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Abstract 

 

The purpose of our study was to examine how three teachers and four students relate to the 

program "Fem myror" in teaching. We have been through qualitative interviews with two 

teachers and one special teacher received a detailed picture of how their literacy programs 

made in relation to the "Fem myror." Qualitative interviews have also been made with four 

students, a boy and three girls, in order to examine their attitude to the program. From 

educators’ interview answers, we think we can say that the theory and practice conform to 

what we read in the literature may be associated with what we observed during our time in the 

business. The study has shown that all teachers believe the program will be a good 

educational tool to take to read and write. However, they have embraced the series through 

different approach and the work they described themselves perform the program has received 

various degrees. 

 

Sammanfattning 

 

Syftet med vår studie var att studera hur tre pedagoger och fyra elever förhåller sig till 

programserien ”Fem myror” i undervisningen. Vi har genom kvalitativa intervjuer med två 

lärare och en specialpedagog fått en ingående bild av hur deras läs- och skrivundervisning 

skett i relation till programmet ”Fem myror”. Kvalitativa intervjuer har även skett med fyra 

elever, en pojke och tre flickor, i syfte att undersöka deras inställning till programmet. Utifrån 

pedagogernas intervjusvar tycker vi oss kunna säga att teori och praktik stämmer överens 

genom att det vi läst i litteraturen kan knytas samman med vad vi observerat under vår tid ute 

i verksamheten. Studien har visat att samtliga pedagoger anser programmet vara ett bra 

pedagogisk hjälpmedel att ta till i läs- och skrivinlärningen. Dock har de tagit till sig serien 

genom olika förhållningssätt och det arbete som de beskrivit sig utföra med programmet har 

därigenom fått olika omfattningsgrad. 
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1. Inledning 
 
För oss är programmet ”Fem myror är fler än fyra elefanter” förknippat med barndomen under 

1980-talet. När programmet sändes satt vi båda, på var sitt håll, och följde innehållet med 

stigande spänning. Vi minns genom nostalgins dimslöjor hur det kändes att lära sig magin 

bakom bokstäverna och siffrorna och att få gissa sig till svaren i de olika sketcherna. De 

återkommande grälen med syskonen över vad som skulle plockas bort ur Brasses ”Lattjo-

lajban-låda” eller vilket namn som skulle skrivas under fotografier på barn som visades upp i 

rutan är även det, i efterhand, kära barndomsminnen.  

   

När vi idag i vuxen ålder utbildat oss till lärare och ska ut i praktiken har vi märkt att vår 

ungdoms hjältar nu återfinns i andra sammanhang än i forna dagars SVT. Vi har under vår 

senaste verksamhetsförlagda undervisningsperiod (VFU) hört att programmet numera används 

i rent undervisningssyfte som ett hjälpmedel inom läs- och skrivinlärningen. Som vuxna 

reflekterar vi nu över frågor som ”Hur kommer det sig att programmet används inom 

undervisningen? Vad är det som gör det så bra? Vad finns det för pedagogiska fördelar med 

användandet i undervisningen?” Våra funderingar har resulterat i en önskan att ur ett 

pedagogiskt perspektiv undersöka huruvida lärare använder sig av programmet och hur de 

motiverar sitt användande.   

 

Att som pedagog lära elever läsa och skriva är ett stort ansvar som vi anser kräver goda 

kunskaper hos, och stort engagemang från, pedagogen. Därför är det intressant att undersöka 

hur man som pedagog kan använda sig av alternativa metoder som komplement till sin 

ordinarie läs- och skrivinlärningsundervisning för att tillfredsställa kravet på en rolig, intressant 

och kreativ undervisningsmiljö. Video och dvd har kommit att bli hjälpmedel i undervisningen 

och en framträdande roll har då SVT-programmet ”Fem myror är fler än fyra elefanter” intagit. 

Vi känner att detta är både intressant och relevant av flera anledningar att undersöka närmare 

vad pedagoger som använder, eller har använt, programserien anför för skäl till brukandet av 

serien som eventuellt underlättande komplement till läs- och skrivundervisningen. 

Avslutningsvis är vi även intresserade av att se hur elever uppfattar seriens pedagogiska 

förmedling samt om serien används som en hjälpande plattform för läraren i 

undervisningssyfte för att ge eleverna en så varierad lärosituation som möjligt, vilket ligger i 

linje med vad som kan anses som eftersträvansvärt för en god pedagog. 
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Lärarens roll är att hjälpa och stödja, att bidra till att elevernas repertoir av strategier blir  

bredare och effektivare, att stärka elevens starka sidor och stimulera de svaga. […] Med ett  

bättre grepp om språket behövs mindre av chansande och tragglandet behöver inte bli så  

mödosamt. (Melin & Delberger 1996 s. 75-76) 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka lärares inställning till användandet av serien ”Fem myror är 

fler än fyra elefanter” som ett komplement till läs- och skrivundervisning.  

Syftet är också att undersöka elevers uppfattningar angående serien som ett lärandeinslag inom 

läs- och skrivundervisningen. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

Frågeställningarna utgår från följande punkter: 

 

• Vilken inställning har pedagogerna till programmet? 

• Hur ser pedagogens ordinarie läs- och skrivinlärningsundervisning ut?  

• Vilka förtjänster ser lärare med att arbeta med materialet ”Fem myror är fler än fyra 

elefanter” i undervisningen?  

• Vilka möjligheter finns det med materialet i den vidare läs- och skrivundervisningen? 

• Hur upplever eleverna programmet? 

 

1.3 Disposition 

 

I arbetet börjar vi med att i vår bakgrund, kapitel två, ge en beskrivning av olika 

betydelsefulla delar inom läs- och skrivutvecklingen. Sedan presenterar vi, i kapitel tre, den 

tidigare forskning som vi funnit relevant för vår uppsats. I kapitel fyra beskrivs vårt 

tillvägagångssätt, där vi presenterar metodval, informanter och bortfall, samt hur proceduren 

gått till. I vårt resultatkapitel, kapitel fem, presenterar vi de intervjuade pedagogerna, vår 

observation samt de intervjuer vi genomfört. I kapitel sex för vi vår slutliga diskussion där vi 

återknyter till våra frågeställningar, som vårt syfte bygger på, för att redovisa det resultat som 

vi genom studien kommit fram till, samt ett kritiskt granskande av vårt förfarande. 

Avslutningsvis ger vi förslag på nya forskningsområden, vilka vi utifrån vår forskning funnit 

intressanta för fortsatta studier. 
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Vi har valt att hålla isär kapitlen Bakgrund och Tidigare forskning beroende på att vi i 

bakgrunden vill fokusera på innehållet i de olika begrepp som förekommer i vår 

undersökning. I kapitlet Tidigare forskning ämnar vi fokusera på olika forskningsresultat som 

framkommit inom de områden som vi valt att använda i vår undersökning.  

 

1.4 Begreppsdefinitioner 

 

Vissa begrepp används genomgående i undersökningen. Vi har därför valt att här förenkla och 

definiera dem för att underlätta för läsaren.  

 

Titeln ”Fem myror är fler än fyra elefanter” används frekvent i vårt arbete. Vi ämnar 

fortsättningsvis benämna programmet ”Fem myror”. 

 

Med begreppen barn och elever avser vi barn som individer vilka inte ännu börjat skolan. 

Elever avser de individer som börjat i år 1. 

 

1.5 Reliabilitet och validitet 

 

Två viktiga faktorer som är avgörande för forskningsrapportens tyngd vid en kritisk 

granskning, är dess reliabilitet och validitet. Holme och Solvang (1991/1997) skriver 

angående dessa  

 

Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggranna vi är vid bearbetningen av  

informationen. Validiteten är beroende av vad vi mäter och om detta är utklarat i frågeställningen.  

[…] Forskarens uppgift måste därför vara att sträva efter att göra felen så små som möjligt. Om  

informationen har låg reliabilitet kan den naturligtvis inte belysa frågeställningen på något bra sätt 

(Holme & Solvang 1991/1977 s. 163f). 

 

Information som fås bör förhållas kritiskt till, då processen med databearbetningen kan leda 

till att resultatet, under processen, kan misstolkas. Hur svarspersonen uppfattar frågorna som 

ställs, det eventuella bortfallet inom studien samt mängden svarsalternativ utgör en källa för  

felmöjligheter. Övertolkning, från forskarens sida, är en faktor som bidrar till att ge 

undersökningens slutresultat låg reliabilitet. Undersökningens validitet avgörs av huruvida 

den insamlade och bearbetade informationen verkligen mäter det eller de fenomen som den 
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ska mäta. Om frågeställningen inte preciserats finns risken att de uppgifter som insamlats inte 

förmår mäta vad frågeställningen utlovat, vilket resulterar i att validiteten och därmed också 

den vetenskapliga trovärdigheten i undersökningen reduceras till ett minimum. Genom 

konstruerande av indikatorer för specifika undersökningstekniska begrepp kan dessa ge 

ledning om huruvida resultaten överensstämmer eller divergerar. En hög validitet 

kännetecknas av en likriktning mellan indikatorer och resultat. En av skillnaderna mellan 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar ligger i att validiteten i de kvalitativas resultat 

även ska kunna generaliseras så det uppvisar samstämmighet i fler miljöer än i den, eller de, 

specifika miljö(er) där undersökningen utförts (Holme & Solvang 1991/1977).  

 

För att möta ovanstående kriterier har vi i vår undersökning valt att genomföra våra intervjuer 

med öppna frågor där informanterna kontinuerligt fått möjlighet att vidareutveckla sina svar. 

Vår intervjubas är uppbyggd på pedagoger med varierande ålder och arbetslivserfarenhet, 

vilket gör att ett brett spektra av svar kunde fås från våra informanter. Då även elever 

intervjuats har vi eftersträvat att utforma frågorna till dem på så vis att eleverna kunde ge 

utförliga svar. För att se huruvida de svar vi fått överensstämmer med verksamheten har vi 

även utfört en observation där vi fokuserat på programmets innehåll samt elevers och 

pedagogers attityder till programmet. Därefter genomförs ytterligare ett intervjutillfälle för att 

fördjupa och vidareutveckla informanternas information.   

 

Härigenom visar vi vår reliabilitet, genom att vi utgår från en helhetssituation där både elever 

och pedagoger, vid flera tillfällen, har möjlighet att framföra sina tankar och åsikter rörande 

programmet och dess användning i undervisningssyfte.  

2. Bakgrund 
 

Först kommer vi att titta på hur kursplanerna ställer sig till en läs- och skrivinlärning genom 

ett lustfyllt lärande. Därefter görs en presentation av programmet av ”Fem myror” vilket är ett 

centralt inslag i vår undersökning. Även LTG–metoden (Läsning på Talets Grund) är av stor 

vikt för vårt arbete. Därför ges en redogörelse för dess innebörd. Därefter kommer vi att titta 

närmare på de olika utvecklingspsykologiska teorier som programmet baserar sig på. Språklig 

medvetenhet är av stor betydelse för den första läsinlärningen. Därför gör vi ett nedslag i 

begreppet språklig medvetenhet och relaterar det vidare till kännedomen om bokstävernas 

funktion. Det är dock inte tillräckligt att bara känna till bokstävernas funktion utan man måste 
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även veta hur de låter för att successivt kunna börja använda dem vid den första läsningen. 

För att illustrera detta går vi igenom fonologi, preläsande och preskrivande. En viktig del i det 

lustfyllda lärandet är vidare att undervisningen skall vara så varierad som möjligt (Liberg 

1993). För att väcka barnens intresse kan språklekar vara en metod att ta till. Då ”Fem myror” 

till stor del innehåller ett sådant upplägg har vi valt att titta närmare på rimmens och 

ramsornas betydelse. Det gör vi genom att relatera till ett forskningsprojekt grundat på 

språklekar, den så kallade Bornholsmodellen, vilken vi avslutar vårt bakgrundskapitel med. 

 

2.1 Vad säger kursplaner/läroplanerna om lärandet och språket? 

 

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet dras riktlinjerna upp för skolans primära 

uppdrag, där utbildning genom omväxlande pedagogik framhålls. 

 

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras i att inhämta kunskaper.  

Skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva lärandet. Skolan skall främja  

elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och  

balanserad sammansättning av innehåll och arbetsformer.  (Lpo 94 s. 11-12).  

 

Kursplanen för svenskämnet slår fast att språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i 

skolan och för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Därigenom framhålls att det är ett av 

skolans viktigaste uppdrag att säkerställa och skapa goda möjligheter för en så givande 

språkutveckling för eleven som möjligt.  

 

Språket, i såväl tal som skrift, är av grundläggande betydelse för lärandet. Med hjälp av  

språket är det möjligt att erövra nya begrepp och lära sig se sammanhang, tänka logiskt,  

granska kritiskt och värdera. (Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000 s.98) 

 

I likhet med Grundskolans kursplaner och betygskriterier (2000) tar Lpfö 98 (Läroplan för 

förskola) fasta på vikten att tillvarata och uppmuntra barnens nyfikenhet, företagsamhet och 

intressen. Vidare ska deras vilja och lust att lära stimuleras. Detta kan ske i de former som tar 

hänsyn till utvecklingen av elevens fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till 

symboliskt tänkande. Leken framhålls som ett medel för att stimulera till ett lustfyllt lärande 

som även utvecklar elevernas förmåga att samarbeta och lösa problem (Lpfö 98). 
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2.2  Presentation av programmet ”Fem myror” 

 

För att klargöra vad programmet ”Fem myror” handlar om och vad som låg till grund för dess 

tillkomst vill vi härmed ge en introduktion av programmet. Inspirerat av den amerikanska 

förlagan Sesame Street, producerade Sveriges Television (SVT) i mitten av 1970-talet en 

programserie riktad till först och främst förskolebarn där, för första gången, förberedande 

matematiska och läsförberedande mål sattes i fokus (Owe Gustafsson, 2001). Projektet 

resulterade i den banbrytande programserien ”Fem myror”. Målsättningen med TV-serien, 

som kom att lära flera generationer barn att läsa (Gustafsson, 2001), var att under lekfulla 

former ge barn den grundläggande begreppsträning som är en förutsättning för deras 

intellektuella utveckling och förmåga att tillägna sig ett språk. Myrorna, elefanterna och de 

andra tecknade djuren hade en viktig roll för att göra det första mötet med siffror och 

bokstäver till en lustfylld upplevelse, enligt Gustafsson (2001). 

 

Programmets upplägg sammanfaller på många punkter med de riktlinjer som fördes fram för 

svenskämnet, under lågstadieperioden, i Lgr 69 där vikten av en varierad undervisning för att 

fånga elevernas intresse framhålls 

 

För att eleverna snabbare och säkrare skall göra framsteg i fråga om att tala, läsa och skriva,  

måste de i skolan från första början beredas tillfälle till ständigt återkommande  

språkiakttagelser och övningar, rikt varierade i fråga om stoff och anordning och noga  

avpassade efter de skiftande förutsättningarna. […] Alla dessa övningar bör syfta till att  

väcka elevernas intresse för språket och utveckla deras språkkänsla. (Lgr 69 s.135) 

 

I programmet ”Fem myror” möter tittaren de tre karaktärerna, Magnus, Brasse och Eva. Dessa 

figurer gestaltas av skådespelarna Magnus Härenstam, Lars Erik ”Brasse” Brännström och 

Eva Remaeus (Sveriges television, 2008). Vi upplever att karaktärerna har olika klichéartade 

karaktärsdrag och representerar således olika personlighetstyper. Magnus är pedantisk, nervös 

och känslig, särskilt under stress. Brasse är hans motsats; han är lat, barnslig och vill gärna äta 

och leka. Den stora skillnaden mellan dessa karaktärer är att Magnus rollfigur besitter 

läskunnighet medan Brasse saknar detta. Den enda kvinnliga karaktären, Eva, representerar 

den kloka och visa parten – en snäll, men egensinnig och drömmande kvinna.  
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Förutom att underhålla barnpubliken har programmet även ett pedagogiskt innehåll, då varje 

avsnitt innehåller en bokstav och har en siffra som tema. Programmet består även av en rad 

revyartade sketcher, sångnummer och andra fasta inslag. Karaktären Brasse har ett stående 

inslag, ”Lattjo-lajban-lådan”, där fyra djur visas varav ett inte hör samman med de övriga. När 

Magnus och Eva gissar blir det alltid fel eftersom Brasse bara kan se sitt eget svar som det 

rätta, fastän de andra karaktärerna har mycket genomtänkta svar. Programmet sändes som 

julkalender i Sveriges television år 1977, då varje lucka i kalendern motsvarade en bokstav. 

