn tillsammans ljudar ord och bokstäver, vilket är arbetssätt som 

styrks av alla de forskare och den sociokulturella teori som presenterats i detta examensarbete. 

Förskollärarna arbetar olika med de olika arbetssätten lite beroende på vad deras tidigare 

erfarenheter gett dem för utgångspunkter i deras yrkesroll. Alla de nio förskollärarna betonar 

vikten av att arbeta i grupp för att de ser att barnen lär tillsammans och av varandra. De 

understryker även vikten av att de måste få tid till att se vart och ett av de barn de arbetar med. 

Detta tanke- och arbetssätt går helt i linje med vad Bruce et al. (2016) beskriver som viktigt 

att tänka på i arbete med språkligt sårbara barn samt vad den sociokulturella teorin säger om 

att vi lär i interaktion med varandra. Det stämmer även överens med den sociokulturella teorin 

om att vi genom språket som verktyg kan se inom oss, genom våra tankar, som individer.  

 

Förskollärarna arbetar också med olika artefakter såsom ordbilder, figurer, sagor och 

egenskrivna böcker som fungerar som medierande artefakter som gör att barnen kan utvecklas 

från en proximal utvecklingszon till en annan. 

 

Resultaten i denna studie visar dock också att alla pedagoger inte har medvetenhet om vad 

forskning säger om ifrån vilken ålder barn har fonemisk medvetenhet och att det går att arbeta 

även med de yngsta barnen i förskolan med fonemisk medvetenhet. Detta yrkar även Kenner 

et al. (2017), Wasik (2012), Schuele & Boudreau (2008), Wolff & Gustafsson (2015), 

Svensson (2009) och Bruce et al. (2016) i sina forskningsartiklar och böcker. Med det sagt ska 

det ändå påpekas att de pedagoger som till synes inte ser ut att arbeta medvetet med fonemisk 

medvetenhet ändå arbetar med fonemisk medvetenhet, fastän de kanske inte alltid är så 

medvetna om att det är med just det de arbetar. De pedagoger som medvetet arbetar med 

fonemisk medvetenhet med alla barn i barngruppen, forskare och Skolverket (2016) menar 

alla att fonemisk medvetenhet och det att barn ska utveckla ett nyanserat talspråk och ett 

skriftspråkligt intresse i förskolan är viktigt att barn får med sig innan de når skolans värld för 

att de i skolan ska kunna bland annat knäcka läskoden. 

 

De slutsatser som går att dra efter de resultat denna undersökning visar är att pedagoger 

arbetar på lite olika sätt och olika medvetet med fonemisk medvetenhet på de olika 

förskolorna. Det finns inget enhetligt eller styrande arbetssätt som förskollärarna arbetar efter. 

Det går också att dra slutsatsen att det ser olika ut i fråga om vad informanterna har för 

kunskaper om barns språkutveckling och vad för erfarenhet och intresse av arbete med 

språkutveckling de olika informanterna har. 
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Vad gäller hur pedagoger arbetar med fonemisk medvetenhet med de yngsta barnen i 

förskolan visar resultaten att det skiljer mellan pedagogers syn på vad barn i olika åldrar kan 

och inte kan bli medvetna om. De arbetssätt som i förskolorna används beror på vilken 

åldersgrupp det arbetas med. På några av de sex förskolorna arbetar pedagogerna nästan 

uteslutande med fonemisk medvetenhet med de äldre förskolebarnen. Medan det på några 

andra av de sex förskolorna arbetas med fonemisk medvetenhet med både de yngre och de 

äldre barnen. 

 

Slutsatserna som går att utröna av frågan om huruvida pedagoger ser någon koppling mellan 

fonemisk medvetenhet och barns självkänsla är både ja och nej. Informanterna menar sig till 

viss del se en koppling mellan fonemisk medvetenhet och barns ökade eller minskade 

självkänsla, men samtidigt till viss del inte då de menar sig se en minst lika stor koppling till 

en märkbar frustration över att barnen själva inte känner sig nog kunniga i att uttrycka sig så 

att deras omgivning förstår dem.  

 

 

6.2 Studiens resultat 

Den empiriska datan är inte enhälligt inhämtat från endast en förskola och dess pedagoger 

utan den är insamlad från flera olika förskolor och yrkesverksamma förskollärare i en och 

samma kommun, vilka alla har olika erfarenheter av arbete med språkutveckling och 

fonemisk medvetenhet. Detta, menar jag, visar på dels att förskolans verksamhet arbetar efter 

en vetenskaplig grund, men även dels att det ute i verksamheten kan behövas fortbildning på 

området språklig medvetenhet och i det den fonemiska medvetenheten. Pedagogerna arbetar 

med fonemisk medvetenhet, men är inte alltid medvetna om att de gör det. 

