
  

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Självständigt arbete 

2 för grundlärare Fk-3 

och 4-6, 15 hp 

Fem myror och 
Bokstavslandet 
Analys och jämförelse av två 
digitala lärresurser för 
bokstavsinlärning 

Micaela Nordqvist 

Jenny Westerberg 

Handledare: Niklas Norén 

Examinator: Åsa af Geijerstam 

Rapport nr: 2016vt02024 



 

 2 

Sammanfattning  

Syftet med studien var att öka kunskapen om hur två pedagogiska barnprogram arbetar med det 

språkliga innehållet. Forskningen som studien vilar på tematiserades utifrån tre huvudteman; det 

individualpsykologiska perspektivet, det socio-interaktionella perspektivet samt forskning om 

barnprogram. De teoretiska utgångspunkterna baseras på teorier om språk, läs- och skrivinlärning 

samt metoder för läsundervisning. Materialet som användes var utvalda sketcher från 

barnprogramserierna Fem myror är fler än fyra elefanter och Livet i Bokstavslandet. Inom vardera 

programserie valdes tre sketcher ut som problematiserade en bokstav genom 

missförstånd/problem. Sketcherna som valdes ut handlade om bokstäverna C, N och Ö. 

Analysverktyget som användes i studien var delvis inspirerat av samtalsanalys, CA - Conversation 

analysis, vilket innebar att sketcherna granskades, transkriberades och analyserades utifrån bland 

annat samtalsdeltagarnas olika kommunikativa mål.  

Analysen visade att alla sketcher berörde det läs- och skrivteoretiska begreppet fonologisk 

medvetenhet. Samtliga sketcher visade exempelvis på koppling mellan bokstavsljud och 

bokstavssymbol. Resultatet visade även att sketcherna lyfter avkodning och interaktion. En 

skillnad mellan de olika programmen var att Livet i Bokstavslandet oftare baserade problemen på 

rena missförstånd, med ett fokus på underhållning, medan Fem myror är fler än fyra elefanter ofta 

riktade problemen mot en gestaltad okunskap med tillhörande lärande. Studiens slutsats var att 

båda programserierna bör kompletteras med annat undervisningsmaterial då de inte tycks 

fungerar som självständiga lärresurser vid läs- och skrivundervisning.  

 

 

Nyckelord: Bokstavsinlärning, Fonologisk medvetenhet, Digitala lärresurser, Barnprogram, 

Samtalsanalys 
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1. Inledning 

Så länge det har funnits barnprogram har barn älskat att bli underhållna av dessa. Programmet 

Fem myror är fler än fyra elefanter med Magnus, Brasse och Eva i spetsen är ett så kallat tidlöst 

barnprogram som har roat och undervisat generationer med sina sånger och sketcher om 

bokstäver och siffror. Flera menar att programmets pedagogiska upplägg med bokstavs- och 

sifferinlärning fungerar än idag. 

Livet i Bokstavslandet, skapat av UR – Utbildningsradion, kallas ibland för det nya, moderna Fem 

myror är fler än fyra elefanter. Programmet syftar även det till att arbeta med bokstavsinlärning inom 

det svenska språket. Det har en ny, hipp stil, men arbetar på ungefär samma sätt som Fem myror är 

fler än fyra elefanter i form av att sketcher och sånger framförs av en grupp skådespelare.  

Det talas mycket om de digitala läromedlen och de digitala lärresursernas frammarsch i 

skolorna. Man går från whiteboard till smartboard och från handskrivande till datorskrivande. 

Men hur ska lärare göra för att veta vilka digitala lärresurser som passar för undervisning och är 

tillförlitliga inom ämnesområdet svenska? Och måste allt vara nytt, för att vara bra? Fem myror är 

fler än fyra elefanter har roat barn i åratal. Men duger det barnprogrammet som ett nutida 

pedagogiskt hjälpmedel för bokstavsinlärning, eller behövs en ”uppdatering” i form av Livet i 

Bokstavslandet? Har Livet i Bokstavslandet ett mer välutvecklat svenskdidaktiskt innehåll än Fem myror 

är fler än fyra elefanter? Det här är frågor som dyker upp då vi funderar kring dessa pedagogiska 

program. 

1.1 Arbetsfördelning 

Arbetet med studien har präglats av en hög grad av samarbete. Idéerna, insamlandet av empiri 

och litteratur har vi arbetat med tillsammans. Vid själva skrivprocessen författades Sammanfattning,  

1. Inledning och 1.1 Arbetsfördelning ihop. Till 2. Bakgrund samlades artiklar och information ihop 

gemensamt, därefter skrev Jenny Westerberg texten. I 3. Forskningsöversikt skrev Micaela 

Nordqvist om all forskning om 3. 1. 1 Bokstavsinlärning. Jenny skrev om 3. 2 Socio-interaktionell 

forskning, 3. 2. 1 Metaspråk och Fonologisk medvetenhet samt om 3.3 Forskning om barnprogram. 4. 

Teoretiska utgångspunkter skrevs till stor del tillsammans, dock hade Micaela största ansvaret. 5. Syfte 

och frågeställningar formulerades tillsammans. Under rubriken 6. Metod skrev Micaela om 6.1 

Analysmetod. Resterande delar av metoden författades tillsammans. Själva analysen började med en 

uppdelning av programavsnitten från Fem myror är fler än fyra elefanter och Livet i Bokstavslandet med 
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att vi såg hälften var. När de sketcher som skulle analyseras hade valts ut så skötte Jenny 

transkriberingarna av dessa. Därefter gjordes en pilotanalys där vi båda enskilt analyserade 

sketcherna om bokstaven Ö. Pilotanalyserna sammanfördes till en gemensam analys. Vi 

analyserade därefter sketcherna om bokstäverna C och N tillsammans. Micaela hade dock 

huvudansvaret för innehållet om bokstaven C och Jenny om bokstaven N. 8. Diskussion och 9. 

Konklusion skrevs tillsammans. De delar som delats upp vid själva skrivprocessen har senare 

bearbetats gemensamt, för att skapa en genomgående sammanhållen och tydlig text.  
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2. Bakgrund 

Bakgrunden berör pedagogiska barnprogram, digitalisering av skolan, digitala lärresurser och hur 

de kan påverka lärares och elevers arbete inom ämnesområdet svenska. Anledningen till att detta 

har valts ut till bakgrunden beror delvis på den ständiga digitaliseringen av samhället samt på den 

rådande debatten om digitala lärresurser. Detta upplevs som viktigt att inför ett kommande 

läraryrke att ha kännedom om dessa i förhållande till exempelvis svenskundervisning. 

Dagens samhälle går ständigt mot en större digitalisering. Det gäller även skolan. Bland andra 

Sten Arevik, lektor i didaktik på Stockholms universitet, och Mikael Arevius, lärare, menar att 

”den digitala tidsåldern är här för att stanna” (Arevik & Arevius 2015). Klassrum utrustas med 

smartboards, surfplattor, datorer och andra tekniska hjälpmedel. Även digitala lärresurser blir mer 

och mer populärt. Skolverket (2016a) beskriver digitala lärresurser som allt digitalt material som 

kan användas vid undervisning exempelvis webbsidor, digitala spel, bilder och ljudfiler (ibid.). 

Många lärare säger sig vara obekanta och osäkra kring användning av digitala lärresurser, 

menar bland annat Bo Jansson, dåvarande ordförande i Lärarnas Riksförbund (Jansson, Broman, 

Björk, Östling, Becker & Steholt Vernersson 2015). Caroline Liberg (2007a), professor vid 

Uppsala universitet, belyser skolors tidigare avighet mot införandet av digitala medier i 

undervisningen. Hon menar dock att dessa medier ska ses som resurser som kan tas tillvara på i 

undervisningen. Inte minst eftersom att dessa är en stor del av elevernas vardag (ibid. s. 11). 

Skolverket (2016a) pekar på att digitala resurser kan ses som hjälpverktyg för lärare, till att få egna 

idéer till hur undervisningen kan läggas upp samt skapa inspiration av hur de kan använda digitala 

lärresurser (ibid.). Håkan Fleischer, fil. Dr i pedagogik (2015) anser även han att digitala läromedel 

är något som kan hjälpa läraren framåt i undervisningen, exempelvis genom att läraren sparar tid 

och kan få idéer (ibid.). Johanna Kristensson, logoped, har intervjuats av Ulf Jämterud (2015). 

Hon anser att digitala verktyg kan användas som stöd för elevers läs- och skrivutveckling. Att 

redan tidigt arbeta med digitala verktyg som stöd vid läs- och skrivinlärningen ser hon som något 

essentiellt (ibid.). 

Liberg (2007a) anser att det är mycket viktigt att skolan arbetar med att stödja barns språkliga 

utveckling på många olika sätt och plan. Genom att variera arbetssätten så utvecklas barns 

tänkande och kunskaper (ibid. s. 8). Det är även något som lyfts i läroplanen, Lgr 11. Skolan ska 

variera arbetssättet och därmed skapa förutsättning för ett livslångt lärande (Skolverket 2011, s. 