Det var det enda året som hittills haft 28 luckor, dvs. en lucka för var bokstav. Dock följde 

inte programmet den alfabetiska ordningen utan kalendern började med bokstaven H 

(Gradvall, 1996).  

 

2.3 LTG- metoden enligt Leimar 

 

Då programserien ”Fem myror”, enligt Owe Gustafsson (2001) baserar sig på det av Ulrika 

Leimar utvecklade förhållningssättet till barns läs- och skrivinlärning, i dagligt tal kallat LTG-

metoden, finns en given anledning att utveckla innebörden av begreppet. LTG står för: 

”Läsning på Talets Grund”, vilket i korthet syftar på att läsprocessen handlar om förmågan att 

tala och lyssna där man utgår från elevernas befintliga begrepps- och ordförråd. Ulrika 

Leimars grundtanke med LTG var att eleverna skulle få vara i centrum under det pedagogiska 

arbetet. Hon såg barnen som aktiva, nyfikna och intresserade. Därmed väcktes en önskan att 

hitta ett förhållningssätt där dessa positiva egenskaper kunde tas tillvara. Dessa kunde enligt 

Leimars tankar ske genom att eleverna fick utveckla en upptäckande och laborativ attityd, 

vilket skulle gynna dem då de själva skulle inse värdet av varför de skulle utveckla sin 

förmåga att tala, läsa och skriva (Leimar, 1974). LTG-metoden introducerades av Ulrika 

Leimar under 1970-talet och tog fasta på att eleverna fick en ökad förståelse för ljud- och 

bokstavsprincipen såväl som det skrivna språket.  

 

Leimar(1974) ansåg vidare att det var av stor betydelse att undervisningen låg så nära 

elevernas kunskapsnivå som möjligt. Därför var användandet av barnens eget språk, så som 

de uttryckte det i talet, och som var meningsfullt för dem mycket viktigt. Var arbetsnivån för 

hög för eleven, på så vis att den översteg barnets kunskapsnivå, var det inte säkert att barnet 

kunde ta till sig och konstruera kunskapen. Därigenom riskerade kunskapen att framstå som 

oväsentlig för eleven. Meningsfullhet var därmed en av LTGs grundtankar (Leimar, 1974). 
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Elevernas erfarenheter och gemensamma upplevelser behandlas muntligt och nedtecknas i 

dikterad form. Dessa dikteringar används sedan och bearbetas på olika vis exempelvis genom 

en upplevelsebok. Läsinlärningen bygger på barnets eget talade språk där dialogen ofta 

fungerar som en undervisningsmodell. Övningar som syftar till att träna 

varseblivningsförmågan tar stor plats på schemat (Leimar, 1974). Leimar beskrev 

fortsättningsvis mötet med klassrummet som speciellt, där eleverna fick möta hela alfabetet 

direkt, för att senare successivt ”välja ut” och arbeta med de bokstäver som kändes relevanta 

för eleven utifrån dess kunskapsförråd. Betoningen låg på att lära eleverna att avkoda där man 

utgick ifrån helheten (exempelvis ord) för att senare gå ner till delarna (ljuden). Genom att 

samtala och leka med språket och lära av varandra, stimulerades och utvecklades elevernas 

språkliga kompetens (Leimar, 1974).  

 

Leimar gjorde sitt första försök 1968 då hon formulerade arbetssättet för sina 

arbetskamrater på detta sätt: 

 

Jag vill pröva att lära barn läsa utan att strikt följa en läslära utan i stället bygga på barnens  

eget språk och deras fria personliga skapande (Leimar, 1974 s.9). 

 
 

2.4 Sociokulturell utvecklingsteori och dess perspektiv på lärande 

 

Under 1970-talet växte sig det sociokulturella utvecklingsteoretiska perspektivet allt starkare. 

Gustafsson (2001) skriver att ”Fem myror” utvecklingsteoretiskt bygger på det sociokulturella 

och konstruktivistiska tänkandet på lärandet. Därigenom har vi valt att uppmärksamma de två. 

Den ryske teoretikern Lev S. Vygotskijs (1896-1934) tankar kom att dominera synsättet, där 

hans tankar om vikten av individens intresse och, inte minst, vikten av den nära 

utvecklingszonen, kom att få framträdande positioner. Enligt Gunilla Lindqvist (1999) finns 

tre tankar om vad den nära utvecklingszonen innebär. En tolkning, scaffolding, innebär att 

eleven lär av en erfaren handledare hur ett problem ska lösas. En modell eller struktur för hur 

ett problem ska lösas, lärs in och därefter anses eleven kunna lösa liknande uppgifter utan 

hjälp. En annan modell utgår från ett kollektivistiskt perspektiv, där den potentiella 

utvecklingen sker utifrån ett omvärldsförhållande, där eleven genom ett lärlingsskap 

tillgodogör sig kunskap. Avslutande finns tolkningen att utveckling och inlärning sker genom 
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möten mellan vuxnas kunskap och eleven, vilket leder till att elevens spontana tänkande 

utvecklas (Lindqvist, 1999).  

 

Utmärkande för sociokulturella teorier är att de baserar sig till stor del på föreställningen om 

att individens utveckling i hög grad påverkas av, och förutbestäms av, den miljö och det 

sammanhang i vilken individen befinner sig. En grundläggande faktor för ett barns inlärning, 

enligt det sociokulturella utvecklingsperspektivet, är dess intressen. Vygotskij utvecklade 

detta genom att använda sig av den psykologiska lagen. 

  

Innan du försöker uppmana barnet till någon aktivitet, intressera det då för denna, se till  

att upptäcka om det är moget för den, att det spänner alla krafter som behövs för den och  

att barnet självt kommer att vara aktivt och läraren bara handleder och inriktar dess  

verksamhet (Lindqvist, 1999 s.56). 

 

Den vuxne bör alltså sträva efter att agera handledare för barnet och inrikta verksamhet en 

mot det område som barnet självt har upptäckt sig vara moget för. Först då kan en 

inlärningssituation grundad på intresse uppstå. Lärarens metoder för att väcka intresse hos 

elever får dock inte baseras på tillfälliga effekter och spektakulära så kallade happenings, då 

lärande grundat på sådana intresseväckande fenomen enligt Vygotskij är fel väg att gå.  

 

Ett sådant intresse är inte bara värdelöst utan även pedagogiskt skadligt, därför att det inte 

underlättar den verksamhet, som vi kräver av barnen, utan skapar ett starkt konkurrerande 

intresse och följaktligen försvagar den beredskap av organismen som läraren förväntar sig 

framkalla (Lindqvist, 1999 s.56). 

 

Väckandet av elevens intresse framhålls klart och tydligt inom det sociokulturella 

utvecklingsperspektivet och anses vara den utgångspunkt där metoden för 

undervisning bör inledas. Lärandet är enligt Lev Vygotskij i synnerhet en social 

företeelse då individer i samspel med andra individer utvecklar sin förmåga till 

samarbete och även sin identitet; härigenom skapar individen även en ökad förståelse 

för sin omvärld. Språkets centrala roll inom den sociokulturella traditionen framhålls 

av Rigmor Lindö, som skriver att […] språkandet och lärandet är invävt i ett socialt 

sammanhang och människan förstås som en del av sin kultur och sin historia (Lindö 

2002 s.17).  
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Vygotskij menar, gällande individens språkliga utveckling, att detta helt baseras på ett 

fenomen som uppstår ur den sociala situationen; en kommunikativ förmåga är en 

nödvändighet. Genom att använda begreppet ZPD, zonen för proximal utveckling, 

förklarar Vygotskij att det barnet inte självt kan, kan det utveckla förmågan att klara i 

samspel med andra individer. Den vuxne intar rollen som en handledare för barnet 

och det gemensamma läsande och skrivande som bedrivs bildar ett viktigt stöd för 

barnet i dess fortsatta utveckling som läsare och skrivare (Lindqvist, 1999).  

 

Bente Eriksen-Hagtvet (2001) beskriver i linje med Vygotskijs tankar 

skriftspråksutvecklingen som en del av barnets kommunikationsutveckling, vilken 

innefattar det talade språket och den sociala förmågan. Den språkliga medvetenhet 

som är förutsättningen för den skriftspråkliga, utvecklas enligt Eriksen-Hagtvet 

(1991), under förskoleåldern genom exempelvis samtal med vuxna, högläsning, eget 

berättande och rim- och ramslekar. Den språkliga och skriftspråkliga medvetenheten 

har enligt Eriksen-Hagtvedt (2001) ökat och ställer därigenom nya anspråk på de 

pedagogiska kraven inom förskolan för att driva utvecklingen i en linje mot en 

fungerande läs- och skrivfärdighet.   

 

Fantasins roll i inlärningen betonas särskilt av Lev Vygotskij (1926). Vygotskij 

menade att med fantasins hjälp kan man skapa sig en bild av något man aldrig varit 

med om eller sett. Exempelvis kan visualisering av geografiska platser, som inte 

fysiskt besökts, göras av elever i en undervisningssituation. Fantasin är även ett 

viktigt inslag i barnens lekverksamhet, då barns interaktion med andra individer inte 

enbart utvecklar de egna sociala beteendemönstren, utan även den kommunikativa 

förmågan utvecklas. Härigenom uppstår hos barnet en förståelse för hur språket är 

uppbyggt och hur det kan användas. I Lgr69, som var aktuell då programserien ”Fem 

myror” producerades, ges stöd åt ett kreativt, livslångt lärande där fantasins roll för en 

effektiv inlärningsprocess understryks.   

 

Läsundervisningen skall därför från början inriktas på att vänja eleverna att söka innehållet  

i det de läser och ser. Den bör bedrivas så, att de även efter skolans slut fortsätter att öka  

och fördjupa sina kunskaper och vidga sina intressen. Lika väsentligt är, att undervisningen  

tillgodoser elevernas behov av fantasiupplevelse och väcker deras läslust.  (Lgr69 s.132) 
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2.4.1 Konstruktivistisk teori och dess perspektiv på lärande 

 

Det konstruktivistiska perspektivet spelar en betydande roll i dagens skola, då den 

individuella kunskapskonstruktionen fokuseras. Även i programmet ”Fem myrors” 

uppbyggnad är de konstruktivistiska tankarna genomgående för hur tittaren tar till sig och 

bearbetar det kunskapsmaterial som programmet förmedlar (Gustafsson, 2001). Inom den 

konstruktivistiska teoritraditionen framhålls individens egen förmåga att konstruera, bearbeta 

och modifiera sin kunskap. En tidig och betydelsefull teoretiker inom konstruktivismen anses 

Jean Piaget (1896-1980) vara. Denne menade att det individuella arvet var förutsättning för 

individens utveckling, på så vis att den kognitiva utvecklingen styr språkutvecklingens olika 

faser. Piaget menar att individen genomgår en adaptionsprocess, vilket innebär att personen i 

fråga anpassar sig i förhållande till sin rådande omgivning. Processen beskrivs vidare, enligt 

Jerlang (2005) som tudelad och innehåller både assimilation och ackommodation. 

Assimilation innebär att individen använder sig av sina tidigare erfarenheter i kombination 

med den individuella tankevärlden i sina försök att förstå sin omvärld,  

 

man kan […] säga att människan mentalt eller kunskapsmässigt försöker anpassa något nytt  

via sin perception, sin sensomotorik och/eller sitt operationella tänkande och  

handlingsmönster. Därigenom är det möjligt för människan att förstå något nytt i världen,  

baserat på en redan etablerad förståelse eller uppfattning […] (Jerlang, 2005 s.235).      

 

För att assimileringsprocessen ska fylla någon funktion är den beroende av 

ackommodationen, vilket kan beskrivas som ”en kunskapsmässig anpassningsprocess”, som 

Jerlang (2005) uttrycker det. Anpassningsprocessen innebär att individen förändrar sitt eget 

sätt att tänka och betrakta världen, genom att exempelvis förena och komplettera sina tidigare 

erfarenheter med ny kunskap; på så sätt skapas struktur i det egna tänkandet. Ackommodation 

och assimilation står i ett förhållande där en temporär jämvikt kan uppstå, vilket innebär att 

individens förståelse för sin omvärld möjliggör inträdet i en ny utvecklingsfas. Processen som 

eleven genomgår innebär sålunda att eleven aktivt och individuellt skapar sin kunskap istället 

för som tidigare passivt emottagit en viss information från lärare och/eller textböcker (Jerlang 

2005). 
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2.5 Språklig medvetenhet 

 

I alla tider och i alla delar av världen har barn lärt sig tala och förstå vad som sägs. Ingvar 

Lundberg & Ingrid Häggström (1994) anser att detta bottnar i den långa biologiska utveckling 

som människan genomgått. Att kunna läsa finner författarna däremot inte lika naturligt som 

att kunna tala, då skriftspråket, till skillnad från talet, är en kulturell konstruktion.  

 

Förhållandet mellan läsande och språklig medvetenhet är dock synnerligen komplicerat och 

omdiskuterat. Lars Melin & Maud Delberger (1996) försöker förenkla detta genom 

konstaterandet läsning kräver språklig medvetenhet och läsning skapar språklig medvetenhet. 

Därigenom kan författarna konstatera att skriften är en sorts strukturerat tal.  

 

Språklig medvetenhet eller metalingvistisk medvetenhet, som begrepp, har kommit att växa 

fram och användas allt mer under de senaste tio åren när språk och den första inlärningen 

diskuteras. Internationellt benämns vanligen begreppet ”linguistic awareness” (Arnquist, 

1993). Med begreppet avser man förmågan att reflektera över det egna språket. Innebörden tar 

fasta på skillnaden mellan att förstå och att producera, sammanfattar Arnqvist (1993). Vissa 

forskare anser att barnet närmar sig språket utifrån; barnet ser på sin egen språkroll utifrån ett 

åskådarperspektiv (Eriksen-Hagtvedt, 1991). Att vara språkligt medveten innebär att man kan 

se på flera aspekter av språket än den rent innehållsmässiga, vilket Lundberg (1984) 

framhåller som en del av begreppets definition. Skriftspråket är inte som talet en naturgiven 

kommunikationsform, utan en artificiell konstruktion. Det har regler som kräver en högre 

grad av abstrakt tänkande och analys än det talade språket. Den formella noggrannheten är 

nödvändig för användandet av språket i andra sammanhang än i det talspråkliga här och nu. 

Förståelsen att bokstäver har ljud och kan läsas, kan karaktäriseras som en väsentlig grad av 

uppnådd språklig medvetenhet, vilket är av stor betydelse för den första läsinlärningen.  

 

När Arnqvist (1993) talar om språklig medvetenhet, avser han förmågan att själv kunna 

reflektera över det egna språket, där barnet ser på sitt eget språk utifrån en åskådarroll. 