 

Studiens resultat visar i fråga om självkänsla på precis samma komplexitet som Lindwall 

(2011) beskriver. Några av förskollärarna kunde se en koppling mellan barns självkänsla och 

deras fonemiska medvetenhet, men samtidigt visade resultaten på att några av förskollärarna 

inte upplevde det så. Tolkningen som går att göra är att självkänsla och dess inverkan är 

svårdefinierat.  
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6.3 Metodval 

Denna undersökning genomfördes med kvalitativa semistrukturerade intervjuer med en 

intervjuguide och en diktafon som hjälpmedel. Denna metod, menar jag, fungerar bra till det 

syfte och de frågeställningar jag haft genom arbetets gång.  

 

Jag har vid val av metod och vid kontakt med mina informanter försökt att inte påverka dem 

allt för mycket, men jag är väl medveten om att jag trots det har påverkat mina informanter i 

vad de svarat när jag intervjuat dem. Några av informanterna sökte information på internet för 

att påminna sig själva om vad det var jag undrade över när jag nämnde begreppet ’fonemisk 

medvetenhet’, vilket kan ha påverkat studiens utfall. Vid kvalitativa intervjuer och analyser 

kan intervjuaren se till en ontologisk ståndpunkt som innebär att sociala egenskaper är 

resultatet av de interaktioner som sker mellan olika individer och företeelser (jfr. Bryman, 

2011, s. 341). Det vill säga att i och med att jag frågade pedagogerna om de ville vara med i 

min intervjustudie påverkade jag dem och de sökte via internet svar på vad det var jag frågade 

om. Hade jag inte frågat dem och informerat dem om att intervjuerna skulle behandla ämnet 

fonemisk medvetenhet, utan istället bara nämnt att jag ville intervjua dem om barns språkliga 

utveckling, hade pedagogerna kanske inte sökt information på internet och svaren på mina 

frågor hade kanske kommit att se annorlunda ut. 

 

Om jag skulle göra om samma undersökning, men med ett annat metodval skulle jag ha utfört 

arbetet med kvalitativa öppna intervjuer. Informanterna skulle då få berätta mer och än mer 

fördjupat om sin upplevelse av fenomenet språklig medvetenhet och fonemisk medvetenhet i 

förskolan. Vid de semistrukturerade intervjuer som användes i denna undersökning satte 

intervjuguiden en ram på vad för slags frågor och svar informanterna kunde hålla sig till, men 

i en mer öppen intervju skulle informanterna kunna få prata mer obehindrat och öppet om 

ämnet. Undersökningen skulle också kunna genomföras på nytt med intervjuer med 

fokusgrupper. Eventuellt att de fokusgrupperna skulle kunna bestå av befintliga arbetslag i 

förskolan. Informanterna skulle då kunna diskutera sin syn på ämnet och undersökningen 

skulle kunna presenteras efter vad och hur arbetslag arbetar med ämnesområdet. 

 

 

6.4 Vidare forskning 

Ett förslag på vidare forskning i ämnet fonemisk medvetenhet och barn skulle kunna vara att 

se på om det skulle vara någon skillnad på om pedagoger i förskolan arbetade mer medvetet 
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med fonemisk medvetenhet med barnen i förskolan. Hur skulle barns språkutveckling, vad 

gäller fonemisk medvetenhet, se ut om pedagoger i förskolan arbetar medvetet med barns 

fonemiska medvetenhet från den allra första tiden barnet börjar i förskolan, vid cirka 1 års 

ålder, till när barnet fyller 6 år och ska börja förskoleklass? Skulle man då kunna se någon 

märkbar skillnad på de barnens fonemiska medvetenhet jämfört med hur det ser ut per idag, 

då många barn och deras eventuella försenade språkutveckling inte blir uppmärksammade 

förrän precis innan barnen ska börja i förskoleklass eller rent utav blir screenade för dyslexi i 

årskurs 2? Jag skulle vilja se en longitudinell forskningsstudie med barn från 1–6 år vad gäller 

pedagogers arbetssätt med barnen och deras fonemiska medvetenhet. 