10). Kommunikation med andra människor bidrar till meningsskapande och i längden ett 

livslångt lärande. Detta sker inte bara genom samtal, utan genom exempelvis bild, musik, drama 
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och film. Därmed skapas mening genom språket i olika former (Liberg 2007a, s. 8). 

Meningsskapandet är multimodalt i och med att det påverkas av en rad olika faktorer. Gester, 

mimik, klädsel och kroppspråk är några av de olika faktorerna som kan komma att påverka ett 

barns meningsskapande (ibid. s. 9). 

Det talas ofta om uttrycket ett vidgat textbegrepp. Liberg (2007a) anser att ett vidgat textbegrepp 

bland annat inkluderar tv, video och datorer (ibid. s. 11). Skolverket (2016b) menar i en artikel 

granskad av Patrik Hernwall, Fil. Dr i pedagogik, att bilder ingår i ett vidgat textbegrepp. De 

anser att tolkning av bilder ingår i en läs- och skrivförmåga, samt pekar ut tv-program för barn 

som ett exempel på bilders komplexitet. Därmed ingår många olika typer av medier vid inlärning 

av språk, bild och film är två av dessa. Skolverket (2016b) uttrycker att det i vårt moderna 

samhälle inte räcker att enbart använda skrivet språk i svenskundervisningen. Dagens elever har 

en allt ökande mediekompetens. Skolverket (2016b) anser att skolan måste följa 

mediekompetensen, ta tillvara på den och integrera den i undervisningen. Exempel på program 

som kan ses som digitala lärresurser med ett vidgat textbegrepp är pedagogiska barnprogram.  

Margareta Rönnberg (2012), professor i filmvetenskap, menar att pedagogiska barnprogram är 

program som ”leder” barnen framåt. Dessa program är ofta underhållande, samtidigt som de har 

syfte att väcka intresse och lära ut någonting. Programmet Fem myror är fler än fyra elefanter nämns 

som ett pedagogiskt barnprogram, med syfte att lära ut bokstäver (ibid. ss. 54-55). Ytterligare ett 

pedagogiskt barnprogram är Livet i Bokstavslandet. Erica Eklöf (2014), skribent på bloggen 

”Språkutvecklarna”, menar att Fem myror är fler än fyra elefanter är en föregångare till Livet i 

Bokstavslandet , samt att Livet i Bokstavslandet  är ett program som arbetar med bland annat 

fonologisk medvetenhet på ett lustfyllt och roligt sätt (ibid.). Erika Hallhagen (2013), skribent på 

Svenska dagbladet anser att Livet i Bokstavslandet har beskrivits som en hyllning till Fem myror är fler 

än fyra elefanter. Hallhagen (2013) vill dock beskriva det hela som stöld, snarare än hyllning.  

Avsnitten från Livet i Bokstavslandet är mycket lika Fem myror är fler än fyra elefanter i sitt upplägg och 

framförande, menar Hallhagen (2013). Frågan är då, har skaparna till Livet i Bokstavslandet 

inspirerats så pass mycket av Fem myror är fler än fyra elefanter så att de båda programmen, förutom 

att ha liknande upplägg och framförande, även arbetar på likadana vis gällande 

bokstavsinlärningen när det kommer till läs- och skrivutvecklingen?  

Sammanfattningsvis lyfts vikten av ett varierat arbetssätt och användandet av digitala 

lärresurser av flera källor. Lärare idag uppmuntras till att väva in dessa digitala verktyg i 

undervisningen, speciellt vid läs- och skrivinlärning. Därför kommer två pedagogiska digitala 

barnprogram att undersökas, för att få kunskap om hur dessa arbetar med språkanvändning och 

bokstavsinlärning. 
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Fem myror är fler än fyra elefanter och Livet i Bokstavslandet kommer hädanefter att kallas Fem myror 

och Bokstavslandet i den här studien. 
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3. Forskningsöversikt 

Urvalet av forskning fokuserar främst på läsinlärning från olika synvinklar. Dessa berör olika 

forskares upptäckter inom ämnet. Forskningsöversikten har tematiserats under tre huvudteman. 

Först presenteras forskning som har utförts inom individualpsykologiska perspektiv om 

exempelvis fonologisk medvetenhet och bokstavsinlärning. Dessa studier har använt sig av en 

experimentell metod som innefattar arrangerade aktiviteter och tester med fokus på individers 

lärande och kognitiva förmågor. Därefter presenteras forskning som utförts ur ett socio-

interaktionellt perspektiv, som behandlar metaspråk och fonologisk medvetenhet. I studien som 

presenteras inom detta huvudtema har inte experiment och tester genomförts, utan där har 

exempelvis observationer av barn i hemmiljö utförts. Slutligen presenteras en amerikansk studie 

om barns läs- och skrivutveckling utifrån ett pedagogiskt barnprogram, samt delar av en svensk 

studie om barns tv-tittande. Forskning om svenska pedagogiska barnprogram som rör läs- och 

skrivutveckling har dock inte hittats. Enligt våra undersökningar finns det därmed en eventuell 

forskningslucka kring detta.    

3. 1 Individualpsykologisk forskning 

En studie av Steven A. Stahl och Bruce A. Murray (1994) problematiserar relationen mellan 

fonologisk medvetenhet och skrivutveckling. Stahl och Murray (1994) granskade i sin 

experimentella studie 113 förskoleelevers resultat i uppgifter som handlade om fonologisk 

medvetenhet (ibid. s. 221). Forskarna utvecklade ett test med fyra typer av uppgifter kopplade till 

fonologisk medvetenhet, som alla hade varierande grader av språklig svårighet (ibid. s. 224). 

Barnen som deltog i studien testades var för sig av forskarna (ibid. s. 225). Resultaten jämfördes 

sedan med mätningar inom tidig läs- och skrivutveckling. De frågor som studien utgick från 

handlade om hur mätning av fonologisk medvetenhet kan se ut och hur mycket fonologisk 

medvetenhet som krävs för att ett barn ska kunna lära sig läsa (ibid. s. 221). 

Studien menar att det länge har funnits ett etablerat samband mellan fonologisk medvetenhet 

och tidig läsning. Stahl och Murray (1994) beskriver fonologisk medvetenhet som kännedom av 

ljud i talat språk. Exempelvis rim, att kunna räkna fonem (minsta betydelseskiljande ljuden i ord) 

och para ihop ord med samma ljud i början är sådant som tyder på en fonologisk medvetenhet. 

För att ett barn ska kunna lära sig kopplingen mellan talat och skrivet språk, så måste barnet 

inneha fonologisk medvetenhet om just det talade språket.  Detta för att barnet ska kunna koppla 
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ihop ett talat ljud, fonem, med en bokstavssymbol (ibid. s. 221). Forskarna (1994) menar att det 

finns många studier som pekar på att barn med hög grad av fonologisk medvetenhet ofta har 

stora framgångar i läsinlärningen (ibid. s. 221). Forskarna (1994) problematiserar dock sitt 

resultat, genom att ställa sig frågan om fonologisk medvetenhet är en orsak till läskunnande, eller 

om det är en konsekvens av att kunna läsa (ibid. ss. 221-222).  

Det studien kom fram till var att barnen bäst klarade uppgifter som innebar att hitta enskilda 

fonem, isolering av fonem (Stahl och Murray 1994, s. 225). Forskarna kom även fram till att det hade 

varit positivt att granska lingvistisk komplexitet, för att definiera fonologisk medvetenhet (ibid. s. 

226). 

3. 1. 1 Bokstavsinlärning  

Hur pass väl barn kommer kunna klara av skolan beror mycket på deras läsförmåga. Detta 

undersöktes i en studie av Barbara Dodd och Alex Carr (2003). De barn som har svårigheter med  

att läsa och skriva tenderar redan i ung ålder att prestera sämre skolmässigt. Det kan bero på att 

de utvecklas långsammare än sina klasskamrater eller att de har en lägre motivation. Studien 

skiljer på tre grundläggande förmågor, igenkännande av bokstavsljud, framkallandet av bokstavsljud samt 

återgivande av bokstäver. De utgick från 83 elever i åldrarna fyra och sex. Metoden gick ut på att 

testa barngrupperna utifrån tre kategorier. 1. Barnen testades i att känna igen och peka ut en 

specifik bokstav när hen fick höra bokstavens ljud. 2. Barnen testades genom att de fick repetera 

bokstavens ljud. 3. Barnen testades i att skriva bokstäver efter att de fick höra bokstavens ljud 

(ibid. s. 128). 