Barnets eventuella oförmåga ”att ändra perspektiv att detta skulle kunna vara en anledning till 

att den språkliga medvetenheten uppträder vid en senare tidpunkt i barnets utveckling” 

(Arnqvist, 1993 s.64). Flera betydelsefulla studier under 1980-talet har kunnat uppvisa 

mycket tydliga samband mellan språklig uppmärksamhet och läsfärdighet. Barn som redan i 

förskolan behärskar rim har lättare att lära sig läsa än de som saknar denna förmåga. Arnqvist 
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(1993) ser sambandet mellan läsfärdighet och den språkliga uppmärksamheten på tre olika 

vis; först nämner han den språkliga medvetenhetens utveckling som en förutsättning för att 

kunna lära sig att läsa. Detta kräver att eleven har uppnått en viss nivå av språklig förmåga, 

det vill säga de som saknar den förmågan är enligt Arnqvist (1993) inte ”läsmogna”. Vidare 

kan den språkliga uppmärksamheten vara en effekt av att man lär sig läsa. Slutligen är det 

möjligt att den kognitiva färdigheten påverkar både den språkliga uppmärksamheten och 

läsfärdigheten.  

 

Då språket är abstrakt och inte synligt är det likaledes en avancerad process att bli språkligt  

medveten. Förmodligen krävs ett visst mått av både språklig och kognitiv mognad hos  

barnet för att det ska bli medveten om språkets struktur (Fridolfsson 2008 s.28). 

 

När det talas om ”språklig medvetenhet” i samband med den tidiga läs- och skrivutvecklingen 

menar Eriksen-Hagtvet (2006) att det ofta handlar om medvetenheten i talet som leder fram 

till den alfabetiska koden. Först anser Eriksen-Hagtvet (2006) att det gäller att vara medveten 

om fonemen (språkljuden). Detta är av stor vikt då kunskapen att dela upp fonem i ett ord i 

självständiga enheter blir till en stor fördel då barnen ska knäcka den alfabetiska koden, det 

vill säga att lära sig läsa och skriva. 

 
2.6 Kunskap om bokstävernas funktion och fonologisk medvetenhet 

 

Barnet har ingen egen inneboende förståelse för att det är bokstäverna som bildar det 

budskap som berättelser förmedlar. Kopplingen mellan bokstäverna och den berättelse som 

barnet får sig förmedlad muntligt finns inte naturligt och detta framkommer tydligt då 

exempelvis förskolebarn ombeds peka ut början av en berättelse och då pekar ut en bild som 

den punkten (Lundberg, 1984). Barnet som ännu inte insett bokstävernas betydelse uppfattar 

bilden som det centrala berättande elementet i boken. Samband kan uppvisas mellan 

bokstavskännedom och en oproblematisk tidig läs- och skrivinlärning. Detta beroende av den 

förkunskap barnet bär med sig gällande bokstäver (Lundberg 2007). Ju större 

bokstavskännedom eleven har vid skolstarten, desto större är chansen att läs- och 

skrivinlärningsprocessen ska fungera oproblematiskt, då sambandet mellan 

bokstavskännedom och den tidiga läs- och skrivinlärningen tydligt framkommer i studier, 

bland annat utförda av Ingvar Lundberg (2007) utifrån den så kallade Bornholmsmodellen.  
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Även om bokstavskännedom är den faktor som bäst kan förutsäga ett barns kommande  

läsutveckling innebär det inte att man bör ge förskolebarn formell undervisning om bokstäver.  

Inlärning av bokstäverna måste istället ske i ett meningsfullt sammanhang och på ett lekfullt  

sätt och utan att det ställer för höga krav på barnet som det inte klarar att leva upp till.  

(Fridolfsson 2008 s.34) 

 

En viktig del av den språkliga medvetenheten är fonologisk medvetenenhet; det vill säga 

insikt i språkets ljudsystem. Fonologi är läran om språkljuden och ett fonem är den minsta 

betydelseskiljande byggstenen. Den fonologiska nivån innefattar språkljuden och förmågan 

att uppfatta de ljud- vokaler och konsonanter- som finns representerade i talet (Fridolfsson 

2008 s.23). För ett barn som ska lära sig att läsa enligt den alfabetiska principen är det 

nödvändigt att det förstår att den strida ström av språkljud som det talade språket innehåller 

kan brytas ned i enskilda ljuddelar. För att kunna utnyttja det alfabetiska skriftsystemet, 

behövs en speciell känslighet för ljud. Tack vare förmågan att analysera, känna igen och 

komma ihåg ljud i talet kan man skriva de ord man hör. Vid läsning ska rätt ljud förenas med 

rätt bokstav för att en föreställning om det talade ordet ska uppstå. Ljudkänsligheten, vilken 

Stadler (1998) benämner som den fonologiska medvetenheten, utvecklas inte enbart genom 

individens mognad utan är även beroende av ärftlighet och miljöpåverkan. Dock är den 

fonologiska medvetenheten inte kopplad till individens intelligens eller den språkliga 

förmågan att tänka och tala. Stadler (1998) menar att talspråksutvecklingen kan påverkas av 

den fonologiska medvetenheten. Hon skriver  

 

Barn som har brister i sin artikulation och som inte talar rent kan få svårigheter att utveckla 

 sin fonologiska medvetenhet och därmed även sin läs och skrivförmåga  

(Stadler 1998 s.18). 

 

Vid läs- och skrivinlärningen ska varje enskilt fonem kopplas ihop med en bokstav och för att 

klara av det krävs en fonologisk medvetenhet. Lundberg skriver att problem kan uppstå med 

den fonologiska medvetenheten. För att klara av detta måste barnet ha utvecklat en medveten 

hållning till sitt eget språk. Barnet måste förstå att språket består av ord, att orden har olika 

längd samt att orden är uppbyggda av stavelser och ljud (Lundberg (1995:13ff). Frank Smith 

(1986) menar dock att fonetik belastar elever med onödiga och invecklade metoder. Smith 

avser med begreppet fonetik, dess form som undervisningsmetod, vilken tar fasta på de regler 

för stavning-till-ljud korrespondenser som möjliggör översättningen av det skrivna språket till 

tal (Smith1986 s.60). Enligt Smith fungerar fonetik enbart om eleven redan har 



15 
 

bakgrundskännedom om ett specifikt ord. Vidare ser Smith (1986) en viss problematik 

angående hur den fonologiska utvecklingen hos vissa elever, de som redan har 

bakgrundskunskaper och de som inte har dem, kan komma att vara avgörande för lärarens val 

av undervisningsstrategier. 

 

Någon har cyniskt sagt, att de duktigaste barnen är en fonetiklektion före läraren –  

och att den duktigaste läraren är en fonetiklektion efter barnen (Smith, 1986 s.66) 

 

2.7 Preläsande och preskrivande 

 

I vår kultur är skriftspråket ett viktigt inslag i vardagen och en stor del av vår språkliga  

kommunikation sker med hjälp av skriften. Om man tänker på alla de texter på mjölkpaket,  

på reklampelare, stadsbussar, tidningar, böcker, datorer, osv som det lilla barnet möter, är  

det inte underligt att barn tidigt förstår skriftspråkets viktiga roll i samhället.  

(Håkansson, 1998 s.107) 

 

Caroline Liberg (1993) förklarar preläsandet och preskrivandet som ett prov på ett mycket 

väsentligt första steg i riktning in i läsandets och skrivandets konst. Preläsandet och 

preskrivandet är oftast de typer som uppkommer först i barns försök att läsa och skriva. Dessa 

typer av läsande och skrivande kan inte bedömas utifrån traditionella grammatiska mått, då 

barn hanterar skriftens tecken på ett godtyckligt vis, vilket innebär att allt som är skrivet kan 

läsas hur som helst. Denna form av eget skriftagerande kräver bara att barnet förstår vad som 

är, och inte är, en text. Texterna består på det här stadiet inte enbart av bokstäver utan även 

krumelurer, siffror och bokstavsliknande tecken. Inledningsvis fyller samtliga tecken samma 

funktion och ingen åtskillnad görs dem emellan. Inte heller görs det någon skillnad mellan 

bild och skrift. Skillnaden mellan de båda växer sakta men säkert fram under den här 

perioden. Barn som ska påbörja sin läsinlärning, har ofta svårt att skilja mellan olika 

skriftspråkliga begrepp såsom vad ett ord, en mening, en bokstav eller en siffra är.  

 

För lärare som arbetar med nybörjarläsning, är det en självklarhet att hon förvissar sig om att  

barnen är väl förtrogna med de här begreppen och att de inte används som om hon förväntar  

sig att de skulle vara kända för barnen. (Fridolfsson, 2008 s.35).  

 

Preläsandet består antingen av ett mer eller mindre exakt återberättande av en redan känd text 

eller en ren fantasiskapelse av vad texten handlar om. Preskrivandet sker, till skillnad från 
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preläsandet, ofta på egen hand, med minimal vuxen inblandning. Det som är framträdande vid 

det här skedet är att barnet tar efter och imiterar vuxnas mönster och därigenom beter sig som 

en utvecklad läsare och skrivare, genom att använda sig av samma redskap som den 

utvecklade läsaren och skrivaren har, dvs. böcker, papper och penna. Detta anser Liberg 

(1993) vara ett mycket viktigt första steg in i läsandets och skrivandets konst, då det 

förutsätter att barnet inte behöver klara av alla delar som läsandet och skrivandet består av 

utan endast vissa, främst yttre, aspekter. Liberg (1993) refererar till Kenneth S. Goodman som 

menar att läs- och skrivinlärande börjar långt innan man kan iaktta barnen utföra dessa akter. 

Om barnet växer upp i en värld fylld av skrift och att denna skrift ges en tolkning genom 

gemensamt läsande utvecklas en förståelse och medvetenhet för det tryckta ordet. Detta anser  

Goodman vara ursprunget till att barnet så småningom försöker läsa och skriva på egen hand 

(Liberg 1993). 

 

2.8 Lek med språket - rim och ramsor 

 

Till de enklare formerna av språklig uppmärksamhet hör att kunna avgöra vilka ord som ingår 

i en mening eller vilka ord som är långa och vilka som är korta. Rim och stavelser anser 

Arnqvist (1993) ligga som en nivå gällande språklig uppmärksamhet, där tyngdpunkten för 

eleverna ligger i förmågan att uppmärksamma betoning. Rytmen i olika typer av ramsor har 

oftast sin utgångspunkt i ordens stavelser. Det finns ett brett spektrum och en rik tradition av 

rim- och ramsor. Maria Werme (2006) har arbetat medvetet med rim och ramsor under den 

senaste tioårsperioden. Hon har sett att barn och deras föräldrar har varit positivt inställda till 

arbetet med rim och ramsor. Hennes studie har uppvisat att barnen påverkas av ramsorna och 

lär sig av dessa. Barnens förmåga att läsa och att förstå hur språket är uppbyggt utvecklas 

samt effektivare inlärning uppvisas, vilket gör att Werme (2006) finner att arbetsmaterial 

baserat på rim- och ramsor kan anses vara roligt, intressant och kreativt. I sin undersökning 

har Werme (2006) fokuserat på många typer av rim och ramsor, beroende på vad som var 

tanken med träningen. Det kan exempelvis vara ramsor som tränar svåra ljud, 

språkmedvetandet, teman som förmedlar kunskap men framför allt ramsor som främjar 

språkinlärningen.  

 

Klappandet och/eller trummandet av rytmen i en ramsa förtydligar språket för barnen. På så 

vis kan de känna rytmen i språket och stavelserna blir markerade. När de sedan ska lära sig att 

läsa, finns redan känslan för stavelserna där. Werme (2006) anser vidare att de barn som redan 
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har en medfödd känsla för rytmer, inte får speciellt svårt med läsinlärningen. Om barnet har 

problem med rytmen kan svårigheter uppstå med flytet i läsningen, då barnet stakar sig och 

kan få svårt att få meningen att hänga ihop. I samband med språkinlärningen spelar sången en 

stor roll, enligt Ann-Katrin Svenson (2005), En gemenskap kan byggas upp genom att man 

sjunger sånger där rytmen ger en positiv känsla hos barnen eller eleverna. Genom att sjunga 

tokiga sånger kan eleverna upptäcka språkljuden och öva upp sin språkliga medvetenhet. 

Sångens betydelse för inlärningen delas även av Ragnhild Söderberg (1995).  

 

Vid lek med rim och ramsor så behöver rimmen inte bli riktiga ord. Det är bara roligt om  

det blir tokigt. Det måste inte heller vara enkla ord. Barnen måste inte förstå varje ord. Låt  

dem istället njuta av det skojiga i att leka med och smaka på språket. Låt barnen höra hur  

tokigt det kan bli! (Svensson 2005 s.63) 

 

2.8.1 Bornholmsmodellen 

 

Anledningen till att vi tagit med Bornholmsmodellen i vårt arbete är för att kunna belysa 

språklekarnas betydelse. Precis som ”Fem myror” bygger Bornholmsmodellen på den aktiva 

leken med språket, där språklekar, rim och ramsor, artikulationsövningar, stavning och 

ljudning intar centrala roller. 

 

Flera studier har under de senaste decennierna påvisat ett starkt samband mellan fonologisk 

medvetenhet och barns förmåga att utvecklas till goda läsare, genom att förstå den alfabetiska 

principen. Inspirerade av detta resultat igångsatte en grupp skolpsykologer ett projekt under 

1970-talet där Ingvar Lundberg var vetenskaplig ledare. Forskningsprojektet, som 

genomfördes i Bornholm, Danmark, fokuserade på språk och resultatet som projektet gav 

upphov till kom att benämnas ”Bornholmsmodellen”. Mer specifikt inriktade sig projektet på 

att visa hur ett förebyggande program kan ge upphov till den första läsinlärningen. I studien 

kunde Lundberg (2007) påvisa ett intimt förknippat samband mellan språklig medvetenhet 

och god läsinlärning. Barnens kunskaper i förskoleklass om bokstävers användning visade sig 

ha stor betydelse vid determinering angående framtida läsinlärningsproblematik. Lundberg 

(2007) visade i studien att en god läsutveckling består av fyra viktiga fundament, vilka består 

av språklig medvetenhet, i synnerhet fonemisk, bokstavskunskap, välutvecklat ordförråd samt 

motivation eller uppgiftsorientering.   
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Ett viktigt inslag i Bornholmsmodellen är arbetet med så kallade språklekar. Lekarna är 

uppbyggda av gemensamma upplevelser av språket där barnen ges möjlighet att upptäcka 

språket och att lyssna på formen utan att låta sig distraheras av innehållet. Lundberg kom 

vidare fram till att om man genomför språklekar på ett strukturerat sätt ofta och regelbundet 

uppnås de bästa resultaten för barnens senare läs- och stavningsförmåga (Lundberg 1984).  

Bornholmsmodellen har nu utvecklats till ett samlat pedagogiskt arbetssätt, där målet är att 

utveckla och fördjupa barnens fonologiska medvetenhet (Häggström, 2008). På 

Bornholmsmodellens officiella hemsida skriver skolpsykologen Jörgen Frost följande 

 

Språklekarna ger den allra bästa grunden för barn att leka sig in i skriftspråket.    

(Frost, 2008 s.5)  

 

3. Tidigare forskning 
 

Under detta kapitel kommer vi att behandla olika forskningsresultat, dels angående serien och 

dels den språkliga och skriftliga utvecklingen. Vi börjar med att belysa den forskning som 

gjorts utifrån själva programmet, den vi kunnat få tillgång till och därefter fortsätter vi med att 

lyfta fram vad som kan ligga bakom den språkliga utvecklingen. Då ”Fem myror” även 

baseras på olika språklekar vill vi visa vad forskningen säger om dessa genom att använda oss 

av Ingmar Lundbergs forskningsprojekt Bornholmsmodellen. Som avslutning kommer vi att 

behandla läs- och skrivinlärningsprocessen i stort och avslutningsvis uppmärksamma LTG-

metoden. 