 

 

6.5 Studiens relevans och aktualitet 

Från och med hösten 2018 blir det obligatoriskt för barn att gå i förskoleklass. Och i samma 

tid som detta examensarbete skrivs är en ny utgåva av Läroplan för förskolan på väg att träda i 

kraft. Min forskningsstudie, menar jag, är både aktuell och relevant i samband med detta 

eftersom det i förslaget för den nya läroplanen för förskolan betonas att det i förskolan ska 

bedrivas undervisning (Skolverket, 2018). Och fonemisk medvetenhet är, enligt mig, något 

som förskollärare bör undervisa barn i förskolan om. Resultatet i detta examensarbete visar 

även det på att både forskning och pedagoger menar att fonemisk medvetenhet är viktigt för 

barns framtida läs-och skrivförmåga.   
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8 Bilagor 

 

8.1 Bilaga 1; Mejl till förskolechefer 

 

Hej *förskolechefs namn*! 

  

Jag har precis börjat på mitt examensarbete inom Förskollärarprogrammet och har tänkt 

skriva om hur pedagoger i förskolan arbetar med fonemisk medvetenhet. En av 

frågeställningarna jag bär med mig är Hur arbetar pedagoger i förskolan med fonemisk 

medvetenhet? Och en annan fråga som jag inte tänkt igenom färdigt helt än är Hur tänker 

pedagogerna i fråga om barns självkänsla i samband (med språkutveckling och just arbete) 

med fonemisk medvetenhet? Skriver att jag inte tänkt igenom den andra frågan färdigt än 

eftersom jag är lite fundersam på formuleringen på frågan. 

  

Min tanke är att undersöka detta genom att intervjua pedagoger ute i förskolans verksamhet 

och min fråga till dig som förskolechef är då om du tycker att det kan vara okej att 

jag kontaktar och utför delar av dessa intervjuer på *förskolas namn*? 

Min handledare på universitetet menar att jag behöver göra mellan 5–10 intervjuer och att en 

bra siffra skulle vara minst 8. Och då tänker jag att om jag får gjort en intervju per 

avdelning på *förskolas namn*. Resterande intervjuer har jag tänkt fråga andra förskolechefer 

om. Men som sagt är frågan om du tycker att det är okej att jag 

kontaktar förskolans pedagoger och gör upp om tid för eventuella intervjuer? 

 

 

Med vänlig hälsning 

Anna-Carin Hallberg Österberg, Förskollärarstudent vid Karlstads universitet. 

Telefonnummer xxx-xxxxxxx 

  



  

 

8.2 Bilaga 2; Informationsbrev 1 

 

Hej pedagog! 

 

Jag studerar till förskollärare och läser nu termin 6 av 7. Det sista vi ska göra i termin 6, nu 

innan sommaren, är våra examensarbeten. Och därför vänder jag mig nu till dig. Jag har tänkt 

skriva om hur pedagoger i förskolan arbetar med fonemisk medvetenhet och till det önskar jag 

intervjua pedagoger verksamma i förskolans verksamhet. Jag har haft kontakt med din 

förskolechef och fått klartecken på att jag får kontakta dig för att höra om du kan tänka dig att 

ställa upp på att bli intervjuad. Jag har som utgångspunkt tänkt att jag vill intervjua en 

pedagog per avdelning. Innan intervjun kommer jag att dela ut ett samtyckesbrev där du som 

respondent får godkänna att jag intervjuar dig och där det kommer att stå att informationen 

endast ska användas till mitt examensarbete. Medverkar du i undersökningen kommer du att 

vara helt anonym. Är detta något du kan tänka dig? 

Nedan finner du mitt syfte och några frågeställningar jag ämnar utgå från.  

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet för min undersökning i mitt examensarbete är att söka svar på hur pedagoger i 

förskolan arbetar med fonemisk medvetenhet. 

 

Frågeställningarna jag bär med mig är: 

 

• Hur arbetar pedagoger i förskolan med fonemisk medvetenhet? 

• Hur arbetar pedagoger i förskolan med fonemisk medvetenhet med de allra yngsta 

barnen (barn i åldern 1–3 år) i förskolan? 

• Hur tänker pedagogerna i fråga om barns självkänsla i samband med språkutveckling 

och just arbete med fonemisk medvetenhet? 

 

Med vänlig hälsning 

Anna-Carin Hallberg Österberg, Förskollärarstudent vid Karlstads universitet. 

Telefonnummer xxx-xxxxxxx, mejladress: xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx 

mailto:xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx


  

 

8.3 Bilaga 3; Informationsbrev 2 

 

Hej pedagog! 