Resultatet visade att samtliga förmågor skiljde sig väldigt mycket åt bland barnen i 

barngrupperna. Igenkännandet av bokstavssymboler visade sig vara det lättaste. Återgivandet av 

bokstavsljud var det svåraste. Resultatet visade att det inte fanns några skillnader på barnens 

prestationer när det kom till ålder och kön (Dodd & Carr 2003, s. 132). Resultatet visade även att 

det fanns en tydlig skillnad bland barns utvecklingsnivåer. Det som visade sig vara den mest 

utvecklade förmågan för samtliga barn var deras sätt att känna igen bokstavsljud (ibid. s.133). När 

barn känner igen ett bokstavsljud blir de lättare för dem att koppla ihop ljudet till bokstaven. 

Genom det kan barn länka ihop varje bokstav till ett ord genom att använda fonemen (ibid. s. 

128). 

Cláudia Cardoso-Martins, Tereza Cristina Lara Mesquita och Linnea Ehri (2010) utförde en 

studie som undersökte om barn drar fördel av att kunna bokstävernas namn samt inneha 

fonologisk medvetenhet vid inlärning av bokstavsljud, det vill säga hur bokstaven låter. Studien 

baserades på det engelska språket och utgår därmed från de engelska uttalen av bokstavsljuden 

(ibid. s. 25).  
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Studiens empiri bestod av två experiment där två barngrupper jämfördes. I det första 

experimentet fick en barngrupp lära sig några utvalda bokstavsnamn, bokstavssymboler och 

bokstavsljud. Främst de bokstäver vars ljud förekom i början eller i mitten av namnet på 

bokstaven. Det vill säga, bokstäver vars ljud uttalas som två (eller fler) sammansatta ljud, 

exempelvis P som uttalas [Pe], eller M som uttalas [eM]. Den andra barngruppen fick endast lära 

sig bokstävernas symbol och ljud, men inte bokstävernas namn. Resultatet visade sig att de barn 

som fick lära sig bokstävernas namn hade ett försprång. Det gällde dock endast vid de bokstäver 

vars ljud kommer i början av bokstavsnamnet (exempelvis P). Det andra experimentet fokuserade 

på träning av den fonologiska medvetenheten och ifall den kan öka inlärningen av bokstävernas 

ljud, speciellt de bokstäver vars ljud hamnar i mitten av bokstavsnamnet. Här lärde sig barnen att 

kategorisera bokstäverna efter rim och allitteration (det vill säga rim i början av ord). Resultatet 

visade att de barn som fick träning i fonologisk medvetenhet enklare kunde lära sig bokstävernas 

ljud, speciellt för de bokstäver som hade sitt ljud i mitten av bokstavsnamnet (Cardoso-Martins et 

al. 2010, s. 25). Det övergripande resultatet visade att barn lättare lär sig bokstävernas namn och 

ljud om ljudet finns i bokstavsnamnet. Forskarnas resultat visade även på att fonologisk 

medvetenhetsträning kunde hjälpa barn att lära sig bokstävernas ljud, vilket visade sig ha en 

positiv effekt till exempel genom att arbeta med rim. Det visade sig även att om barnen fick 

fonologisk medvetenhetsträning kunde de lättare lära sig de bokstäver vars ljud fanns i mitten av 

namnet på bokstaven (ibid. s. 34-35). 

Caterine McBride-Changs (1999) studies syfte var att se hur barn som inte kan läsa utvecklar 

sin kännedom och kunskap om alfabetet och alfabetisk läsning under femton månader. 

Alfabetskännedom innebär att man känner igen bokstavsnamnet och bokstavsljudet, det vill säga 

hur bokstaven ljudas (McBride-Chang 1999, s. 285). Studier som utförs inom alfabetskännedom 

sker oftast i västvärlden och fokuserar främst på att barnen ska lära sig bokstavens namn och 

ljud. Barn får även möta bland annat leksaker, böcker och pedagogiska tv-program i sitt tidiga liv 

vilket gör att de ständigt möts av bokstäver. Undervisning av alfabetet fokuserar främst på 

igenkännedom, skrivandet och bokstavsljudet (ibid. s. 287).  

Studiens deltagare var 92 barn i åldrarna fem till sex år som kom ifrån både övre och undre 

medelklassen. Dessa hade blivit utpekade av sina lärare som barn som inte har lärt sig läsa. 

Barnen testades i olika övningar där fokus hamnade på generell kognitiv förmåga, fonologisk medvetenhet, 

alfabetskännedom, läsning och stavning (McBride-Chang 1999, ss. 292-293). Resultatet av studien 

visar att alfabetskännedom innebär två olika förmågor, att namnge bokstäver och använda 

bokstavsljudning. Dessa två är ihopkopplande till varandra när det kommer till 
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läsinlärningsförmågor men de är inte en och samma sak. Resultatet visade även att barn tyckte att 

det var svårt att greppa namn och ljudning av bokstäver (ibid. 1999, s. 301-302). 

Barns kunskaper om bokstävers ljud leder till en framgångsrik läsförståelse, menar Anne 

Castles, Max Coltheart, Katherine Wilson, Jodie Valpied och Joanne Wedgewood (2009). Det 

saknas dock kunskap om vilka kunskaper förlitterära barn tar med sig i sin lärprocess. Studien 

syftade till att undersöka om barn med bokstavsmedvetenhet eller barn med fonologiska 

kunskaper har hjälp av dessa medvetenheter vid inlärning av bokstavsljud. 76 barn tränades under 

sammanlagt 12 veckors tid. Barnen tränades i olika övningar kring bokstavsmedvetenhet eller 

fonologisk medvetenhet. Studien visade att sådan förträning inte hade någon större betydelse för 

barnens bokstavsljudsinlärning. Forskarna (2009) kom även fram till att fonologisk medvetenhet 

har att göra med kognitivt metaspråk som i sin tur kan kopplas till kunskaper om språkljud. Har 

denna kunskap en gång tillskansats så kan den användas på många olika talljud. Studien 

demonstrerar en begränsning i bevisningen gällande vilket av bokstavsträningen och den 

fonologiska medvetenhetsträningen som påverkar kunskapen av bokstavsljud (ibid. ss. 68 & 83). 

3. 2 Socio-interaktionell forskning 

Denna typ av forskning utgör en form av utmaning till den individualpsykologiska, eftersom de 

olika perspektiven riktar sig mot olika förklaringsmodeller kring barns läs- och skrivutveckling. 

De två perspektiven förekommer parallellt och angriper frågor om läs- och skrivutveckling från 

olika håll med olika metodologier. Exempelvis används inte experimentella metoder vid studier 

inom socio-interaktionell forskning. 

Caroline Liberg (1990) utförde en studie som bland annat kan kopplas till Stahl och Murray 

(1994) studie, då båda studierna undersökte fonologisk medvetenhet. Liberg (1990) utgick dock 

från ett socio-interaktionellt perspektiv på barns läs- och skrivutveckling och granskade elva 

förskoleelevers försök att läsa och skriva (Liberg 1990, s. ii). Studiens syfte var att öka kunskapen 

om hur yngre barn utvcklar ett läsande och skrivande (ibid. s. 32). Inom det socio-interaktionella 

perspektivet vill man ej granska en enskild individs handlingar, utan fokuserar på hur lärande och 

utveckling skapas aktivt i den sociala interaktionen i ett sammanhang. Genom perspektivet 

granskas hur barns läsande och skrivande utvecklas inom ramen för meningsfulla aktiviteter i 

vardagen, samt hur meningsskapande kan ske genom interaktion (ibid. s. 187). Barnen 

observerades i hemmiljön. Därefter kunde Liberg (1990) plocka ut tre olika typer av 

språkaktiviteter som sedan analyserades. Dessa språkaktiviteter benämns som  OLA (Object 

Language Activity), MLA (MetaLanguage Activity) och GMLA (Grammatical MetaLanguage 
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Activity). Vanliga uppgifter inom dessa språkliga aktiviteter var ihopläsning av bokstäver, enskilt 

skrivande och namnläsning (ibid. s. 77). 

En upptäckt som gjordes var att läs- och skrivsvårigheter kan uppstå som en konsekvens av 

det som studien benämner som traditionella läs- och skrivprogram. Detta beror på att de 

traditionella programmen kräver att eleverna innehar förkunskaper för att kunna delta, och ta till 

sig de aspekter som programmen ämnar lära ut. Barnen som deltog i studien kan sägas ha 

fördelar, eftersom de redan var bekanta med mycket av innehållet i de analyserade 

språkaktiviteterna redan innan programmen genomfördes. Studien kom fram till att inlärningen 

av skrivet språk var mycket lik inlärningen av talat språk, eftersom det träder fram i interaktion 

mellan barnen och personer i deras vardagsomgivning och olika typer av meningsfulla 

sammanhang. En reflektion som uppkom utifrån studiens resultat var att läsande och skrivande 

bör läras ut på ett funktionellt sätt som baseras på varje barns meningsskapande värld. Språkandet 

ska vara i fokus och olika tekniker, främst grammatiken, ska fungera som hjälpmedel då 

språkandet stöter på problem (Liberg 1990, s. ii).  