 

3.1 Fem myror  

 

Påfallande lite forskning om programmet ”Fem myror” har kunnat gå att finna. Den forskning 

som funnits tillgänglig är en B-uppsats från Linköpings Universitet författad av Lotta 

Eriksson & Juulia Koivuniemi (2005) samt SVT: s egen utredning, utförd av Leni Filipsson 

(1974), angående de effekter som kunde uppvisas efter de inledande pilotavsnitten. I 

Erikssons & Koivuniemis undersökning ges en redogörelse för hur programmet ”Fem myror” 

stod i förhållande till de pedagogiska riktlinjer som den så kallade Barnstugeutredningen 

(1968), vilken låg till grund för den pedagogik som förskolor och fritidshem skulle bygga på, 

förespråkade. Eriksson & Koivuniemi framlägger att programmet inte låg i linje med 

utredningen, varför debatt och kritik uppstod om ”Fem myrors” pedagogiska riktighet.   
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I den publik- och programforskning som SR, Sveriges Radio, gjorde 1974, genomförd av Leni 

Filipsson, redogörs för de positiva och negativa aspekter som framkom på programmet. De 

positiva synpunkterna var bland annat att serien upplevdes som trevlig, rolig, lättsam, 

omväxlande, pedagogiskt riktig, nyttig, opolitisk och stimulerande. De negativa 

uppfattningarna handlade mest om karaktärernas beteenden samt att programmet kunde 

kännas ojämnt. För att se i vilken utsträckning barnen påverkades av och tog till sig den 

kunskap som programmet var tänkt att förmedla, genomförde Leni Filipsson (1974) ett 

forskningsinslag där mödrar till de tittande barnen fick observera och skriva ner sina barns 

tankar om programmet. Utfallet av undersökningen visade att 80 % av barnen hade påverkats 

på ett positivt sätt av programinnehållet. Ytterligare kritik som riktades mot programmet 

bestod dels av intern kritik från SVT, Sveriges Television, men också från pedagoger. 

Kritikerna menade att programmet byggde på en alltför kommersiell image med glittriga och 

glamorösa inslag, i form av dekor och scenkläder, samt att programmet använde sig av vad 

man kallade en oacceptabel pedagogisk metod, detta då programmet baserade sig på LTG- 

metoden, vilken inte ingick som rekommendation i Barnstugeutredningen (1968) och därmed 

heller inte ansågs som lämpligt (Eriksson & Koivuniemi, 2005). 

 
 
3.1.1 Språklig utveckling 

 

Under första åren i förskola och skola fördjupas elevers ordförråd då de kommer i kontakt 

med skolvärlden. Härigenom kommer elevernas individuella anlag för språklig utveckling att 

ställas på sin spets.  Den språkliga utvecklingen, menar Anders Arnqvist (1993), bottnar i tre 

faktorer. Den första faktorn är den yttre påverkan som barnet står under influens av. Den 

andra faktorn är den medfödda förmågan att utveckla ett verbalt språk. Den tredje faktorn 

bestäms av hur den medfödda förmågan och en stimulerande omgivning samverkar. Slutligen 

nämns vad som är av stor vikt gällande barnens språkutveckling, nämligen att studera barns 

språk för att härigenom avgöra vad barn språkligt behärskar eller ej. Vid dessa språkstudier 

har forskarna oftast utgått från vad barnet säger och inte från vad det förstår, Arnqvist (1993). 

Den forskning som genomförts har i första hand fokuserat på förskolebarns utveckling medan 

skolbarnens språkutveckling inte fått samma uppmärksamhet. Vid undersökningar har de 

olika aspekterna av språkutveckling delats upp i fonologi, semantik samt grammatik och 

pragmatik (Arnqvist, 1993). Att utvecklas fonologiskt innebär att förmågan att skilja på 
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språkljud och att forma språkljud behärskas. Inom semantiken sätts fokus på den innebörd och 

mening orden har. Den forskning som bedrivits har utgått främst från barn i förskoleåldern 

samt elever i tidigare skolålder, då eleverna under dessa perioder tillägnar sig stora mängder 

nya ord. 

 
3.1.2 Språklig medvetenhet genom språklekar 

 

Tidigare undersökningar har visat att arbetet med språklekar har haft en allmänt utvecklande 

effekt på läsfärdigheten (Lundberg et.al. 1988). Att bli läskunnig anser Ingrid Häggström & 

Ingvar Lundberg (1994) vara en revolution i barnets liv då skriften öppnar en helt ny värld av 

kunskap, fantasi och möjligheter. En avgörande faktor som Lundberg och Häggström lade in i 

begreppet god läsning var att ordavkodningen och igenkänningen av skrivna ord fungerar 

snabbt, säkert och automatiskt. Ingvar Lundberg profilerade sig dock under 1970-talet som en 

förespråkare för ljudning och avkodning; det vill säga en syntetisk syn på läsprocessen 

(Kullberg, 1995) vilken står i kontrast till LTG-inspirerade lärandet. Huvudsyftet med 

Lundbergs (1994) idé var dock den att språklekarna skulle stimulera barnens språkliga 

medvetenhet innan de börjar med läsinlärningen, samt att barnen skulle kunna känna det 

lustfyllda och roliga lärandet och på så vis kunna leka fram språket (Häggström, 1994). 

 

Språklig medvetenhet lyfts fram av Ingvar Lundberg (2007) i ett övningsmaterial 

baserat på den så kallade ”Bornholmsmodellen”. Lundberg menar att språklig 

medvetenhet innebär att förmågan att uppmärksamma det egna språket börjat 

utvecklas. Ljuden i orden får en allt viktigare innebörd och individen börjar på allvar 

utveckla en fonemisk medvetenhet. Denna fonemiska medvetenhet är grundläggande 

för hur arbetet med knäckandet av vad som benämns som den alfabetiska koden ska 

utveckla sig; har barnet problem att uppmärksamma fonem kommer knäckandet av 

den alfabetiska koden att innebära svårigheter. Lundberg (2007) menar vidare att när 

barnet börjar skolan har det i allmänhet ett talspråk som fungerar bra. Barnet kan 

många ord, kan i allmänhet tala rent och kombinerar och böjer orden enligt språkets 

regler. För att barnet ska kunna utveckla sitt språk menar Lundberg att barnet bör 

uppmuntras att, baserat på sina egna erfarenheter och upplevelser, fråga, berätta, 

fantisera och agera, eftersom språk utvecklas bäst i de sammanhang som, utifrån 

barnets perspektiv, ger någon mening. Barn som genom exempelvis språklekar får 

upptäcka den ljudmässiga formsidan av språket, tycks kunna få ett mjukare och 
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kanske även ett mer glädjefullt möte med skriftspråkets avkodningskrav när de väl 

börjar skolan (Lundberg 2007). 

 

3.1.3 Läs- och skrivinlärningsprocessen 

 

Inom forskning gällande barns läs- och skrivinlärningsprocess, och lärares val av strategier för 

en mångsidig och stimulerande inlärningsundervisning, finns flera studier gjorda. Caroline 

Liberg (1990) har kommit fram till att barnet för att kunna förstå skriftens funktion samt dess 

meningsbärande innebörder behöver erbjudas olika språkliga aktiviteter. Vidare pekar Liberg 

(1993) på olika tillvägagångssätt för att lära sig läsa och skriva. Läs- och skrivinlärandet, det 

vill säga de första stegen mot att lära sig läsa och skriva, har studerats ur en mängd olika 

perspektiv inom olika vetenskapliga discipliner.  

 

De övergripande huvudfrågorna inom pedagogisk och psykologisk läsforskning karaktäriseras 

av att det nästan uteslutande är läsning som studerats. Skrivning har till stor del ignorerats och 

inte fått så stor plats i forskningsstudierna. Liberg (1993) framför vidare att den syn som 

tidigare rått på läsinlärning mer och mer fått ge vika för ett förhållningssätt där inlärning anses 

helt beroende av kombinationen mellan ljudmetod och helordsmetod. Liberg fortsätter med att 

redogöra för hur forskningen fokuserat på ett grammatiskt läsande och skrivande. Tekniken 

med det grammatiska läs- och skrivandet är vad som avlöser den informella tekniken som 

barnet under åren före skolstart använt sig av för att upptäcka och erövra språk och skrift. För 

att utveckla ett effektivt skrivande och läsande menar Liberg (1993) att elevens egen 

inneboende vilja att skriva och läsa har väckts. Vuxna förebilder krävs för att ge eleven 

ständig stimuli i form av ökad komplexitet i de läs- och skrivaktiviteter som denne eller denna 

är föremål för, samt ett ökat krav på korrekt grammatisk användning i läsning och skrift. 

Liberg (1993) fastslår till sist att betydelsen av att eleven ges positiv stimuli och ökande 

svårighetsgrader på läs- och skrivuppgifter är avgörande för om eleven ska kunna utveckla ett 

begränsat läsande och skrivande till ett utvecklat och effektivt dito.  

 

3.1.4  Läsning på talets grund (LTG) 

 

Fenomenet LTG-baserat lärande och dess innebörd har lyfts av Kajsa Falkner (2003) i en 

longitudinell studie som utgår ifrån LTG-lärares förhållningssätt i relationen teori/praktik. I 

hennes studie, vilken bedrevs mellan åren 1979-2001, framkommer att LTG-lärare ser LTG 
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både som metod och förhållningssätt. Vad innebörden i LTG är, råder dock oenighet om och 

en individuell uppfattning om begreppets innebörd avspeglas. Louise Bjar (2006) skriver att 

många lärare arbetar LTG-inspirerat, men inte i grunden förankrat de teorier som Leimar 

anslöt sig till. Ett av syftena med lärandet som Leimar framhöll, enligt Bjar (2006) var att hon 

ville utnyttja dynamiken som finns i barngruppen och därigenom kunna stödja de barn, som 

ännu inte lärt sig att förstå och att använda språket på ett nyanserat sätt.  

 

Lotty Larsson (1992) m.fl. skriver att de lärare som arbetar enligt LTG-metoden har en klar 

struktur och plan för sitt arbete, men är även öppna för elevernas intressen och hjälper dem att 

utveckla egna idéer. Genom detta kan, enligt författarna, elevernas erfarenheter och behov tas 

tillvara, medan eleverna får impulser och stoff av läraren. Lindö (2002) nämner även att 

arbetssättet har en viktig funktion att fylla i stödjande- och utvecklingsprocessen av de barn, 

som ännu inte lärt sig att förstå och att använda språket på ett nyanserat sätt (Lindö 2002 

s.39). 

 

En lärare som arbetar enligt LTG-metoden har en klar struktur och plan för sitt arbete, men är  

öppen för elevernas intressen och hjälper dem att utveckla egna idéer. På så sätt kan barnens  

erfarenheter och behov tas tillvara, men barnen får också impulser och stoff av läraren.  

(Larsson & Nauclér & Rudberg, 1992 s.33) 

 

 

I LTG-metoden anser Fridolfsson (2008) att eleverna ges stor frihet i att upptäcka begreppens 

användbarhet, där ett exempel på en lektion kan utgå från en gemensam upplevelse som då 

kan ligga som grund för texten som läraren och eleverna tillsammans skapar. En av de viktiga 

aspekterna, som Fridolfsson (2008) poängterar, är då läraren samtidigt som orden skrivs 

ljudar dem högt för eleverna. Genom detta betonas kopplingen mellan ljud och tecken.  

 

4. Metod 
 

I vår undersökning, som vi till stor del kommer att bygga på intervjuer och observationer, 

ämnar vi använda oss av en övervägande kvalitativ metod. Valet av metod har gjorts då vårt 

syfte är att undersöka olika aspekter på användandet av ”Fem myror” i läs- och 

skrivundervisningen. I och med att vi utgår ifrån intervjuer och observationer har en kvalitativ 
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metod valts då användandet av ett sådant tillvägagångssätt tar hänsyn till och sätter individen i 

fokus.  

 

För att nå vårt syfte har vi intervjuat tre pedagoger på den aktuella skolan samt fyra på måfå 

utvalda elever. Genom en verksamhetsnära undersökning, vilket innebär en undersökning som 

bedrivs i nära anslutning till den pedagogiska verksamheten, kommer vi att ha tillgång till 

forskningsfältet och därigenom en nära kontakt med undersökningsobjekten. Våra 

undersökningar utgår från en integrerad klass bestående av år 1 och år 3, där vi väljer att 

fokusera på elever i år 1. På den aktuella skolan har eleverna i år 1 uppdelats i två klasser, där 

den ena klassen integrerats med eleverna i år 2 och den andra med år 3. Eleverna i år 1, vilka 

är 19 stycken, har dock gemensam undervisning i svenska, idrott, religion, SO samt 

matematik. Vi kommer att, på den aktuella skolan, studera hur en lärare, vilken använder sig 

av materialet ”Fem myror” i sin läs- och skrivundervisning, motiverar sitt pedagogiska 

användande av serien samt på vilket sätt undervisningen med detta sker. Avsikten med detta 

är att vi ska få möjlighet att ställa de två delarna i relation till varandra i undersökningen, för 

att kunna lägga grunden för vår fråga vad materialet ”Fem myror” tillför.  

 

För att vidga undersökningen om seriens möjligheter i undervisningen har vi även intervjuat 

två pedagoger, av de tre utvalda, som är delaktiga i elevernas läs- och skrivinlärning. Vi 

kommer också att ha som en utgångspunkt att lyfta fram elevers tankar och uppfattningar om 

sina upplevelser rörande det nyss nämnda materialet, vilket kommer att ske genom 

elevintervjuer och våra frågor redovisas i bilaga 2. Samtliga elevintervjuer har skett enskilt. 

Som ett komplement till muntliga svar har vi valt att ge eleverna ett ritpapper så att de fått 

möjlighet till ytterligare ett sätt att förmedla och fördjupa sina svar, via illustrationer eller text. 

Dessa redovisas dock inte eftersom vissa elever uttryckt önskemål om att få behålla sina 

alster. Vi har valt att använda oss av en begränsad intervjubas, bestående av sammanlagt sju 

personer, för att få fram så individuellt färgade svar som möjligt. Intervjuerna har skett i två 

omgångar med ett observationstillfälle mellan intervjuomgångarna. Alla intervjuomgångar har 

skett enskilt och individuellt, förutom en intervjusession med två pedagoger, vilka önskade få 

genomföra den slutliga intervjun tillsammans. För att dokumentera de olika händelserna som 

vi sett och upplevt, har vi fört anteckningar, vilka vi fortgående analyserat och använt utfallet 

av i vidare intervjuer. ”I det vardagliga livet är det observationer som är det främsta medel vi 

använder oss av för att skaffa information om vår omvärld” (Patel&Davidsson 2003 s.87). De 

intervjuer som genomförts har så gjort efter vår observation av arbetet med ett specifikt 
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program i en undervisningssituation. Detta för att inte intervjusvaren skulle påverka 

pedagogens arbetssätt så det ändrades för att överensstämma med de svar som gavs vid 

undersökningen. 

 

4.1 Kvalitativ metod och kvalitativ intervju 

 

Vi har för vår undersökning valt att använda oss av en kvalitativ metod i insamlingen av 

underlag. Genom den kvalitativa ansatsen kan forskaren undersöka kvaliteten, det vill säga 

egenskapen eller karaktären samt beskaffenheten hos en företeelse, vilket Pål Repstad (2008) 

och Steinar Kvale (1997) framhåller som viktiga element i undersökningsförfarandet vid 

undersökningar som fokuserar på mänskligt beteende. Genom metoden kan man beskriva 

komplicerade fenomen och processer, och framför allt närma sig en förståelse av mänskligt 

beteende. Metoden är en djupstudie och begränsas ofta till ett fåtal individer (Repstad 2008). 

Det centrala uttrycket i den kvalitativa metoden är arbetsmaterialet och texten. I den kvalitativa 

forskningsprocessen skriver forskaren ned sina observationer och eventuella intervjuer i form 

av anteckningar och i och med detta så blir det just den texten som ligger till grund för den 

fortsatta analysen. Forskaren studerar en eller ett fåtal miljöer, men denna eller dessa studeras 

som en helhet där alla konkreta nyanser inkluderas. Härigenom betonar forskaren ett tätt och 

nära förhållande mellan forskaren och den miljö eller person som studeras. Forskarens egen 

bakgrund och dennes värderingar kan även i en kvalitativ undersökning vara en tillgång i 

processen, vilket Holme & Solvang (1997) framhåller. 