Du har tidigare fått en förfrågan om att vara med i en intervjustudie där syftet är att undersöka 

hur pedagoger i förskolan arbetar med fonemisk medvetenhet. Informationen du fick då var 

att jag studerar till förskollärare (termin 6 av 7), att jag ämnar undersöka i frågan hur 

pedagoger i förskolan arbetar med fonemisk medvetenhet och att jag önskar intervjua en 

pedagog per avdelning på de förskolor jag frågat om pedagogerna vill medverka. Du har även 

fått information om att du ska få ett samtyckesbrev innan intervjun startar och att du när som 

helst kan välja att inte medverka i intervjustudien längre. Det du inte då fick veta var hur 

informationen kommer att bearbetas och handhas efter själva intervjutillfället. Den 

information eller de uppgifter jag får tillgång till under intervjuns gång kommer att i tillägg 

till förda anteckningar att spelas in med en diktafon och kommer sedan att transkriberas efter 

själva intervjutillfället. Informationen kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Jag kommer att sammanställa det jag genom de olika intervjuerna fått veta 

och detta kommer i slutänden att bli en del av den text som utgör mitt examensarbete. Den 

information som uppges under intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt att din 

identitet inte röjs. Information och uppgifter kommer att bevaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av dem. 

 

Syftet för min undersökning i mitt examensarbete är som tidigare angivits att söka svar på hur 

pedagoger i förskolan arbetar med fonemisk medvetenhet. 

 

Frågeställningarna jag bär med mig är: 

• Hur arbetar pedagoger i förskolan med fonemisk medvetenhet? 

• Hur arbetar pedagoger i förskolan med fonemisk medvetenhet med de allra yngsta 

barnen (barn i åldern 1–3 år) i förskolan? 

• Hur tänker pedagogerna i fråga om barns självkänsla i samband med språkutveckling 

och just arbete med fonemisk medvetenhet? 

 

Med vänlig hälsning 

Anna-Carin Hallberg Österberg, Förskollärarstudent vid Karlstads universitet. 

Telefonnummer xxx-xxxxxxx, mejladress:xxxxxxxx@xxxxxx.xxx 



  

 

8.4 Bilaga 4; Samtyckesbrev 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudie kopplat till 

examensarbete där syftet är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med 

fonemisk medvetenhet. 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen kommer att samlas in, bearbetas 

och handhas. Jag har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när jag 

vill kan avbryta min medverkan i studien utan att behöva ange orsak. Den information som 

uppges under intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt att min identitet inte röjs. 

Information och uppgifter kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Den information jag lämnar kommer endast att användas till detta examensarbete, 

men jag är medveten om att slutversionen är offentlig.  

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie som handlar om att undersöka 

hur pedagoger i förskolan arbetar med fonemisk medvetenhet. 

 

 

 

 

 

Ort/Datum 

 

 

Namnunderskrift  

 

 

Namnförtydligande  

 

  



  

 

8.5 Bilaga 5; Intervjuguide 

 

Intervjuguide- Fonemisk medvetenhet i förskolan 

 

 

• Åldersspann på barngruppen/avdelningen: 

 1–3 

 3–6 

 1–6 

 Annat: 

 

• Storlek på barngruppen? 

 

• Antal pedagoger på avdelningen? 

 

• Yrkestitel, utbildning (på dig som blir intervjuad)? 

 

• Hur länge har du/ni som pedagog(er) arbetat inom förskolan? 

 

• Hur arbetar du/ni med fonemisk medvetenhet 

- med de yngre barnen (1–3 år)? 

 

- med de äldre barnen (4–6 år)? 

 

 

• Vad ser du/ni för möjligheter och problem med hur ni arbetar med fonemisk 

medvetenhet? (Positiva och negativa konsekvenser?). 

 

• Ser du som pedagog någon koppling mellan fonemisk medvetenhet och barns 

självkänsla*/1 och i så fall på vilket sätt? 

 

 

 
 

 

 

*Min definiering av självkänsla: att barnet känner att hen har en stark inre pelare att luta sig tillbaka på. Att 

barnet trivs med sig själv och sin egen person. 

 
1självkänsla: medvetenhet om den egna personlighetens värde (Svenska Akademiens svenska ordbok, 

https://svenska.se/tre/?sok=sj%C3%A4lvk%C3%A4nsla&pz=1, 20 180 408). 

 

 

https://svenska.se/tre/?sok=sj%C3%A4lvk%C3%A4nsla&pz=1