3. 2. 1 Metaspråk och fonologisk medvetenhet 

Liberg (1990) funderar i sin studie kring ”[…] whether phonemic awareness is a prerequisite for 

or a consequence of learning to read.” (Liberg 1990, s. 7). Liberg (1990) har inledningsvis studerat 

forskning om metaspråk i sin studie av barns lärande inom läsande och skrivande, hon menar att 

metaspråklig forskning används för att finna en predikator för framgång vid läsinlärning (ibid. s. 

6). Definitionen av begreppet metaspråk förklaras utförligare under rubriken 4. 1. 4 Ett didaktiskt 

perspektiv på grammatisk terminologi. Metaspråksforskningen undersöker barns översättningsförmåga, 

från talat språk till symboler och tillbaka igen (ibid. s. 17). Inom forskningsgrenen ses 

skrivinlärningen som en del av läsinlärningen. Om ett barn kan använda sig av ett metaspråk för 

att tala om språket, så kommer barnet även att kunna skriva. Detta eftersom 

metaspråksforsningen menar att skrivandet är en representation av talandet (ibid. s. 6). Vid 

metaspråkliga tester frågas barn om exempelvis vilka ljud de hör i ett ord, vilken ordning ljud 

kommer i ett ord etcetera. De barn som klarar dessa tester är de barn som har en medvetenhet 

om de fonologiska komponenterna i ett ord. Därmed kommer de barnen att klara sig bättre i 

skolan, exempelvis när det kommer till läs- och skrivinstruktioner. Dessa barn sägs vara 

fonologiskt medvetna (ibid. s. 7).  
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3. 3 Forskning om barnprogram 

3. 3. 1 Bokstavsinlärning i ett amerikanskt pedagogiskt tv-program 

Studien som presenteras fokuserade på kognitiva förmågor hos barn, inom läs- och 

skrivutveckling. Deborah L. Linebarger, Anjelika Z Kosanic, Charles R. Greenwood och Nii Sai 

Doku (2004) undersökte om barns litterära kunskaper utvecklades och förbättrades genom att 

titta på ett amerikanskt pedagogiskt tv-program, Between the Lions (ibid., s. 297). Programmet 

Between the Lions var utformat så att det skulle lära ut begrepp om fonologisk medvetenhet, 

relationen mellan skrivna bokstäver och deras ljud. Programmet syftade därmed till att främja 

barns läs- och skrivutveckling. Man ville med programmet nå alla typer av barn, men främst de 

som inte hade direkt tillgång till läromaterial exempelvis böcker (ibid.).  

Barnen som deltog i studien gick i förskoleklass och i årskurs ett, och var sex och sju år gamla. 

Sammanlagt rörde det sig om 79 barn (Linebarger et al. 2004, s. 299). Barnens föräldrar deltog 

genom att de observerade sina barns intresse och förmåga om exempelvis bokstavsljud. 

Föräldrarna fick även bland annat svara på frågor om hur många böcker de hade hemma (ibid. ss. 

299-300). Studien granskade om barn som hade fått se programmet kunde känna igen fler ord än 

barn som inte hade sett programmet. Barn som hade sett programmet granskades, för att se om 

de började öka sina individuella läs- och skrivförmågor, exempelvis i form av fonologisk 

medvetenhet, jämfört med de barn som inte hade sett programmet (ibid. s. 297).  

Det som studien kom fram till var att de barn som sett programmet hade en stark utveckling 

inom läsande och skrivande, till skillnad från de barn som inte såg programmet. Det gällde 

speciellt de barn som gick i förskoleklass (Linebarger et al. 2004, s. 303).  Lärarna till barnen som 

deltog i studien hade fått instruktionerna att de ej skulle arbeta med eller nämna tv-programmet 

som barnen fick se. Det ledde till att de barn som redan tidigare låg efter sina kamrater i 

läsutvecklingen inte kunde ta till sig det som programmet lärde ut, på samma sätt som om lärarna 

hade fått arbeta med programmet och koppla det till skolarbetet (ibid. ss. 304-305). De barn som 

sett programmet ökade dock sin utveckling inom läs- och skriv på mikronivå, i jämförelse med de 

som inte såg programmet (Linebarger et al. 2004, s. 306). De barn som inte låg i riskzonen för 

svårigheter inom läs- och skriv i framtiden fick ett bättre resultat än andra barn i testerna, 

exempelvis de som redan låg i riskzonen. Forskarna (2004) menar dock att det kan ha berott på 

att dessa barn redan hade en grund i sitt kunnande om bokstäver (ibid.). Detta resultat liknar det 

som Liberg (1990) kom fram till, då båda studierna visar att barn som har förkunskaper inom läs- 

och skriv får ett försprång inför kommande undervisning i ämnet. Linebarger med flera (2004) 

menar även att: 
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Taken as a whole, however, these results are promising, suggesting that print via 
television does lead to positive changes or growth in key early literacy skills predictive 
of later fluent reading. Given that television is a universally available, free technology 
with enormous potential to reach all children, having children view a program like 
BTL will help a significant portion of students by reinforcing, motivating, and 
extending early literacy instruction, both in the classroom and within the child’s 
home. (ibid. s. 307). 

 

Därmed pekar forskarna (2004) slutligen på att resultaten av studien är positiva, då de menar att 

barn drar nytta av att titta på pedagogiska barnprogram. Det gäller både i hemmiljö och i 

klassrummet, eftersom att dessa typer av barnprogram lyfter motivationen och utvecklar barns 

läs- och skrivförmågor (ibid.). 

3.3.2 Forskning om barn i Sveriges tv-vanor 

 
Gällande forskning kring svenska barnprogram och specifikt pedagogiska sådana med inslag av 

moment som syftar mot läs- och skrivutveckling har, som tidigare nämnts, en eventuell 

forskningslucka lokaliserats. Åsa Bergman, Ulrika Fägersten, Kajsa Paulsson och Margareta 

Rönnberg (2008) menar även de att forskning om barn i Sveriges tv-tittande är något som är 

sällsynt (ibid. s. 55). De skriver dock om hur viss forskning menar att barns språkutveckling kan 

komma att utvecklas av att se på tv-program, exempelvis genom att barnen får höra ord de ej hör 

i daglig interaktion med vuxna. Barnens koncentration och ordförråd kan därmed växa genom att 

de tar del av medier (ibid. ss. 27-28). Rönnberg med flera (2008) undersökte i sin studie hur barn 

som var under tre år gamla upplevde tv-program. Forskarna analyserade filmsekvenser som visar 

när fyra barn tittar på barnprogram. Dessa sekvenser filmades under en period på några månader. 

Det som observerades var hur barnen agerade och vad de sa då de såg tv-programmen (ibid. ss. 

55 & 65). 

Studien kom bland annat fram till att barnen upplevde tv-tittandet som en social aktivitet då 

de gärna engagerade sin medtittare (oftast i form av en vårdnadshavare) för att få en reaktion 

exempelvis genom att peka på tv-skärmen eller imitera det de såg i programmet (Rönnberg et al. 

2008, ss. 159-160). Studien var en receptionsstudie eftersom de granskade barnens agerande och 

inte tv-programmens innehåll. Därmed kan ytterligare en slutsats dras att det kan finnas brist på 

innehållsstudier om pedagogiska barnprogram. 

3. 4 Sammanfattning  

Sammanfattningsvis, inom den individualpsykologiska forskningstraditionen om barns tidiga läs- 

och skrivutveckling hamnar fokus på fonologisk medvetenhet, bokstavsinlärning och tidigt 
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läsande och skrivande. Det råder olika meningar om för-träning inom dessa områden är givande 

eller ej, inför en framtida läs- och skrivutveckling. När det kommer till bokstavsinlärning 

fokuseras det på barns metaspråkliga medvetenhet om bokstavsljudet. Att kunna bokstavsnamn 

tycks vara en aspekt som kommer i andra hand.  

Forskning inom det socio-interaktionella perspektivet trycker på vikten av fonologisk 

medvetenhetsträning och att lära barn att tala om språket, alltså använda sig av metaspråk, för att 

utveckla sina läs- och skrivkunskaper. Genom att barn får förståelse för detta kan de lyckas väl i 

sin läs- och skrivutveckling.  

Utifrån studien om det pedagogiska barnprogrammet Between the Lions kan det utrönas att barn 

gynnas av att få se dessa typer av program, för att ytterligare utveckla sin kunskapsutveckling av 

bokstavsinlärning. Studien av Rönnberg med flera (2008) visar att det saknas forskning om barn i 

Sveriges tv-vanor, vilket även är något som uppmärksammats i den här studien. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångpunkterna har valts ut för att kunna tolka analysens resultat, för att se vilka 

synsätt på inlärning som genomsyrar programmens sketcher. Under huvudrubriken 4. 1 Teoretiska 

perspektiv om språk presenteras dessa teoretiska utgångspunkter. Teorierna behandlar språk, 

fonologisk medvetenhet, läs- och skrivteorier samt läsinlärningsmetoder. Under 4. 2 

Samtalsanalytiska verktyg presenteras teoretiska begrepp som kopplas till analysmetoden. Dessa 

begrepp kommer att användas i analysen av studiens material.  