 

Den kvalitativa metoden är bra, just genom att den undersöker företeelser som kvantitativa 

metoder inte kommer åt. Eliasson (2006) menar att företeelser som är svåra eller omöjliga att 

fastställa mängden av görs rättvisa av en kvalitativ metodologisk undersökning. Vid 

undersökningar inom skolans värld kanske det inte alltid känns rätt att som forskare mäta det 

han/hon vill få fram genom analyser av statistiskt material. Då fallet är sådant, förefaller den 

kvalitativa metoden utmärkt eftersom fokus kan läggas på individen och på så vis kan 

forskaren tränga in mer på djupet.  

  

Det värdefulla med observationer är att det ger forskaren direkt tillträde till socialt samspel  

och sociala processer som intervjuundersökningar och textanalyser (Repstad, 2007 s.34). 
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Metodiken är dock förenad med en viss problematik, eftersom de intervjupersoner 

som är samarbetsvilliga och har lätt att uttrycka sig tenderar att bidra med en 

övervägande del av informationen i undersökningar (Repstad, 2007). Därigenom kan 

den information som forskaren får tillgång till ge upphov till att en skev bild skapas 

av hur den reella situationen ser ut. På så vis står den kvalitativa metoden och faller 

med den öppenhet och tillit som aktörerna visar forskaren. Vid en titt på både för- och 

nackdelar, kan man då som blivande forskare ställa sig frågan när den kvalitativa 

studien verkligen passar in. Givetvis faller sig intervjustudier väldigt bra för de yngre 

personerna som är med i undersökningen då dessa i stor utsträckning saknar förmåga 

att uttrycka sig varierat och effektivt i skrift men i gengäld har förmåga att verbalt 

framföra sina åsikter. Den problematik som är förknippad med barnintervjuer ligger i 

att barn och vuxna uppfattar samma fenomen på olika sätt och intervjuaren måste 

därför lägga stor energi på att söka finna barnens perspektiv. Thomsson (2002) 

betonar betydelsen av att söka barnens perspektiv och att försöka få grepp om de 

villkor som utgör barns livssituation. 
 

Det som barnen uttrycker i sina berättelser måste betraktas som tolkningar av vad de varit 

med om eller kanske önskningar om hur det skulle kunna ha varit, på samma sätt som  

vuxnas berättelser styrs av vuxnas tolkningar. Sanningar existerar lika lite för ett barn som  

för en vuxen (Thomsson 2002 s.44). 

 
Den kvalitativa intervjun, vilken vi kommer att använda oss av i vårt insamlande av 

forskningsunderlag, kan byggas upp på samtal i forskningsmiljön som en integrerad del av 

fältarbetet. Dessa typer av samtal är ofta att föredra framför intervjuer, vilka lätt kan bli 

konstlade (Repstad 2007). Forskarens fingertoppskänsla och förmåga att framstå som 

trovärdig är viktiga faktorer för att avgöra när det gäller om en intervju passar in eller ej under 

fältarbetet.   

 

För att komma fram till avsikter och innebörder hos eleverna måste man vinna deras tillit 

och kunna prata förtroligt med dem (Repstad, 2007 s.84). 

 

Mallen som forskaren har som utgångspunkt följs ej ordagrant under själva intervjugången, 

utan meningen är enbart den att forskaren skall ha en fungerande minneslista så att alla 

eventuella ämnesområden kan täckas. Repstad (2007) skriver att om forskaren har alltför 

färdigformulerade frågor så kan de svarspersoner, som redan är tystlåtna, bli ännu tystare och 
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passivare. Likaså påpekar Holme & Solvang (1991/1997) att det inte ska finnas för stor 

styrning från forskarens sida utan att de synpunkter som kommer fram bildar ett resultat av 

undersökningspersonernas egna uppfattningar. På så vis bör inte en intervjumall vara 

oföränderlig utan i stället anpassningsbar. Repstad (2007) hävdar därmed att den kvalitativa 

intervjun ska vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad. 

 

4.1.1 Kvalitativa intervjuer med barn 

 

I vår undersökning spelar elever i 7-årsåldern en stor roll, då vi valt att aktivt föra dialog med 

dem om innehållet i programmet ”Fem myror”. Därigenom förefaller en redogörelse för hur 

en barnintervju bör gå till vara av vikt, för att läsare ska få en inblick i vilka tankar vi utgått 

ifrån inför barnintervjuerna. 

 

I en intervjustudie är det inte endast frågorna, deras formulering och uppföljningen av barnens  

svar, som är av betydelse för vad man får ut av intervjun, utan precis lika stor betydelse har  

den kontakt man kan skapa med barnet, eftersom man utan barnets vilja att samarbeta inte får  

veta något. (Doverborg & Pramling-Samuelsson, 2000 s.25)  

 

Elisabet Doverborg & Ingrid Pramling-Samuelsson (2000) menar att barns mognad eller 

eventuella brister inte ska fokuseras på under intervjun, utan istället ska möjligheterna få en 

framträdande roll. Författarna ser barnintervjun som ett redskap för pedagogisk utveckling 

och för att utveckla barns förståelse för sin omvärld med utgångspunkt att tänkandet har 

betydelse för hur de förstår och uppfattar den samma. God planering för intervjusituationen är 

betydelsefull. Likaså är valet av plats avgörande för att upprätthålla barnets koncentration och 

fortsatt bibehållet intresse. Intervjuaren bör sitta placerad mittemot barnet för att på så vis 

kunna upprätthålla kontakten och kontinuerligt förmedla uppmuntrande respons. Viktigt i 

intervjun, anser Doverborg & Pramling-Samuelsson (2000), är den relation som byggts upp 

mellan intervjuaren och barnet i fråga, då förtroendet ökar den mängd av information som 

barnet vill delge intervjuaren. Barnet bör även informeras om varför samtalet äger rum, vad 

syftet med samtalet är så en god samtalssituation kan skapas. Barn har nästan alltid något att 

berätta och därigenom bör de få tid att utveckla sina tankar utan att intervjuaren aktivt 

påskyndar tankeförloppet eller framtvingar snabba svar. Frågorna som ställs bör från början 

vara utformade som vida och övergripande, för att sedan alltmer närma sig det specifika 

innehållet, vilket innebär att intervjuaren inte bör inleda med en konkret händelse 
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4.2 Forskningsetiska principer och överväganden  

 

För att göra vårt arbete så etiskt oklanderligt som möjligt, har vi utgått från de 

forskningsetiska principer som vetenskapsrådet har sammanställt i skriften Forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (1990). I skriften tas fyra 

huvudkriterier upp för hur etisk korrekt forskning bör bedrivas. De huvudkrav som anges är 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- samt nyttjandekraven. Dessa säkerställer 

forskningsobjektens trygghet i deltagandet i forskningsprojekt. Deltagarna har rätt att 

informeras om sin roll i projektet, vilka villkor som gäller samt att deltagaren när som helst 

kan avbryta sin medverkan utan att riskera negativa påföljder. Konfidentialitetskravet 

säkerställer att all insamlad information rörande deltagarna ska förvaras och behandlas på ett 

sådant sätt att inga utomstående får tillgång till uppgifterna. Skyddandet av de intervjuade och 

de observerade individernas personliga integritet och deras identitet säkerställs dels genom 

den tystnadsplikt som omfattar oss, även då vi som studenter inte arbetar inom skolan. I vår 

undersökning kommer inga elevers, eller lärares, riktiga namn att nämnas, varken i vår 

slutliga uppsats eller under arbetet med materialinsamlingen. All intervjudata kommer att 

förvaras oåtkomligt och förstöras direkt efter färdigställt arbete för att skydda de inblandade.  

 

I samband med vår introduktion i klassen sändes förfrågningar rörande deltagande i 

undersökningen ut till föräldrar, se bilaga 1.  

 
4.3 Informanter och bortfall 

 

Urvalet av informanter har skett som ett resultat av en längre kontakt med den aktuella 

klassens lärare, vilken vi tidigare lärt känna under tidigare perioder med verksamhetsförlagd 

utbildning (VFU).  Den aktuella skolan är belägen i en mindre kommun i sydnärkeregionen. 

De personer som ingår i undersökningen består av elever i en åldersblandad klass, vilken 

utgörs av elever från skolans år 1 och år 3, samt tre pedagoger av vilka en är klasslärare och 

två fungerar som resurslärare med specifikt fokus på läs- och skrivinlärningen. Vår 

ursprungliga avsikt var att göra mer djupgående intervjuer med fyra elever från år 1, med lika 

fördelning mellan könen. Detta kom dock att ändras så fördelningen blev tre flickor och en 

pojke. Genom kontakt med föräldrar via utskick skapades en intervjubas. Av de 19 utdelade 

svarsblanketterna återkom tio inom utsatt tid, vilket medförde ett naturligt bortfall på nio 
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individer. Det möjliga urvalsunderlaget utgjordes härmed av svar från fyra pojkar och sex 

flickor. Fördelningen på dessa var nio positiva till deltagande och en negativ. Detta enda 

negativa svar utgör bortfallet i första gallringen. Av dessa återstående nio positiva, valdes tre 

flickor och en pojke på måfå ut.  

 

4.4 Databehandling 

 

Intervjuerna som vi genomförde ligger till stor del som grund för vår datainsamling. Utifrån 

de data som vi förvärvat under intervjuerna kommer vi att redovisa väsentliga delar som är 

relevanta utifrån vår problemformulering. Dokumentationsprocessen har skett genom 

inspelningar eller anteckningar. Vi valde på ett tidigt stadium att använda oss av en 

kombination av dessa två, vilket Eliasson (2006) förespråkar, då inspelade samtal även tillför 

forskningsunderlaget en högre trovärdighet eftersom inspelningen i detalj styrker vad som 

sagts. Fördelen med inspelningar ligger även i att forskaren kan återge exakt vad som sagts, 

vem som har sagt vad och när, samt i vilken situation, det sagts. Vad vi kan se som en nackdel 

är dock att de data som insamlats tog stor tid i anspråk vid utskriftsbearbetningen och 

analyseringen. 

 

4.5  Utgångspunkt vid observation 

 

Observation innebär att vi längre eller kortare tid är tillsammans med (eller befinner oss i  

direkt anslutning till) medlemmarna i den grupp vi ska undersöka  

(Holme & Solvang 1997 s.110). 

 

En observation kan bedrivas antingen öppen eller dold. I båda fallen är graden av acceptans 

från gruppen som ska observeras avgörande för vilken information som forskaren får tillgång 

till. Skillnaden metoderna emellan är att deltagarna i en dold observation inte informeras 

specifikt om vad som kommer att observeras. Därigenom kan undersökningsobjekten 

förväntas uppträda naturligt. Öppen observation innebär att en tillitsfull relation mellan 

gruppen och observatören byggts upp till exempel via en kontaktperson i en viss 

statusposition, exempelvis en lärare i en klass eller en avdelningschef på ett företag. Total 

öppenhet är dock inte ett krav enligt Repstad (2007 s.41). Forskaren kommer inte att ingå som 

en del i en specifik gruppering, utan kan röra sig fritt och ställa de frågor och följdfrågor som 

är relevanta för uppbyggnad av arbetets informationsbas (Holme & Solvang 1997 s.110fff). 
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Observation är studier av människor i syfte att undersöka vilka situationer de naturligt möts i  

och hur de brukar uppföra sig i sådana situationer. Det är som sagt ofta också aktuellt att gå in  

i samtal med aktörerna, bland annat för att få fatt i deras tolkningar och uppfattningar om de  

händelser som man som forskare har observerat  (Repstad 2006 s.33). 

 

Forskarens egen roll i observationen bestäms av om denne intar en passiv eller aktiv roll. En 

passiv observatör kan uppfattas som en osäkerhetsfaktor hos de som observeras, vilket gör 

deras beteende onaturligt. En alltför aktiv observatör kan fungera som en vågbrytare mellan 

olika typer av människor; de negativa personerna sluter sig medan de sympatiserande 

personerna önskar vara observatören till lags, vilket påverkar tillgången till den information 

som observatören vill få fram.  

 

4.6 Procedur 

 

Vi började vår undersökning med att se till att vi fick tillgång till forskningsfältet. Genom ett 

samtal med rektorn på den aktuella skolan gavs ett godkännande för studien. Den första 

kontakten med pedagogen togs på ett tidigt stadium där vi tillsammans planerade 

arbetsgången samt introduktionsmötet med klassen och vidare diskuterade allmänna 

förhållningsregler, där vi tog del av de regler som gäller på skolan i fråga. Förfrågan om 

elevernas deltagande i undersökningen skickades sedan ut till föräldrar/målsmän i den 

aktuella klassen. För våra intervjuer utarbetades två separata underlag, ett riktat till eleverna 

och ett till lärare (se bilaga 2). Själva arbetsproceduren inleddes med att vi frågade klassens 

elever om de kunde tänka sig att delta i en intervjuundersökning. Eleverna valdes sedan ut 

utifrån de lappar om godkännande för intervju som inkommit från föräldrahåll.  

 

Vi hade fått tillgång till ett avskilt rum där intervjuerna kunde genomföras. Rummet brukar 

vanligtvis användas av fritidsdaghemspersonal för servering av frukost och mellanmål. 

Rummet är således för eleverna förknippat med avslappnade situationer, vilket vi hade i 

åtanke, då vi eftersträvade en lättsam atmosfär för vår intervjutid. Vi valde att placera oss i en 

hörnsoffa för att eleverna skulle kunna få ett ytterligare avslappnat förhållningssätt både till 

oss och intervjun som fenomen. Varje elevintervju inleddes med att själva begreppet intervju 

förklarades, därefter lät vi eleven vara delaktig genom att låta denne starta vår bandspelare, på 

vilken intervjun skulle spelas in. Vi klargjorde för eleverna att när de ansåg sig 

färdigintervjuade kunde de stänga av bandspelaren. För att lätta upp stämningen och lösa upp 
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eventuella nerver, tillfrågades eleverna om vilka frågor de trodde att de skulle få svara på; 

barn eller vuxenfrågor. Därefter inleddes intervjun. Tiden anpassades efter varje elevs behov 

att utveckla sina svar på våra frågor. Efter varje avslutad intervju tackades eleven för 

hans/hennes medverkan. Vår ambition var att på detta vis ge eleven en stark känsla av att dess 

åsikter var värde- och betydelsefulla. Ingen av eleverna uttryckte någon önskan att få lyssna 

på sina svar. 

 

Intervjuerna med lärarna utfördes på samma plats, samt kompletterades under raster i skolans 

personalrum. Initialintervjun följdes upp med ytterligare en intervju av lärarna samt en 

fördjupningsintervju med de utvalda eleverna. 

 

5. Resultat 
 

Vi kommer först och främst att ge en presentation av de tre pedagogerna som intervjuats och 

börjar med en bakgrundshistorik vilket görs i syfte att visa pedagogernas förhållande till 

serien ”Fem myror”, samt deras pedagogiska erfarenheter. Därefter redogör vi för den 

observation vi genomfört. Vi använder oss därefter av våra frågeställningar för att redovisa de 

svar vi fått från pedagogerna utifrån de intervjuer och observationer som vi genomfört för att 

knyta an till vårt huvudsyfte. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av det resultat som vi 

kunnat presentera. 

 

5.1 Presentation av pedagoger 

 

De tre pedagoger som vi valt att intervjua har alla varierande bakgrund och erfarenhet av läs- 

och skrivinlärningen samt förhållningssätt till programmet ”Fem myror”. Pedagogerna 

behandlas anonymt och vi har därför valt att fingera deras namn. I undersökningen benämner 

vi dem Hanna, Kim, Isa.  