4. 1 Teoretiska perspektiv om språk 

Inom fonetiken undersöks ämnet språkljud och hur dessa artikuleras, samt hur lyssnaren 

uppfattar språkljuden. De ljud som vid uttal skapar ord med olika betydelse, beroende på vilket 

ljud som hörs, kallas för fonem. Om någon är medveten om vilka ljud, fonem, som hörs vid 

uttalande av ord så kallas det att personen är fonologiskt medveten (Sandqvist & Teleman 1989, 

s. 276).  Liberg (2007b) beskriver fonem och fonologisk medvetenhet på det här sättet: 

 

Att förstå att talet kan ses som bestående av mindre delar – fonem – brukar kallas för att 
man är fonologiskt medveten. Inom forskningen har det visats att barn som är fonologiskt 
medvetna också har en mycket god prognos för att lära sig hur skrivtecken används i läsande 
och skrivande. (Liberg 2007b, s. 36). 

 

Fonologi är en gren inom fonetiken som undersöker hur språkljuden förhåller sig till andra 

strukturer inom språket. Den här grenen riktar sig exempelvis mot att undersöka vilka språkljud 

ett språk innehåller och hur olika fonem kan kombineras för att skapa ord (Sandqvist & Teleman 

1989, s. 276).  

4. 1. 1 Läs- och skrivteorier 

Teorier visar att det finns olika nivåer för den lästekniska utvecklingen; pseudoläsning, 

logografisk läsning, alfabetisk läsning, ortografisk- och morfologisk läsning. Pseudoläsning är det 

första stadiet som barn uppnår, vilket innebär att de använder sig av en skenläsning. Barnen läser 

ur minnet utan att faktiskt veta vad som står. Logografisk läsning är nästa steg i läsningen vilket 

innebär att barnet lär sig läsa symboler, exempelvis ICA-skylten (Fridolfsson 2015, ss. 78-79). 

Nästa steg är att barnet använder sig av den alfabetiska läsningen även kallad alfabetisk-fonemisk 

läsning. Då använder sig barnet av ljudning av fonem, för att binda ihop bokstäver till ett ord. 
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Inger Fridolfsson (2015) beskriver sambandet mellan fonem och alfabetisk läsning som: ”Att läsa 

alfabetiskt betyder att man har kunskap om sambandet mellan fonem och grafem” (ibid. s. 80). 

Hon trycker även på vikten av den alfabetiska läsningen:  

Läs- och skrivinlärning och fonologisk medvetenhet samspelar således med varandra 
i den meningen att läsinlärningen utvecklar den fonologiska medvetenheten samtidigt 
som fonologisk medvetenhet underlättar läs- och skrivinlärningen. Den alfabetiska 
läsningen anses vara kärnan i läsinlärningen och är en grundläggande del i 
läsutvecklingen och en förutsättning för den fortsatta läsutvecklingen (ibid.s. 81).  

 

Ortografisk- och morfologisk läsning innebär att läskoden har knäckts och att ljudning inte längre 

används vid varje läst ord. Orden har nu blivit automatiserade (ibid. ss. 81-82).  

Det är viktigt som lärare att ha kännedom om dessa teorier då de hjälper en att se i vilket 

stadie som barnet befinner sig i. Det är även viktigt att inse att dessa teorier inte är riktlinjer för 

hur ett barn lär sig läsa utan att de är olika stadier som kan ske parallellt med varandra. Det 

innebär att ett barn som är duktig på att läsa kan använda sig av samtliga strategier för att klara av 

att läsa en text (Fridolfsson 2015, s. 78).  

4. 1. 2 Förståelse och avkodning 

Det finns två delkomponenter inom barns läsutveckling; förståelse och avkodning. Dessa två 

delkomponenter är mycket viktiga för att läsningen ska kunna fungera på ett effektivt och 

tillfredställande sätt (Fridolfsson 2015, s. 77). Att avkoda en text innebär att läsaren översätter 

bokstäver och bokstavssekvenser till fonetiska ordbilder. För att kunna göra det måste läsaren 

kunna den alfabetiska koden. Avkodning av ordbilden, i kombination med ett förståelsearbete 

skapar en förståelse för ordets betydelse. Läsaren behöver även inneha tidigare erfarenhet av 

textens innebörd för att kunna avkoda och förstå vad texten handlar om (Sandqvist & Teleman 

1989, s. 275). Fridolfsson (2015) visar på vikten av att barn behöver kunna och förstå den 

alfabetiska principen/koden, att de behöver förstå sambandet mellan ljud och bokstav. Genom 

sådan förståelse skapas ett grundläggande verktyg som avgör hur god läsförmåga barnet kommer 

ha, samt att barnet då kan ta steget mot att klara avkodningen. Efter att barnet har knäckt den 

alfabetiska koden kan avkodningen av bokstäver och ord bli automatiserad. Genom 

automatisering skapas ett flyt i läsningen, samt att barnet kan klara av att möta fler nya ord i 

texter och ändå förstå innehållet (ibid. ss. 87-88).   

4. 1. 3 Metoder för läsundervisning, ljudningsmetoden och helordsmetoden 

Enligt Fridolfsson (2015) finns det två utgångslägen när det kommer till att lära barn att läsa och 

skriva. Det första är ljudningsmetoden, även kallad den syntetiska metoden, och det andra är 

helordsmetoden, även kallad ordbildsmetoden. Ljudningsmetoden innebär att man har sin 



 

 20 

utgångspunkt i ordets delar. Metoden kallas även för phonics. I den här metoden är det viktigt att 

skapa säkra associationer mellan grafem och fonem, det vill säga hur bokstaven ser ut och hur 

den låter vid uttal. Denna metod är väldigt strukturerad och börjar med att introducera någon av 

de vokaler som finns i alfabetet och arbetar succesivt med en bokstav och ett ljud i taget. Fokus 

hamnar på att lyssna och ljuda samt hitta visuella likheter och olikheter bland bokstäverna.  

Metoden har blivit kritiserad då den anses vara för strukturerad och lärarstyrd (ibid. s. 107). 

Fridolfsson (2015) menar att en nackdel med ljudningsmetoden är att den ibland inte anses dra 

nytta av elevers lust att lära, eller av elevers nyfikenhet (ibid. s. 108). 

Helordsmetoden innebär att man utgår från ett helt ord, eventuellt taget från en text, och ser 

ordet som en helhet. Ordet bryts därefter ner till de enskilda fonemen och grafemen (Fridolfsson 

2015, s. 106). I helordsmetoden uppmuntras barn att välja ut egna ord. Dessa utvalda ord får 

gärna ha en speciell betydelse för barnen. Ord som barnen känner igen anses vara lättare för dem 

att lära sig, eftersom att det förväntas att barnen känner igen just det ordets ordbild och visuella 

gestalt (ibid. s. 109). 

Anledningen till att använda helordsmetoden istället för ljudningsmetoden är främst för att 

helordsmetoden anses stimulera barnens läsglädje samt att skapa mening för att läsa. 

Helordsmetoden innebär då att barnen får egna lätta böcker med bilder och text som de sedan 

ska läsa själva. Detta ska i sin tur bidra till att stimulera nyfikenheten (Fridolfsson 2015, s. 109). 

En nackdel som kopplas till denna metod är att vissa barn inte upptäcker sambanden mellan 

grafem och fonem på egen hand samt att de har svårt att knäcka den alfabetiska koden. 

Fridolfsson (2015) trycker på vikten av att göra barnen medvetna om kopplingen mellan grafem 

och fonem.  Om barnet inte får den informationen kan det leda till att barnet läser ortografiskt, 

ser ord som bilder, utan att ha förmågan att ljuda sig fram vid behov. Författaren beskriver 

problematiken med helordsmetoden, och att använda ortografisk läsning såhär:  

En sådan avkodningsstrategi fungerar bra så länge minnet räcker. Många ord, såsom 
den, det, dem samt öga  och öra har stora visuella likheter. De barn som inte noterar de 
visuella olikheterna mellan orden läser fel, eftersom de inte uppfattar de små 
skillnader i orden som också är avgörande för själva ordets betydelse. Konsekvensen 
blir att barnen utvecklar en strategi som går ut på att gissa sig till vad som står (ibid. s. 
111).   

 

Ljudningsmetoden har föredragits framför helordsmetoden hos barn som har svårt att lära sig 

läsa och skriva. Det beror främst på att dessa barn behöver den struktur som ljudningsmetoden 

ger dem. Detta i kombination med att barnen får lära sig bokstavsinlärning och ljudning av 

bokstäver gör att de får en säkrare avkodning och stavning (Fridolfsson 2015, s. 108).  
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4. 1. 4 Ett didaktiskt perspektiv på grammatisk terminologi 

För att tala om språk används ett metaspråk (Sandqvist & Teleman 1989, s. 279). Grammatik är 

exempelvis en form av metaspråk, som fokuserar på textens mönster och struktur. Grammatiken 

används för att tala om språket i olika sammanhang, för att analysera språkets mönster och 

uppbyggnad (Lundin 2009, ss. 11-12). Fyra av grammatiekns olika betydelser är; känsla för språk, 

beskrivning av ett språksystem, regelverk och som mönster eller strukturer (ibid. s. 22). 

Grammatik är ett mönster och en struktur som används dagligen. Det används när en person 

talar, skriver, läser och lyssnar. Detta sker utan vidare eftertanke. Grammatiken används för att 

sortera och tolka information men även för att producera meningar (ibid. s. 11). Kunskaper inom 

grammatik kan förbättra en persons skrivförmåga, motarbeta en förenkling av språket, underlätta 

inlärandet av ett nytt språk samt ge insikter om språk som är centralt för språkutveckling (ibid. s. 

16 ).  

För att kunna delta i en kommunikativ situation är språket en av de viktigaste och mest 

centrala delarna i en människas liv. Grammatiska kunskaper innebär inte bara förmågan att kunna 

ta ut satsdelar och ordklasser, utan används även när man talar i korrekt ordföljd. Med det i 

åtanke är det viktigt att rätt förutsättningar innehas och att det aktuella språket behärskas.  

Grammatik behärskas när ordföljden kan förändras beroende på vad det är man vill tala om, detta 

gäller med andra ord det talade språket och inte skriftspråket. Exempelvis Kommer Elvira på 

måndag? Har inte samma betydelse som Elvira kommer på måndag.  Det är ordföljden som ändrar 

betydelsen. Ett yttrande kan tolkas på olika sätt och påverkas därav alltid av att det finns i ett 

sammanhang. Tolkningen som görs påverkas av detta sammanhang. För att kunna förstå ett 

budskap behöver man tolka det grammatiska mönster som visas samt dess kontext. Vid avvikelse 

av de grammatiska mönstren skapas ett större beroende av kontexten (Lundin 2009, s. 21).  

4. 1. 5 Pragmatik och semantik  

Ett pragmatiskt förhållningssätt innebär att studera språket genom granskning av samspelet 

mellan språklig struktur och tolkningssammanhanget där själva texten finns. Med 

tolkningssammanhang menas två saker, dels omständigheterna runt omkring och dels de inre 

villkoren. De inre villkoren kan vara erfarenheter hos den som lyssnar, talar, läser etcetera. Dessa 

erfarenheter färgar textens innebörd (Sandqvist & Teleman 1989, ss. 280-281). 

Vetenskapen om ljudlig betydelse kallas för semantik, vilket är en del av språkvetenskapen 

(Dahllöf 2009, s. 9). Lundin (2009) beskriver semantik som en del av grammatiken, den del som 

belyser ordens/frasernas betydelse (ibid. s. 154). Pragmatiken är ett nära besläktat ämnesområde 

då språkets användning studeras (Dahllöf 2009, s. 9). Skillnaden mellan pragmatik och semantik 
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är att semantik handlar om det som tillhör språksystemen samt de drag som finns inom ett språk. 

Detta skiljer sig från pragmatiken som tar upp allmänna principer för hur dessa resurser används, 

samt förklara hur språkliga medel kan tjäna olika människors syften (ibid. s. 12).  

4. 1. 6 Ett interaktionellt perspektiv på språkanvändning 

Catrin Norrby (2014) menar att interaktion genom samtal är fundamentalt för oss som sociala 

varelser (ibid. s. 13). Interaktion skapar mening mellan individer, men kan även ske genom 

individens eget tänkande. Exempelvis genom en inre dialog (ibid. s. 85). Begreppet interaktion 

syftar inom den här studien till interaktion mellan människor - samspel mellan människor i samtal 

(Sandqvist & Teleman 1989, s. 277).  

4. 2 Samtalsanalytiska verktyg  

Det finns olika typer av samtalsanalys. En sådan kallas för Conversation Analysis, förkortat CA. 

CA är ett forskningsfält inom vilket en mängd olika analysverktyg för analys av samtal har 

urskilts. Inom CA analyseras en social interaktion, ett samtal mellan människor (Hutchby & 

Wooffitt 1998, s. 13). Denna samtalsanalys har ursprung i etnometodologin och sociologin 

(Norrby 2014, s. 33). Fokus inom denna typ av CA ligger på det centrala studieobjektet. Norrby 

(2014) benämner det som ”[…] hur sociala aktiviteter organiseras och förstås i interaktion mellan 

människor.” (ibid. s. 33). Etnomedtodologin utgår mycket från begreppen sunt förnuft och praktiskt 

resonemang. Deltagare i en social interaktion under vardagliga förhållanden studeras inom denna 

metod. Då studeras hur deltagarna resonerar då de interagerar med andra, och utifrån sunt 

förnuft kan förstå varandra (ibid. s. 34). När den här metoden används så sätter forskarna ej upp 

hypoteser i förväg utifrån någon språkteori, till skillnad från traditionell lingvistik som ofta utgår 

från en teori och en hypotes som själva materialet analyseras mot. Analyser av det här slaget utgår 

alltså endast från själva deltagarnas interaktion. Genom att studera det här kan mönster upptäckas 

och kartläggas (ibid. s. 35). 

Norrby (2014) hänvisar till Heritage (1989) som menar att CA utgår från fyra grundläggande 

antaganden. Dessa är: 

 1 All interaktion är strukturerad. 
2 Alla bidrag till interaktionen- t.ex. ett yttrande i ett samtal – är såväl 
kontextberoende som kontextförnyande. 
3 Alla detaljer i interaktionen är potentiellt av värde och inget kan således avfärdas 
som irrelevant, slumpartat eller felaktigt. 
4 Studiet av social interaktion sker bäst genom att studera naturlig, ”äkta” interaktion. 
(i Norrby 2014, s. 35). 
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Helen Melander och Fritjof Sahlström (2010) nämner att fokus vid en samtalsanalys ligger på att 

analysera specifika handlingar i specifika kontexter. Med det menas att analysen utgår från hur 

handlingarna är socialt organiserade och hur de utförs (ibid. s. 13). Samtalsanalys innebär inte att 

avslöja något som ligger ”gömt” bakom ett samtal. Det handlar om deltagarnas gestaltade 

handlingar som visar vad samtalet handlar om. Syftet med en samtalsanalys är att granska 

deltagarnas handlingar, det sociala samspelet och samtalsdeltagarnas gång mot lärande och 

utveckling (ibid. s. 16). Se nedan, under rubriken 6. 1. 1 Samtalsanalys för beskrivning av hur en 

samtalsanalys kan struktureras upp, samt hur metoden används. 
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5. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att öka kunskapen om det språkliga innehållet i två pedagogiska 

barnprogramserier, Fem myror är fler än fyra elefanter respektive Livet i Bokstavslandet. 

 

Frågeställningar: 

 Hur används bokstäverna C, N och Ö för att gestalta problem och lösningar i 

programmens sketcher? 

 Hur kan teoretiska perspektiv på den tidiga läs- och skrivinlärningen kopplas till 

sketchernas sätt att gestalta problem och lösningar? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan de båda programserierna med avseende på 

typ av problem, typ av lösningar och teoretiska perspektiv? 
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6. Metod 

6. 1 Analysmetod 

Analysmetoden som valts ut är en interaktionsbaserad analys inspirerad av CA, i en form som är 

anpassad till studiens typ av empiri. Detta för att vi har valt att kvalitativt undersöka två svenska 

pedagogiska barnprogram, Fem myror och Bokstavslandet, där innehåll som berör den tidiga läs- och 

skrivinlärningen gestaltas i form av interaktion och samtal mellan sketchernas deltagare. I 

programmen berörs bokstäver, både deras olika uttal och funktion på ordnivå, genom att dessa 

ingår i sketcher.  

6. 1. 1 Samtalsanalys 

Att analysera samtal med hjälp av CA innebär inte alltid att ett autentiskt samtal spelas in när det 

sker. Det fungerar även att spela in ett redan befintligt samtal i form av ett radio- eller tv-program 

(Norrby 2014, s. 249). Även Eriksson (1998) menar att genom att använda samtalsanalytiska 

metoder kan analys av regisserade samtal från exempelvis ett drama utföras (Eriksson 1998, s. 

43). Det anser även Norrby (2014) kunna vara en fördel då åtkomligheten inte blir något problem 

samt att tillstånd ej behövs för att spela in programmet för eget bruk. En anledning till varför det 

är positivt att använda sig av ett tv-program vid en samtalsanalys är de etiska aspekterna (ibid. s. 