 

5.1.1 Pedagogen Hanna 

 

Hanna har arbetat som lärare under en tioårsperiod, övervägande i år 4-6 men även i år 1-3. 

För tillfället är hon mentor för en sammanslagen klass bestående av elever från år 1 och år 3, 
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sammanlagt 29 elever. Hanna kom i kontakt med programmet ”Fem myror” 1977 då hon och 

hennes syster såg programmet på TV.  

 

5.1.2 Pedagogen Kim 

 

Pedagogen Kim har arbetat som klass- eller resurslärare sedan mitten av 1970-talet. För 

tillfället arbetar Kim som klasslärare i en åldersblandad 2-3: a. Hon och pedagogen Hanna 

arbetar i var sin klass med liknande uppgifter. Detta innebär att de kan avlasta varandra så att 

lektioner med enbart en årskurs i helklass kan genomföras. Kim har många års erfarenhet av 

arbete med läs- och skrivinlärning. När eleverna lärt sig hur en bokstav ser ut och hur den 

skrivs, kommer de till Kim för att lära sig att ljuda. Hennes första möte med serien inträffade 

på 1970-talet, då programserien sändes på TV för första gången.  

 

5.1.3 Pedagogen Isa 

 

Den tredje pedagogen, Isa, har arbetat som klasslärare under nära 40-år, med undantag för 

fyra år då hon arbetat som speciallärare. För tillfället arbetar hon i sin roll som speciallärare 

med läs- och skrivinlärning i år 1, där hennes uppgift är läslärandet. Isa har erfarenhet av 

programmet ”Fem myror”, dock inte i undervisningssyfte utan från hemmet.  

 

5.2 Upptakt till observationen 

 

Den observation som genomförs äger rum i pedagogen Hannas klassrum och innebär att 

eleverna observerades mycket översiktligt för att ge oss en bild av klassrumsatmosfären, 

medan de elever som ingick i vår intervjubas studerades mer frekvent. Vår ambition med en 

översiktlig observation, var att se både elevers och lärares reaktioner på det innehåll som 

programmet visade. Detta för att se sambanden mellan de svar eleverna, i vår fokusgrupp, 

lämnat i de inledande intervjuerna och den inställning de tog till programmet när de tittade.    

Vår observation av lärarens roll gjordes för att se hur denna arbetade med de moment som 

programmet förmedlade. 

 

När observationen tar sin början befinner sig eleverna i sitt klassrum och har precis kommit in 

från rasten. 
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5.2.1 Observation 

 

Vår observation äger rum under en lektion mellan en rast och lunch. På grund av vissa elevers 

sena ankomst in i klassrummet skapas en något orolig miljö, där elevernas koncentrationsnivå 

är påfallande låg. Efter omflyttningar, omplaceringar, släckning av belysning och 

dörrstängning lugnar stämningen ner sig och klassrumsklimatet förändras så att lugn och ro 

råder. En snabb introduktion av programmet, utan återkoppling till tidigare sedda program, 

görs och videon sätts igång 

 

Programmets egentliga innehåll börjar med att bokstaven S, både som gemen och versal, 

introduceras för eleverna. Då S är en av de första bokstäverna som eleverna lär in, baserat på 

arbetsgången i det pedagogiska arbetsmaterial som används inom läs- och skrivinlärningen på 

den aktuella skolan, har eleverna ett etablerat förhållande till bokstaven och känner till dess 

ljudbild. Bokstäverna visas upp av två tecknade elefanter, varav den ena inledningsvis 

levererar bokstaven spegelvänd. Eleverna tar dock ingen större notis om detta, utan accepterar 

helt enkelt att bokstaven är just bakvänd, vilket tyder på en utvecklad bokstavssäkerhet. 

Bokstaven E presenteras med samma grundtanke som bokstaven S, men med ett eget inslag. 

Tydligheten i presentationen av bokstavens ljud ger de elever som är osäkra på bokstavens 

ljudbild en chans att genom ett roligt inslag ändå få en pedagogisk genomgång av bokstaven. 

 

Ett annat stående inslag som grundar sig på ljudinlärning är det avsnitt i programmet där foton 

visas upp på barnansikten och ett specifikt namn skrivs under fotot. I samband med 

skrivningen sker ljudning för varje bokstav, vilket ger eleverna en möjlighet att ljuda med och 

på så vis förstå bokstavsljudets funktion i ett sammanhang. Under denna del av programmet 

observerar vi en ökning av elevernas intresse och engagemang då de aktivt tar del i 

programmet och ljudar med. Sekvensen utvecklas till en utmaning både språkligt, verbalt, 

kognitivt och socialt, då elevernas tävlingsinstinkt väcks. I programmets upplägg återfinns en 

stor mängd ord vilka kräver en bredare vokabulär hos eleven för att denne ska uppfatta och 

förstå vissa moments innebörd. Detta syns tydligt i en av sketcherna som spelas upp där ord 

som smäck, sydväst och slipover används. Tack vare den rekvisita som används kan eleverna 

sätta orden i ett sammanhang. Dock har flera elever svårt att i efterhand, då de tillfrågades, 

tala om vad orden betyder. 
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De sångavsnitt som programmet innehåller utgör ett omväxlande inslag i tittandet. Sångernas 

innehåll bygger på ord med specifika bokstäver, där karaktärerna trycker på vissa bokstäver 

och artikulerar dessa extra. Med tydlighet i kombination med underhållning förmedlas 

bokstävernas olika ljud på ett sätt som eleverna kan uppfatta som ett lustfyllt lärande, vilket 

även elever själva vittnar om  

 

Man lär sig att skriva när man ser på ”Fem myror”. Brasse är bäst för han är så tokig. En gång  

gifte sig L med bokstaven M och sen sov dom på ett M. Det var då jag lärde mig bokstaven  

M (Intervju med pojke, år 1 2008-11-03). 

 

Även tempot i sångerna varieras, omväxlande dur och omväxlande moll. Härigenom aktiveras 

elevernas intresse då de pågående momenten inte fick chansen att bli monotona utan hela 

tiden varieras. I och med att en del sånger inte är bekanta för eleverna har de heller ingen 

större möjlighet att nynna eller sjunga med i melodin. Vissa elever förefaller tappa fokus då 

de inte riktigt känner sig hemma i sången. Klara, som ingår i vår intervjubas, ägnar sig under 

större delen av programmet åt annat skolmaterial och ägnar inte serien någon större 

uppmärksamhet, vilket andra elever i hennes närhet reagerar på. Andra elever som ingår i vår 

intervjubas uppvisar dock stort intresse för seriens innehåll och lever sig in i serien på så vis 

att de ljudar ord, skrattar åt vitsarna samt sjunger med i vissa sånger. Den stora behållningen 

med sångnumren, upplevs vara, att de är uppbyggda så att de innehåller en handling, vilken 

eleverna kan följa med större spänning än just sången. Detta bidrar till att många elevers 

intresse kan bibehållas.  

 

Siffran som det aktuella programmet fokuserar på är fyra; dock finns inslag i programmet där 

uppräkning sker från ett till tjugo. Det senare momentet finns med i samtliga program, som ett 

stående inslag, vilket visar programmets ambition att befästa kunskap genom upprepning och 

nötning. För att presentera talet fyra använder programmet olika animerade sekvenser. I det 

aktuella avsnittet visas fyra elefanter, varav tre framifrån och en bakifrån. Eleverna uppfattar 

elefanterna som delar i en helhet, vilken symboliserar innebörden, eller värdet, i talet fyra, 

vilket gör att eventuella protester angående den bakvända elefanten uteblir. Däremot i scenen 

efter den med elefanterna, där samma siffra skall presenteras, uppstår högljudda protester. En 

kattmamma kommer in i bilden och placerar sina ungar i en korg. Hon tar en i taget och 

lägger ner dem. De första tre är helt planenligt katter men den fjärde visar sig vara en 

hundvalp. Eleverna ser inte hund och katt som en enhet, utan protesterar; tre katter plus en 
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hund är inte fyra! Dock tas ingen tid till reflekterande diskussion om detta, vilket eventuellt 

kan vara behövligt för vissa elever i syfte att förklara att det är mängden ungar som avses och 

inte typ av djur.  

 

I samband med presentationen av siffran fyra visas ett inslag på ramsan ”1, 2, 3, 4 alla byxor 

äro dyra, den som inga byxor har han får gå med rumpan bar”, vilken är en klassisk 

barnramsa. Ramsan får dock inget gensvar från eleverna – ingen av dem känner igen ramsan. 

Detta upplever vi spontant som uppseendeväckande då rim och ramsor i olika former, hyllas 

som mycket viktiga och stimulerande inslag i läs- och skrivinlärningsprocessen (Häggström & 

Lundberg, 1994). 

 

Inte bara eleverna och programmet observeras utan även lärarens roll, i samband med 

programmet, följs. Vår ambition är inte att notera eventuella misstag och anmärka på dem, 

utan att följa hur pedagogens roll förändrades, om den gör det, under lektionen, och i så fall 

på vilket sätt. Vi observerar inledningsvis ingen förändring i lärarens yrkesmässiga roll. 

Förändringen tar dock sin början i och med att uppspelningen av programmet startar. Läraren 

intar en passivare pedagogisk inställning och låter karaktärerna i programmet agera 

kunskapsmässiga lärare, medan hon själv intar en roll som bevarare av ordningen i 

klassrummet i syfte att bibehålla en viss koncentrationsnivå bland eleverna. Tjugo minuter in i 

observationen får vi ett exempel på vikten av lärarens roll i klassrummet då en kollega 

knackar på dörren och påkallar lärarens uppmärksamhet. När läraren försvinner ut från 

klassrummet utbryter en viss disharmoni bland eleverna vilket innebär att koncentrationsnivån 

sjunker och deras fokus riktas bort från programmet. När pedagogen återkommer till 

klassrummet så återställs ordningen omgående. Vad vi observerar vidare är att ingen aktiv 

fördjupande diskussion förs angående programmets innehåll. Pedagogen stannar inte 

videobandspelaren vid något tillfälle i syfte att förstärka, förklara och/eller vidareutveckla vad 

som visats. Då klassen ska gå för att äta, stängs videon av och vår observation avslutas.  

 

5.3 Hur ser pedagogens ordinarie läs- och skrivinlärning ut? 

 

Pedagogen Hanna talar i den inledande intervjun om den arbetsfördelning som finns mellan 

henne och de två andra pedagogerna. Hon berättar att läs- och skrivinlärning som bedrivs i 

den aktuella klassen har delats upp mellan tre olika pedagoger, vilka ansvarar för var sitt 

område. Dessa områden består av bokstavsinlärning, ljudinlärning och läsinlärning. 
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Bokstavsinlärningen sköts av Hanna som även är klasslärare. Även om inlärningen är 

uppdelad mellan pedagogerna har Hanna en naturlig roll i vilken hon är den av pedagogerna 

som tillbringade mest tid med klassen och därmed även kan gå in på de andra pedagogernas 

”ansvarsområden”. Pedagogen Kim ansvarar för elevernas ljudinlärning. Hennes 

utgångspunkter, vid ljudanalys, baserar sig på tre moment: att eleven ska bekanta sig med 

bokstäver, dra streck mellan bokstav och illustrationer samt situationsinlärning. 

 

Kim beskriver, i den avslutande intervjun, hur hon introducerar olika bokstäver för eleverna. 

Bekantskapen med bokstäver sker, enligt henne, genom att eleven ska kunna placera ut en 

specifik bokstav på rätt position i ett givet ord samtidigt som pedagogen hjälper eleven att 

uppmärksamma bokstavens ordbild genom ljudning. Individuell anpassning kan exempelvis 

ske på så vis att elever som har knäckt läs- och skriftkoden ges större utmaningar i form av att 

skriva ut hela ordet istället för att enbart placera ut en bokstav. Vid det andra momentet, där 

eleven ska dra streck, får eleven ett papper med en bokstav i mitten. Runt bokstaven återfinns 

illustrationer till vilka eleven skall dra streck beroende på om de innehöll den specifika 

bokstaven eller inte. Sista momentet benämner Kim som situationsinlärning. En bild 

föreställande en aktivitet, exempelvis en scen från en campingmiljö där många substantiv 

finns med, bildar underlag för analyssituationen. Eleven ges här möjligheten att individuellt 

inta hur bokstäverna låter, genom ljudning, samt sätta bokstäverna i reella sammanhang. Som 

ett led i att göra undervisningen så lustfylld som möjligt målas de objekt som eleven valt att 

fokusera på i bilden.  

 

Den tredje pedagogen, Isa, berättar om sitt område, vilket innefattar att hon ansvarar för bland 

annat givande och genomgång av elevernas läsläxor. Arbetet med dessa är det primära 

momentet inom pedagogens område för läs- och skrivinlärning. Hon menar att mötet med 

eleven på dennes nivå är extremt viktigt då varje elevs förmåga att läsa är individuell och inte 

kan generaliseras. En viktig del i Isas undervisning anser hon själv vara elevens delaktighet i 

sin individuella utveckling. Hon lägger därför i samråd med eleven upp arbetet med läsning, 

vilket innebär att exempelvis avsnitt som eventuellt saknar relevans för eleven kan hoppas 

över. På ett tidigt stadium uppmärksammar Isa eleverna på skillnaden mellan versaler och 

gemener. Genom detta växer en förståelse fram hos eleverna att ord stavas och låter på samma 

sätt oavsett om gemener eller versaler används. Som en genomgående strategi använder 

pedagogen sig av enbart gemener vid ordskrivning, vid meningsbyggnader inleds dock 

meningen med versal, precis som skriften fungerar i allmän text.  



36 
 

 

En relativt ny metod som Isa börjat använda sig av, och som hon beskrev ingående, är den så 

kallade kylskåpspoesin, som utgörs av små tryckta bokstäver på ett magnetband. Dessa 

magnetremsor kan eleven använda för att själv bilda olika bokstavskombinationer som i 

slutändan resulterar i olika ord. Isa framhåller att det är ett bra sätt för de barn som kommer 

till skolan utan utvecklad läs- och skrivförmåga att stärka sitt självförtroende, då de kan 

uppleva att de själva kan bilda ord. Isa talar även om att hon använder sig av så kallade läsmål 

i sin undervisning. Dessa introduceras i år 1 och grundar sig på en successiv stegring av 

bokstavsanvändning och ordkännedom. Läsmålen spänner över en skala från de mest basala 

språkljudskunskaperna till avancerade språkliga övningar. Läsmålen används enbart i skolan 

och bestäms av elevens läsutveckling. Första steget innebär att eleven bekantar sig med korta 

ord. I andra steget läggs ändelser till och så vidare, fram till sista steget då eleven arbetar 

aktivt med meningar. 

 

Vikten av att visa eleverna uppmuntran då de gjort framsteg är också den ett mycket viktigt 

inslag i samtliga pedagogers undervisning, vilket de tre pedagogerna, oberoende av varandra, 

framhåller under intervjuerna. 

 

5.4 Vilka förtjänster finns det med att arbeta med ”Fem myror”? 

 

Vid intervjun med pedagogen Hanna säger hon att hon använder sig av programmet som ett 

komplement till den ordinarie läs- och skrivundervisningen. Seriens utformning, menar 

pedagogen, gör dess innehåll lättillgängligt samtidigt som serien fungerar som ett 

underhållande inslag i en annars relativt tung skolsituation. Vad pedagogen relaterar till är den 

situation som uppstått, då neddragningar i organisationen framtvingat införandet av 

tvärklasser, vilket innebär att olika åldersgrupper, med olika pedagogiska behov för 

utveckling, måste samsas om pedagogens tid och uppmärksamhet. Programmet ”Fem myror” 

framstår därmed även som ett underlättande inslag i den pedagogiska verksamheten för att 

bibehålla och utöka elevernas intresse för lärandet. Serien har även, enligt pedagogen, den 

fördelen att dess upplägg resulterar i att alla elever kan ta till sig något av vad programmet vill 

förmedla. 