250), se mer nedan under rubriken 6. 3. 1 Forskningsetik, samt att tillgången till materialet 

underlättas. I det här fallet finns materialet till studien utlagt på internet vilket gör att det är lätt att 

komma åt. Kvaliteten på ljud och bild är bra i de aktuella programmen och ansträngningen för att 

få fram materialet är minimal. Detta medför att det blir lättare att transkribera då det oftast är ett 

någorlunda välregisserat samtal med god ljudkvalitet. Under tidens gång har språket i radio- och 

tv-sändningar gått från att vara formellt till att bli allt mer informellt och vardagligt, vilket gör att 

det blir lättare att göra en samtalsanalys jämfört med tidigare (ibid. s. 249). 

6. 1. 2 Transkribering 

Efter att empirin samlats in är nästa fas att lyssna och bearbeta det insamlade materialet. 

Materialet ska sedan transkriberas vilket betyder att samtalet skrivs ner, för att kunna gå tillbaka 

och analysera det vilket underlättar en systematisk analys. Först behövs en samtalsprofil skapas, 

den ska innehålla vilka som är deltagare i samtalet samt när och var inspelningen sker. Efter det 

skrivs övergripande anteckningar, exempelvis vilka samtalsämnen som samtalet handlar om (eller 
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i det här fallet vilka scener som ska transkriberas). Vid transkribering skrivs varje nytt yttrande 

efter personens namn och på en ny numrerad rad, även om det räknas som att personen 

fortfarande pratar eller om det anses vara en form av uppbackning från någon annan. Alla 

yttranden skrivs på en ny rad, för att skapa ordning och avspegla den tidsmässiga ordningen 

mellan yttranden (Norrby 2014, ss. 252-255). 

Efter att transkriberingen är klar börjar analysfasen. Denna fas kan variera beroende på vad 

det är som ska undersökas, exempelvis kan turtagningen granskas, samtidigt tal eller olika 

samtalsstilar (Norrby 2014, s. 256). Norrby (2014) pekar på att om det är fler än en person som 

ska analysera kan det vara bra att dessa analyserar samma del av materialet var för sig och sedan 

gör en jämförelse av resultaten. Det gör att man får en ganska heltäckande strukturell analys av 

det insamlade materialet (ibid. s. 256). I den här studien har transkriberingen av materialet utgått 

från en transkriptionskonvention inspirerad av den som presenterats av Hutchby och Wooffitts 

(1998, s. vii). Se Bilaga 1. Transkriptionskonventioner inspirerade av Hutchby och Wooffitt. 

6. 1. 3 Analys av studiens material 

Vid sammanfattning och presentation av de utvalda sketcherna i analysavsnittet har fokus legat på 

kommunikativa strategier. Kommunikativa strategier beskrivs av Norrby (2014) som att ”alla 

yttranden, eller samtalsbidrag, fyller […] någon form av funktion” (ibid. s. 213). Med det menas 

att alla handlingar i ett samtal har en funktion och ett kommunikativt mål. Det kan vara allt från 

en person som deltar aktivt i ett samtal eller en person som agerar lyssnare (ibid. s. 213). När 

beskrivningen av en samtalsstruktur görs kan det ske på olika sätt, exempelvis kan man skriva ner 

vilka kommunikativa funktioner som finns i samtalet. Norrbys (2014) definition av 

kommunikativa funktioner är att ”studera hur samtalsdeltagarna själva, utifrån tillgänglig kontext, 

behandlar samtalsbidragen” (ibid. s. 214). Utifrån detta kan det övergripande kommunikativa 

målet hittas. Lättast görs detta genom att ställa två frågor till materialet som analyseras, ”Vad är 

det för övergripande kommunikativa mål som framträder i samtalet?” samt ”Hur bär sig 

deltagarna åt för att genomföra målet?” (ibid.). Dessa frågor kan vara svåra att ställa vid analys av 

ett vardagligt privat samtal (ibid.). Men eftersom den här studien fokuserar på två barnprogram 

går det att ställa dessa frågor och få ett relativt tydligt svar då barnprogrammen har ett 

pedagogiskt budskap.  

Norrby (2014) nämner att missförstånd kan ske om deltagarna i ett samtal använder sig av 

olika kommunikativa strategier för att uppnå sina mål eller agendor. Är målet med samtalet att 

skapa en gemenskap, samt att deltagarna vill förstå varandra, kan missförstånd ske om deltagarnas 

respektive kommunikativa delmål skiljer sig från varandra (ibid. s. 214). Inom samtalsanalys kan 

materialet delas in i olika faser för att beskriva samtalsstrukturen. Beroende på vilken typ av 
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samtal som förs så kan faserna se olika ut. I exempelvis en mer formell mötessituation kan 

faserna delas in i inledning, handling och avslut. Även en vardaglig samtalssituation kan delas in i 

faser, men då snarare baserade på de samtalsämnen som förekommer (ibid. s. 178).   

Ovan nämns aspekter av hur en samtalsanalys kan läggas upp. Ian Hutchby och Robin 

Wooffitt (1998) menar att CA inte är en manual för hur en analys ska utföras, utan mer en form 

av riktlinje. De menar att det som har störst fokus vid CA är själva transkriberingen av det 

empiriska materialet, eftersom att en del av analysen sker redan då, när ett första urval utförs av 

vilka delar som ska tas med eller inte. Analysen som utförs beror främst på vad själva studien 

ämnar undersöka (ibid. s. 93). I det här fallet kommer analysen att riktas mot deltagarnas 

kommunikation som berör problem och lösningar i samband med bokstävers uttal och 

användning. 

För att strukturera arbetet med analysen togs ett antal frågor fram. Frågorna nedan skapades 

som en grund för det första urvalet vid granskning av programmens sketcher. Dessa frågor är 

inte centrala frågeställningar för själva analysen, utan bidrog till att skapa en bild av 

samtalsdeltagarna, situationen samt deltagarnas kommunikativa mål. Frågorna låg till grund för 

den kortfattade beskrivningen av sketchen som presenteras nedan under varje delanalys.  

 Samtalsprofil – vilka deltar i samtalet?  

 Vilka samtalsämnen/scener är det?  

 Var är det för övergripande kommunikativa mål?  

 Hur bär sig deltagarna åt för att genomföra målet?  

 Vid missförstånd – har de olika mål med konversationen?  

 

Som nämndes ovan är det inom metoden samtalsanalys vanligt att genomföra analysen först och 

därefter ta fram relevanta teorier som kopplas till analysens resultat. I den här studien agerar 

istället teorin utgångspunkt till analysen, vilket betyder att teorin har skrivits innan analysen 

genomfördes. Det berodde främst på att materialet som analyserades är ett redan inspelat material 

vars syfte är att lära ut bokstäver vilket skapar en naturlig koppling till teori om detta ämne, alltså 

läs- och skrivutveckling samt bokstavsinlärning.   

Något som är specifikt för CA som analysmetod är att analysen riktas mot samtalsdeltagarnas 

meningsskapande genom att studera hur deltagarna responderar på varandras inlägg samt hur de 

tolkar varandras yttranden och handlingar. En deltagares handlingar får sin funktion beroende på 

hur nästa deltagare reagerar på denna handling med sin efterföljande handling. Man tittar alltså på 

vad de olika deltagarna säger och gör samt vad detta får för mening beroende på hur 

interaktionen mellan deltagarna ser ut. Tillsammans bygger samtalsdeltagarna upp en längre 

samtalssekvens med gemensamt fokus (Norrby 2014, s. 40-42). Det som den här studien riktar in 

sig på är när missförstånd och problem sker samt hur dessa får en lösning. I sketcherna har detta 
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lagts upp i faser; först dyker ett problem upp och pekas ut/identifieras av någon/några av 

samtalsdeltagarna (Problemintroduktion). Sedan följer en beskrivning av problemet 

(Problembeskrivning) och slutligen behandlas eller löses problemet (Problemlösning). Lösning på 

problemet kan exempelvis ske genom att en deltagare som gestaltade svårigheter med en bokstav 

nu använder den på ett korrekt sätt, vilket tyder på ett lärande.  

6. 2 Urvalsprinciper och avgränsning 

För att hitta de sketcher som behandlar samma bokstav i de båda programserierna har alla avsnitt 

granskats. De avsnitt som behandlar en bokstav utifrån ett missförstånd har sållats fram, och en 

jämförelse mellan de två programmen har utförts där de avsnitt som behandlar samma bokstav 

valdes ut. Anledningen till att vi ville välja ut samma bokstäver från respektive program var att vi 

vill kunna granska om de båda programmen behandlar bokstäverna på samma vis, eller om det 

finns en skillnad på hur de valt att arbeta. 