 

Hannas uppfattningar om programmets enkla pedagogiska upplägg samt hennes uppfattning 

om det lustfyllda lärandet, där barnet upplever en glädje över att utvecklas, delas även av 
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övriga pedagoger i den efterföljande intervjun och det budskap som förmedlas från serien 

framhålls som passande för pedagogernas undervisningsstrategier. Programmets ständigt 

omväxlande upplägg där bokstavsinlärning både av gemener och versaler, siffer- och 

begreppskunskap samt ljudning och artikulationsövningar blandas och kombineras med 

underhållande sång och dansnummer, framhåller pedagogerna, oberoende av varandra, vara 

ett bra grepp för att aktivera eleverna på ett sätt som främjar deras inlärning. Kim och Isa talar 

om att uppföljning och fördjupning av begrepp som förekommer i programmen bör få 

utrymme att diskuteras och förklaras. Hanna anser sig dock inte se någon poäng med 

ytterligare fördjupning då programmet, enligt henne, är självförklarande. 

 

Gemensamt för alla tre pedagogerna är deras grundinställning att programmet är omväxlande 

och roligt. I och med att programmet förmedlar en väl avvägd mängd kunskap åt gången, 

varje program fokuserar exempelvis på två bokstäver, så menar pedagogen Kim att eleverna 

ges möjlighet att ta in och bearbeta informationen som ges för att sedan kunna behärska den.  

Isa framhåller i intervjun programmets underhållningsvärde, vilket inte bör bortses ifrån.  

 

Pedagogen Kim dryftar även sina tankar rörande den roll som entertainer vilken, enligt henne, 

många lärare i dagens pedagogiska arbete känner en yttre förväntan på att ikläda sig.  

 

Det är inte lätt för oss att vara underhållare alla dagar, men en del av den roliga 

underhållande rollen kan då karaktärerna i tv-programmet hjälpa oss med 

(Intervju, 2008-11-03). 

 

Den kontinuitet i programmet, där olika moment avlöser varandra men med likartade 

grundförutsättningar, anser Kim passa hennes undervisning då dessa följer samma mönster. 

Mönstret är dock inte statiskt utan kan varieras och anpassas för att sammanfalla med rådande 

eventuellt uppkomna situationer, säger Kim för att belysa den flexibilitet, vilken hon under 

intervjun uttryckt måste genomsyra undervisningen. 

 
5.5 Vilken inställning har pedagogerna till programmet? 

 

Pedagogen Hanna menar att programmet är lättsamt, då det innehåller sånger, rim och ramsor. 

Den helhet som då bildas kan tjäna som grund för ett lustfyllt lärande. Programmet är 

dessutom lättillgängligt då det kan beställas från SLI. Härigenom kan pedagogen själv planera 

vilka program som ska beställas utifrån vilken bokstav som pedagogen ämnar fokusera på. 
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Hon menar att programmet är självgående, då det kan ses utan att behöva följas upp med 

fördjupande diskussioner i klassrummet.  

 

Till de negativa aspekter som pedagogen Hanna lyfter fram, hör att programserien i vissa 

avseenden kan upplevas som gammaldags och långtråkigt. Hanna menar att en uppdatering 

som är mer anpassad efter dagens rådande förhållanden vore önskvärd. 

 

Pedagogen Kim talar om programmets pedagogiska genomslagskraft genom att relatera till 

situationen på 1970-talet då programmet först sändes. Hon upplever idag att eleverna som då 

följde programmet var bättre rustade kunskapsmässigt än vad dagens barn är. Kim har själv 

under många år, med jämna mellanrum, använt programmet som ett komplement till sin läs- 

och skrivundervisning. Hon baserar användandet på sin uppfattning om seriens pedagogiskt 

föredömliga upplägg. Den variation som uppvisas i programmet anser Kim vara en 

förutsättning för bibehållet intresse från elevernas sida så att en fruktbar inlärning kan ske, 

såväl pedagogisk som lustfylld. 

 

Pedagogerna framför, oberoende av varandra, åsikten att trots att ”Fem myror” är ett 

pedagogiskt bra program, får man som lärare aldrig glömma bort att programmet ändå är 

producerat just med grundtanken att det ska vara underhållning och inte ett läromedel. 

 

5.6 Vilka möjligheter finns med materialet i den övriga läs- och skrivinlärningen? 

 

Pedagogen Kim har tidigare arbetat med programmet på så vis att diskussioner fördes, efter 

varje avsnitt, om det sedda innehållet då djupare reflektioner och frågor hade möjlighet att få 

utrymme. Pedagogen är inte främmande för att se samma program flera gånger, utan anser 

istället att det främjar elevernas inlärning och bokstavskännedom samt bidrar till en ökad 

språklig säkerhet. Pedagogerna delar, var för sig, uppfattningen att programmet i sig väcker 

intresse för läs- och skrivinlärning i skolan. Elevers nyfikenhet uppmuntras genom seriens 

upplägg vilket öppnar vägar till upptäckandet av ny kunskap. Både Isa och Kim menar att 

programmet bör introduceras redan i förskoleklass. Härigenom skulle barnen kunna få en så 

lustfylld start på sitt bokstavsäventyr som möjligt och alla barn skulle få med sig 

bokstavskännedom inför den verkliga inlärningen i år 1. Genom en tidig introduktion kan 

eleverna, i varierande grad, erhålla en viss bakgrundskännedom som pedagogerna menar 

hjälper eleverna i deras fortsatta arbete i första klass, där bokstävernas innebörd ska läras. 
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Med en sådan bakgrundskännedom, där eleverna åtminstone har vaga begrepp om 

bokstävernas funktion, menar pedagogerna att inlärningen för många elever, som ännu inte 

knäckt läs- och skrivkoderna, kan bli så mycket enklare och mer stimulerande än den är för 

många elever idag. 

 

5.7 Hur upplever eleverna programmet? 

 
De intervjuer som vi genomför med eleverna Ebbe, Mimmi, Kajsa och Klara, alla i år 1 syftar 

till att ta reda på hur de uppfattade programmet. Klara är den enda av dessa som redan före 

skolstart hade utvecklat sina läs- och skrivkunskaper, till skillnad från de övriga vilka först 

under höstterminen lärt sig detta. Det samlade intrycket är att de intervjuade eleverna har 

någon typ av relation till programmet, antingen genom att de har det hemma på film eller som 

datorspel, eller genom att de i skolan sett program ur serien. Ebbe vittnar om att han lärt sig 

skriva mer med hjälp av serien. Han ger exempel på hur han lärt sig bokstaven M genom att 

titta på programmet. Detta har skett via en sketch som han relaterade till och som han anser 

vara rolig. Vad Ebbe inte kan förstå och som han uttrycker stor förvåning över, var det helt 

ologiska i att karaktären ”Brasse”, som var vuxen, inte kunde saker som vuxna, enligt Ebbe, 

borde kunna; exempelvis läsa och skriva. Den karaktär i programmet som Ebbe uppskattar 

mest är ”Brasse” medan han upplever ”Eva” som tjatig. Dock tillskriver han henne en viktig 

pedagogisk roll då han uppfattar att det är Eva som lär Brasse att läsa. Klara, Kajsa och 

Mimmi, å andra sidan, anser att karaktären Eva är den bästa personen i serien. Detta motiverar 

de med att Eva är flicka, precis som de, dessutom har hon vissa estetiska förtjänster som 

flickorna uppskattar, exempelvis upplevs hon vara duktig på att måla och dansa.  

 

Svaren på vår fråga om varför eleverna trodde att de skulle se på ”Fem myror” under skoltid, 

var relativt entydiga. De intervjuade eleverna menar att man kunde lära sig om bokstäver och 

siffror och det var därför de ska se programmet. Kajsa framhåller dock att eftersom ingen 

lärare talat om för henne varför de tittade på programmet i skolan, har hon heller ingen aning 

om poängen med tittandet. Klara, som är en van läsare, uppger att programmet inte ger henne 

så mycket då hon föredrar att titta på, vad hon benämner som, barnvuxenfilmer. Både Mimmi 

och Klara nämner, oberoende av varandra, att programserien stundtals är långtråkig då 

speciella sekvenser, till exempel inslaget med Brasses Latjo-Lajban-Låda, spelas upp. Dock 

framkommer vid de individuella intervjuerna att de trots allt tror sig ha lärt något av något 
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program de sett. Klara uttrycker det i termer som jag kanske har lärt mig nå’t… nån bokstav 

eller så. 

 

6. Diskussion 

 

Vi inleder med en metoddiskussion, där vi utvecklar våra tankar och erfarenheter kring den 

arbetsmetod vi valt att använda oss av under undersökningens gång. Därefter har vi en 

inledande resultatdiskussion, vilken är uppdelad efter våra frågeställningar.  

 

6.1 Metoddiskussion 

 

De svar som vi fick i intervjuerna var tillfredsställande på så vis att de var individuellt 

färgade. Därigenom har vi tagit del av hur pedagogernas inställning till programmet samt hur 

deras ordinarie läs- och skrivundervisning ser ut, i linje med vårt syfte och våra 

frågeställningar. Dessvärre saknade svaren den utförlighet som vi hoppats på, vilket kan 

bottna i våra formuleringar av de frågor som ställdes, vilka vi i efterhand upptäckt vara mer 

anpassade för människor med livserfarenhet.  

 

Vår avsikt var att utforma frågorna så de skulle passa yngre elever och ge utrymme för 

bredare svar än bara ja och nej. Som ett verktyg för eleverna att ges möjlighet att illustrera 

sina svar använde vi oss av ett ritpapper och en penna, vilket möjliggjorde ytterligare ett sätt 

för eleverna att kommunicera på. Vi uppfattade att det här arbetssättet hjälpte oss att 

underlätta för eleverna nå fram till oss och ge sina svar ytterligare en dimension.  

 

Det som vi upptäckte när vi analyserade vårt inspelade material är att hur mycket vi än försökt 

anpassa oss till elevens nivå, fanns ändå en problematik med att som vuxen helt inta barnens 

perspektiv. En nackdel med vår undersökning var att vi endast kunde avsätta en veckas tid för 

observationer och intervjuer. Detta medförde att vi inte kunde bygga upp någon förtroendefull 

miljö där eleverna kände sig bekväma nog att delge oss sina djupaste tankar om serien.  

 

Vad gäller pedagogintervjuerna genomfördes dessa enskilt förutom vid sista intervjutillfället, 

då pedagogerna Kim och Isa intervjuades samtidigt. Detta då deras undervisning till stor del 

byggde på varandras och de menade att ett gemensamt samtal skulle ge utförligare svar än två 
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individuella. Vi uppfattade detta som positivt då pedagogerna kunde komplettera varandras 

tankar rörande läs- och skrivinlärningen, vilken var vår fokusfråga i den specifika intervjun.  

 

Vad vi upptäckte gällande pedagogintervjuerna var att de vuxna kände ett visst obehag inför 

att spelas in på band eller via mp3-spelare. Bandspelaren valdes till och med aktivt bort vid ett 

av tillfällena av en pedagog. Vid detta tillfälle uppstod en djupare diskussion kring frågorna 

och vi upplevde att pedagogen slappnade av. Detta fenomen upptäckte vi inte alls hos 

eleverna, vilka uppvisade ett helt naturligt förhållningssätt till tekniken och inte lät sig 

påverkas av att samtalet spelades in.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Ett av de viktigaste uppdragen som skolan har är att erbjuda elever en varierad och så givande 

språklig utbildning som möjlig. I LPO 94 slås fast att språkförmågan är av största vikt i 

elevers framtida liv och verksamhet. Därmed understryks den betydelse som svenskämnet har 

för varje människas liv. Skolans uppgift blir därmed att säkerställa att elever tillskansar sig 

kunskaper inom främst läsning och skrivning, vilket bör ske genom en varierad, balanserad 

och väl sammansatt process med skiftande innehåll och arbetsformer.  

 

Vad vi kan konstatera gällande programmets innehåll är att pedagogerna som intervjuats anser 

det vara ett roligt och intressant program som lämpar sig som ett lustfyllt inslag i 

undervisningen, inte minst som ett avbrott i en annars krävande vardag. Pedagogernas tankar 

om en introducering av programmet redan i förskoleåldern, för att väcka barnens intresse för 

ord och språkinlärning genom en opretentiös och samtidigt underhållande pedagogik, kan 

vara ett led i ett förebyggande arbete i syfte att underlätta för den kommande läs- och 

skrivinlärningen i år 1. Barnens förkunskaper gällande bokstävers funktion förbättras då, 

enligt de pedagoger som intervjuats, och gör eleverna bättre rustade inför det arbete med 

grammatisk läs- och skrivinlärning som på allvar påbörjas i år 1. Som Lundberg (1984) kom 

fram till genom studier finns det ett tydligt samband mellan bokstavskännedom och en 

oproblematisk läs- och skrivinlärning.  

 

Programmet ”Fem myror” bygger på ett LTG-baserat lärande, vilket ur ett 

klassrumsperspektiv innebär att eleverna står i centrum under det pedagogiska arbetet, samt 

att deras positiva egenskaper kan tillvaratas i inlärningsprocessen. Genom att undervisningen 
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konstrueras på så sätt att den tar hänsyn till elevernas individuella kunskapsnivåer, kan en 

stimulerande och utvecklande inlärningssituation uppstå. Detta är något som pedagogerna 

ansåg vara en positiv effekt av tittandet på serien då de även upplevde serien som varierad och 

tillgänglig för alla oavsett kunskapsnivå. Under tiden då pedagogen Kim arbetade med 

programserien ”Fem myror” i ett läs- och skrivinlärningssyfte var hennes avsikt att lyfta fram 

den enskilda eleven genom att tillvarata dess egen erfarenhet. För att uppnå detta fördes aktivt 

diskussioner om vad som sågs. Den bakomliggande tanken för pedagogen var att varje elev 

skulle få möjlighet att stå i centrum, kunna reflektera över det sedda samt få möjligheten att 

fråga om sådant som inte uppfattats under programmets gång.  

 

Genom sin mångfald av inslag sammanfaller programmet med Vygotskijs tankar 

(Lindqvist,1999) om den nära utvecklingszonen, ZPD, vilket, enligt uttolkare, innebär att 

barnet utvecklar sin kunskap i en stegvis process, där eleven ges en modell eller struktur som 

ska läras in och därefter förväntas klara av att lösa uppgiften, eller uppgifterna, utan hjälp från 

vuxna ledsagare (Lindqvist 1999 s.279). 

 

6.2.1 Vilken inställning har pedagogerna till programmet? 

 

Pedagogerna som intervjuades var av åsikten att programmet ”Fem myror” hade förtjänster 

som gjorde det utmärkt att använda redan under året då barnen går i förskoleklass och det 

egentliga arbetet med bokstäver och siffror inleds. På den här nivån har barnen enligt Libergs 

(1993) forskning ett visst förhållande till bokstäver och ord. Barnen är i slutet av den period 

som innehåller barnens första försök att lära sig läsa och skriva, vilket Liberg (1993) nämner 

som preläsande- och preskrivandefasen. Som ett led i att stimulera barnens lust att upptäcka 

språket menar två av de intervjuade pedagogerna att ”Fem myror” är ett inbjudande, 

pedagogiskt och tydligt material.  

 
Programmet har många positiva inslag som stämmer väl överrens med vad forskningen säger 

om ett effektivt och stimulerande lärande. Programmets användningsområde framhölls dock 

från de tre pedagogernas håll som i första hand underhållande. I den vanliga skolsituationen 

kan det många gånger upplevas som slitsamt och jobbigt för eleverna och på så vis används 

detta inslag för att göra vardagen mer rolig och stimulerande. I och med att programmet som 

vi observerade sågs i en helhet utan avbrott för diskussion öppnade det möjlighet för 

pedagogen att utnyttja tiden till annat arbete. Att programmet sågs utan avbrott för 
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diskussioner motiverade pedagogen med att dess innehåll var självgående. Programmets 

ständigt växlade innehåll där bokstavs-, begrepps- och sifferkunskap samt ljudning och 

artikuleringsövningar blandades och kombineras med underhållande sång- och dansnummer, 

gjorde programmet intressant och lärande; det fanns alltid något i programmet som kunde 

appellera till samtliga elever och väcka deras intresse för inlärning.  

 

De negativa aspekter som framkom var att programmet, trots sin omväxling, kunde upplevas 

som gammaldags och långtråkigt. En tanke som framkom från en av pedagogerna var att 

programmet skulle behöva uppdateras för att bättre passa dagens elever och deras vardag.   

 

6.2.2 Hur ser pedagogens ordinarie läs- och skrivinlärningsundervisning ut?  

 

Pedagogerna som intervjuades bygger en stor del av sin undervisningsstrategi på ett lustfyllt 

och varierat lärande. I de intervjuer som genomfördes, med pedagogerna, framhöll de alla 

vikten av ett omväxlande pedagogiskt innehåll för en så effektiv inlärningssituation som 

möjligt. I linje med denna filosofi framhölls av Hanna, Kim och Isa det pedagogiska 

upplägget i programmet ”Fem myror”, vilket tar fasta på ett lustfyllt lärande, ett varierat 

lärande samt ett allmänbildande lärande, allt väl avvägt i lagom doser för att bibehålla elevers 

intresse för de specifika moment som genomgås. Detta ligger i linje med vad Liberg (1990) 

kom fram till i en av sina forskningsstudier angående läs- och skrivinlärning, då hon fastslog 

att det är av största vikt att barnet erbjuds en variation av språkliga aktiviteter för att barnet 

ska kunna få grepp om skriftens funktion samt dess meningsbärande innebörder. 

 

6.2.3 Vilken pedagogisk förtjänst ser lärare med att arbeta med materialet ”Fem 

myror är fler än fyra elefanter” i undervisningen?  

 

Ingen av de intervjuade pedagogerna arbetar aktivt med programmet, förutom genom själva 

tittandet, i dagsläget.  Kim hade dock tidigare lagt upp arbetet med programmet på så vis att 

diskussioner kontinuerligt fördes om dess innehåll då programmet sågs i pedagogiskt syfte.  

Serien ”Fem myror” ansågs dock av pedagogerna ha ett mycket bra upplägg och förtjänsterna 

med programmet ansågs som talrika. I programmet ”Fem myror” tas bland annat olika 

språkligt utvecklande områden upp.  
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För att utveckla den fonologiska medvetenheten används olika typer av ljudningsinslag där 

eleverna har möjligheter att ljuda efter en berättarröst och därefter ljuda samman bokstäverna 

som presenteras för ett givet syfte, exempelvis att ljuda samman ett antal bokstäver till ett 

namn. Härigenom utvecklas ljudkänsligheten, eller den fonologiska medvetenheten. Genom 

att presentera ljudningsinslagen genom en extrem artikulering ges tittaren en ljudbild av den 

specifika bokstaven. Stadler (1998) menar att det finns ett direkt samband mellan bristande 

artikulationsförmåga och senare problem med utvecklingen av läs- och skrivförmågan. Hon 

stödjer sig vidare på Smith (1986) som kom fram till att de som tillämpar läsningen bäst är de 

som behärskar fonetiken. I klassrumsmiljön kan programmet ha en viktig funktion att fylla. 

Pedagogen Hanna uttryckte i intervjun vikten av att eleverna är aktiva under själva 

ljudningsprocessen, vilket märktes under elevintervjuerna där flera barn med överdriven 

artikulering ljudade olika namn. Därigenom kan vi själva se en effekt av programmet.  

 
6.2.4 Vilka möjligheter finns det med materialet i den vidare läs- och 

skrivundervisningen? 

 

Mycket av programinnehållet kretsar kring ordlekar och andra lekar med ord. Den här typen 

av lärande har utforskats av Ingvar Lundberg under 1970-talet i den så kallade 

Bornholmsmodellen. Vad han kom fram till var att det råder ett intimt förknippat samband 

mellan språklig medvetenhet och, vad han kallar, god läsinlärning samt att språklekar som ett 

kontinuerligt inslag i undervisningen har en mycket positiv och stimulerande effekt på 

barnens framtida förmåga att lära sig läsa och skriva, inte minst då de är uppbyggda kring 

lekmomentet.   

 

Programmet innehåller även sekvenser där rim och ramsor presenteras, ofta i syfte att 

illustrera en siffra eller att belysa en bokstav via allitteration. Dessa sekvenser är utformade så 

att en tydlig rytm genomsyrar presentationen av exempelvis en specifik bokstav. Werme 

(2006) har i en undersökning kommit fram till att barn genom att känna rytmen av språket och 

stavelserna, exempelvis genom klappandet av ramsor, får ett förtydligande av språket, och vid 

läsinlärningen har barnet redan en känsla för stavelserna. Werme (2006) har vidare kommit 

fram till att barn som har problem med att känna rytmer kan få svårigheter senare med flyt i 

läsningen och därigenom ett avbräck i sin läsinlärning. Ett annat inslag i programmet är 

sångnumren. Sånger som företeelser inom språkinlärningen har undersökts av Söderberg 

(1995) och Svensson (2005), vilka kommit fram till att eleverna genom gemensam sång kan 
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upptäcka språkljuden och öva upp sin språkliga medvetenhet samtidigt som en gemensam 

positiv känsla byggs upp. I vår undersökning kunde vi dock notera att en viss förkunskap 

gällande sångernas utformning behövdes, då vissa elever i vår undersökning inte sjöng med 

utan i stället tappade fokus och senare i intervjun gav signaler om att de uppfattade sekvensen 

som tråkig i stället för kul och givande.  

 

6.2.5 Hur upplever eleverna programmet? 

 

Under intervjuerna med eleverna angående programmet framkom skilda meningar om varför 

det skall ses. Nöjesfaktorn var det som primärt lyftes fram som seriens behållning. Dock 

framkom tydliga belägg för att elever faktiskt lär sig av serien i och med att flera av de 

intervjuade eleverna vittnade om att de lärt sig både siffror och bokstäver genom att se på 

programmet. Vygotskijs tankar om att lärande bör utgå från det som är relevant för, och 

intresserar, eleven (Lindqvist, 1999) stödjer användandet av programserien i 

undervisningssyfte. Dock framkom från elevhåll tendenser som pekar på att programserien 

tappar relevans för eleverna ju mer avancerade läsare och skrivare de blir – och det redan på 

ett tidigt stadium. Tydligt illustrerades detta av den inställning som eleven Klara, som har en 

väl utvecklad läs- och skrivkunskap, gav uttryck för både vid intervjun och vid 

observationstillfället. Tidigt tappade hon intresse för serien och vid intervjun framförde hon 

negativa meningar om seriens underhållningsvärde. I och med att hon ansåg sig kunna det 

programmet ville förmedla, förmådde serien inte leva upp till den nivå som kändes relevant 

för henne. Detta står i kontrast till Ebbe, en av de elever som ännu inte uppnått en utvecklad 

läs- och skrivnivå, som hängivet följde serien och levde sig in i varje moment.   

 
 
6.3 Sammanfattande diskussion 

 

Elevintervjuerna visade sig problematiska på så sätt att eleverna ofta svarade snabbt och 

kortfattat, trots våra försök att formulera öppna frågor, vilket medförde att vi inte fick tillgång 

till det djup i svaren som vi eftersträvat. Det, i kombination med tidsfaktorn, har påverkat vår 

undersökning negativt på så sätt att vi inte fått tillgång till den mängd rådata vi behövt för att 

kunna dra fler slutsatser.  
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Pedagogernas uppfattningar rörande serien var relativt samstämmiga. Programmets upplägg 

ansågs som pedagogiskt fördelaktigt då en väl avvägd, lagom dos kunskap förmedlades i varje 

program. Därigenom kan vi slå fast att användandet av programmet är förankrat ur ett 

pedagogperspektiv. Då pedagogerna framhåller innehållet i serien som lärande, kan det 

förefalla uppseendeväckande att inget djupare arbete görs med seriens innehåll. Programmet 

flödar av övningar för stärkande av ordförråd, bokstavskännedom och estetisk verksamhet, 

vilket borde göra det idealiskt som ett grepp även i den pedagogiska verksamheten. Vi kan 

anta att detta beror på två saker. Dels det arbetsklimat som råder, då nedskärningar i 

organisationen framtvingat ett snävare pedagogiskt utrymme eftersom storleken på klasserna 

vuxit och pedagogerna fått mindre tid för varje enskild elev. Dels att pedagogerna utarbetat 

egna effektiva upplägg som, de av erfarenhet vet, ger goda eller mycket god resultat i 

undervisningen.   

 

Något både eleverna och pedagogerna lyfte fram var programmets nöjesfaktor. I elevernas fall 

upplevde vi att den varierade med den grad av läs- och skrivkunnande som fanns hos 

respektive elev. De som utvecklat dessa förmågor tenderade att uttrycka ett lägre intresse än 

de elever som inte utvecklat sin läs- och skrivkunskap.  

 

Vi kan genom vår studie konstatera att pedagogerna anser programmet vara ett mer eller 

mindre självgående pedagogiskt underhållningsprogram, vilket lämpar sig som ett lustfyllt 

inslag i undervisningen och även eventuellt borde introduceras redan i förskoleklassen.  

Programmet ses i övervägande underhållande syfte, utan något fördjupande arbete kring det 

sedda, trots att möjligheterna finns och det, enligt pedagogerna, lärande innehållet borde tas 

till vara. Elevernas uppfattningar om programmet var varierande, vilket vi kunde sätta i 

relation till den redan utvecklade, individuella, läs- och skrivförmågan. De elever som redan 

kunde siffror och bokstäver ansåg inte programinnehållet lika relevant som de elever som 

saknade utvecklade läs- och skrivkunskaper gjorde. Därigenom verkar en introducering av 

programmet på förskolenivå i förebyggande läs- och skrivinlärningssyfte innebära en 

pedagogisk vinning på så vis att samtliga elever kan få en, om än begränsad, förförståelse för 

bokstäver och siffror. Denna förförståelse har även den fördelen att den har möjlighet att 

befästas och vidgas hos barnet/eleven genom utbildade pedagogers försorg. Eleverna var dock 

medvetna om att de lärde sig någonting genom programmet då några av eleverna under 

intervjuerna relaterade till episoder i programmet som de uppfattat som lärande.   
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7. Slutord och vidare forskning 
 

Det har varit intressant och lärorikt att se hur olika pedagoger förhåller sig till programmet 

”Fem myror” som ett pedagogiskt hjälpmedel vid den första läs- och skrivinlärningen.  

Genom att ställa våra gjorda intervjuer och observationer mot tidigare forskning har vi kunnat 

dra slutsatsen att ”Fem myror” kan vara ett bra pedagogiskt hjälpmedel beroende på hur 

pedagogen väljer att arbeta med det. Vi, som blivande pedagoger, har sett att det finns många 

olika användningsområden för programmet just i läs- och skrivinlärningssyfte. Vi har själva 

redan börjat diskutera ett eventuellt upplägg för lektioner med betydande inslag av tittande 

och framför allt diskuterande av serien i anslutning till vår övriga läs- och skrivundervisning. 

 

Vi har fått svar på samtliga frågor i vår frågeställning, men samtidigt har fler tankar väckts 

under projektets gång. Det som vi i efterhand känner hade varit intressant är att undersöka hur 

elever utvecklas som läsare och skrivare genom att aktivt jobba med serien utifrån ett lärarlett 

upplägg där pedagogen ständigt för en dialog med eleverna om vad som setts. Vidare hade det 

varit av intresse att undersöka hur barn med betydande läs- och skrivsvårigheter hade reagerat 

på ett aktivt arbete med programmet.  
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Bilaga 1 

 

Vi är två studenter som går på Örebro universitets lärarprogram.  

Under höstterminen ska vi skriva vår C-uppsats inom ämnet läs- och skrivinlärning. En C-

uppsats i pedagogik ingår som en obligatorisk del inom lärarutbildningen för att kunna ta ut 

en examen. Vi har valt att inrikta oss på de lägre åldrarna där tyngden på läs- och 

skrivinlärning är som störst genom att titta närmare på användningen av ”Fem myror är fler än 

fyra elefanter”, ett underhållningsprogram som producerades på 1970:talet, inom 

undervisningen. Programmet var inte tänkt som läromedel utan just som underhållning. Det vi 

både hört och märkt är att programserien används som en stimulerande ingång till läs- och 

skrivinlärningen. Vi är intresserade av att undersöka hur lärare använder sig av serien och hur 

elever tänker kring materialet, ur ett läs- och skrivinlärningsperspektiv.  

 

Vi kommer att observera verksamheten för att samla in material till uppsatsen. Detta kommer 

att ske genom observationer och intervjuer.  Det är därför viktigt att vi poängterar skyddandet 

av varje individs personliga integritet och därmed också den tystnadsplikt som omfattar oss, 

även då vi som studenter inte jobbar inom skolan. Inga namn kommer att nämnas, vare sig i 

vår uppsats eller under arbetet med materialinsamlingen. Inga eventuella bilder kommer heller 

att bli allmänt tillgängliga. För att inga missförstånd ska uppstå vill vi gärna ha ert 

godkännande för eventuella intervjuer med ert barn angående deras åsikter och tankar kring 

”Fem myror är fler än fyra elefanter” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Mitt barn får: 

Ja    Nej    

□   □   Intervjuas 

□   □   Observeras 

Målsmans/förälders underskrift:  ________________________________ 

 

Vi vill avslutningsvis tacka för att ni tagit er tid och hjälper oss på vår väg till att bli lärare. 

Er hjälp är ovärderlig för oss! 

Har ni några frågor, så hör gärna av er till oss så ska vi försöka besvara dessa. 

 
Emma Lund    Håkan Andersson 
emma.janssonh041@student.oru.se  hakan.anderssonh051@student.oru.se 
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Bilaga 2 

 

Lärarfrågor, första intervjun 

 

Hur länge har du arbetat inom läraryrket? 

På vilket sätt, vilken typ av lärarroll? 

Hur är det att arbeta åldersintegrerat? 

Hur kom du i kontakt med ”Fem myror”-konceptet? 

Använder ni det i undervisningen? I så fall, hur? Är det som ett komplement till den ordinarie 

undervisningen? Lägger ni någon tyngd vid programmet och dess innehåll`? 

Hur kom ni på idén att använda det i skolan? 

Ser ni någon förtjänst med användandet av programmet? 

 

Lärarfrågor, andra intervjun 

 

Hur ser din ordinarie läs- och skrivundervisning ut? 

Hur arbetar ni? 

Med vilket material? 

I vilken ordning görs momenten? 

 

Elevfrågor, första intervjun  

 

Vad tycker du om programmet “Fem myror”? 

Varför tror du att ni ser programmet i skolan/under skoltid? 

Lär du dig något av programmet när du tittar? I så fall, vad? 

Minns du något som du tyckte var roligt, spännande, tråkigt, larvigt osv., från programmet? 

Vad är särskilt bra/dåligt med programmet? 

Har du programmet hemma? 

Brukar du titta på det hemma? I så fall, ensam eller är ni fler som tittar? 

Vilken karaktär i programmet tycker du bäst om och varför? 
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Elevfrågor, andra intervjun 

 

Vad är ett proppskåp? 

Vad skulle de visa med det? (Vilket begrepp) 

Vem gjorde flest mål under matchen? 

Vad heter det när man gör lika många mål under exempelvis en fotbollsmatch? 

Vilka bokstäver visade karaktärerna upp under programmet? 

Kan du visa hur bokstaven ser ut på pappret? 

Vet du hur den låter? 

Kommer du ihåg vad något av barnen hette, vars namn ni fick ljuda samman under 

programmet? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