Fokus i studien låg på det talade språket. Studien analyserade sketcher om tre bokstäver från 

vartdera program, utifrån 29 bokstäver i Bokstavslandet och 28 bokstäver i Fem myror, då Fem myror 

inte presenterar bokstaven W. Sammanlagt rörde det sig alltså om 6 sketcher som analyserades. 

De utvalda bokstäverna var C, N och Ö. Anledningen till att dessa tre bokstäver analyserades 

beror på att sketcherna om C, N och Ö var de som tydligast gestaltar ett missförstånd/problem 

mellan sketchens deltagare, rörande bokstäver. Detta underlättar den jämförande analysen och 

ger möjligheter att analysera hur missförstånden löses. I Fem myror problematiserades inte enbart 

bokstavs- och ordförståelse utan även matematiska begrepp. Detta är något som ej analyserades 

då studiens fokus låg på bokstavsförståelse. Det gäller även det separata programmet om 

matematik, Livet i mattelandet, som skapats av upphovsmännen för Bokstavslandet. 

Som en avslutande avgränsning analyserades inte lärarhandledningen som tillhör Bokstavslandet 

då dessa skrifter inte kan ge någon information om hur pedagogiska språkproblem introduceras 

eller löses i själva sketcherna. Det framgår endast genom att se programmen.  

Vi valde att inte analysera allt som rör de utvalda bokstäverna i varje avsnitt, utan fokus låg på 

att analysera en sketch ur respektive program som gestaltar den aktuella bokstaven. Därmed kan 

det finnas andra sketcher i avsnitten som behandlar de utvalda bokstäverna ytterligare. Dessa 

sketcher gestaltar dock inte problem med bokstavsförståelse utifrån missförstånd och är därför 

inte inkluderade. Vi är medvetna om att programmen förklarar och behandlar bokstäverna på fler 

sätt än vad som presenteras i den här studien. 
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6. 2. 1 Fem myror är fler än fyra elefanter 

Fem myror är fler än fyra elefanter, eller Fem myror, är ett tv-sänt barnprogram som först visades under  

år 1973-1974 av Sveriges television, kanal 2. Serien visades även som julkalender år 1977. 

Julkalenderversionen innehåller samma material som de ursprungliga avsnitten, den enda 

skillnaden är att en extra scen har lagts till då karaktärerna öppnar en lucka i en julkalender.  

Ursprungligen bestod serien av 40 avsnitt. Den här studien har dock utgått från 

julkalenderversionen som består av 28 avsnitt, eftersom dessa fanns tillgängliga. Varje avsnitt är 

runt 30 minuter långt och innehåller sketcher av olika typer. Sketcherna består av bland annat 

sånger, ramsor och tecknade inslag som behandlar bokstäver, siffor och lägesord. I serien syns 

främst de tre huvudrollsinnehavarna Brasse Brännström, Magnus Härenstam och Eva Remaues, 

som tillsammans agerar i de olika scenerna, under eget namn. Delarna som den här studien 

kommer att analysera finns i avsnitt 5, 6 och 18. Avsnitten hittas på Sveriges televisions hemsida 

öppet arkiv. Fem myror var från början inte tänkt som ett läromedel som skulle användas inom 

skolundervisning, dock används det än idag som undervisningsverktyg i klasser som arbetar med 

bokstavsinlärning. 

6. 2. 2 Livet i Bokstavslandet 

Livet i Bokstavslandet, eller Bokstavslandet, kan tolkas som en ny tids variant på Fem myror. 

Bokstavslandet fokuserar på barns väg mot att lära sig läsa. De delar av serien som har analyserats 

är säsong 1, med 16 avsnitt som var och ett är 15 minuter långa. Det som den här studien 

kommer att analysera är delar ur avsnitt 6, 14 och 16. I varje avsnitt presenteras en eller två 

bokstäver. I säsong 2 och 3 fokuseras det mer på kombinationer av ljud, exempelvis sj-ljudet. 

Bokstavslandet kom ut den 7 november 2013. Programmet är medvetet utformat för barn som går i 

förskoleklass upp till årskurs tre som är på väg att knäcka läskoden eller för de barn som redan 

har gjort det. Programmet bygger på pedagogiska moment som innehåller humor, lekfullhet, 

kunskap och musik. Fokus hamnar på att lära barn hur de känner igen en viss bokstav och hur 

den låter samt hur rim fungerar. Programmet är uppdelat i små sketcher där barn bland annat får 

vara med i Bokstavsbutiken och i Ordförrådet. Programmet handlar främst om fyra karaktärer, 

Ami, Bruno, Coco och Dani som följer med barnen under hela programmet, ibland under andra 

namn och karaktärer exempelvis Dick och Doris som arbetar i Bokstavsbutiken. Varje avsnitt 

avslutas med att de fyra karaktärerna gör en sång- och dansfinal om de bokstäver som har varit i 

huvudfokus.  
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6. 3 Reflektioner kring metod 

Interaktionsbaserad samtalsanalys som analysmetod valdes ut eftersom att traditionen har 

utvecklat analysverktyg för att beskriva hur interaktion mellan människor organiseras på ett 

detaljerat och lokalt plan, yttrande för yttrande, bidrag för bidrag. Det som studien granskar är ej 

naturligt empiriskt material, rent bokstavligt talat. Dock är poängen med programmen att barnen 

som tittar ska uppfatta samtalen och problematiseringarna som autentiska, och därför passar 

metoden studien. Det är det autentiska i interaktionen mellan skådespelarna som till stor del 

skapar möjligheten att involvera barnen i språklärandet, och skapa ett slags ”deltagande” för 

barnen i den lärandeprocess som karaktärerna demonstrerar. Det som metoden granskar är hur 

yttranden träder fram i tid efter varandra som respons på tidigare yttranden, handlingar eller 

händelser samt hur deltagarna problematiserar och förklarar i konversationerna.  

De positiva delarna av en samtalsanalys är att det inte finns tydliga riktlinjer för exakt hur 

analysen ska utföras. Utförandet anpassas istället efter de aktuella forskningsfrågorna, samt efter 

deltagarnas agerande i det aktuella materialet. Ytterligare en positiv aspekt med denna metod är 

att den riktar sig mot det som faktiskt görs och sägs, istället för att spekulera i vad deltagarna 

tänker eller avser. Därmed kan samtalsanalys tyckas vara en ytlig metod, men metoden är effektiv 

vid en analys av exempelvis pedagogiska barnprogram då dessa program oftast är rakt på sak och 

inte undangömmer fakta. Det är vad barnen ser och hör som är det väsentliga, inte vad 

programproducenterna eller manusförfattarna har för bakomliggande syfte med sketcherna.  

6. 3. 1 Forskningsetik 

Då studien ej innefattar en metod som har direkt koppling till autentiska personer då det enbart 

är skådespelare som framställer olika fiktiva karaktärer, har forskningsetiska aspekter ej behövts 

vägas in. Studien granskar program där skådespelare utför sketcher, vilka ej visar på personers 

privata åsikter eller tankar.  

Eftersom att materialet som analyserats är ett redan inspelat, dramatiserat material behövs inte 

deltagarnas identiteter döljas. Hänsyn behöver inte heller tas till känsliga ämnesaspekter då 

materialet som används betraktas som offentligt material. Hade studien inte utgått utifrån ett 

redan befintligt material, utan från ett inspelat verkligt samtal, krävs försiktighet kring deltagarnas 

identitet (Norrby 2014, s. 250).  
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7. Analys och resultat 

Analysen har delats upp i tre avsnitt, som vart och ett behandlar sketcher utifrån varsin bokstav. 

Sketcherna som analyserats behandlar bokstäverna C, N och Ö. Under respektive avsnitt 

presenteras en sammanfattning av varje sketch samt transkriberade uttdrag med tillhörande 

analys. Avslutningsvis redogörs en sammanfattning med likheter och skillnader av programmens 

gestaltning av det språkliga innehållet.  

De inledande presentationerna av varje sketch har utgått från de fem frågorna som togs upp 

under rubriken 6. 1. 3 Samtalsanalys av studiens material. Sketcherna har därefter delats in i faserna 

Problemintroduktion, Problembeskrivning och Problemlösning samt analyserats mot studiens teoretiska 

utgångspunkter och frågeställningar.  

Till sist vill vi lyfta att vi som granskare av programsketcherna färgas av tidigare erfarenheter 

vilket gör det svårt att vara helt opartisk och neutral. Analysen kommer att utgå från hur vi som 

analyserar har reflekterat över sketchernas problematiseringar av språkproblem, kopplat till de 

teoretiska utgångspunkterna samt frågeställningarna. 

7. 1 Bokstaven C  

7. 1. 1 Fem myror – presentation av sketchen 

I den utvalda sketchen från Fem myror sitter Magnus och Brasse i ett vardagsrum. Samtalsämnen 

som uppstår är att Brasse inte känner igen bokstaven C i serietidningen han läser samt att de ska 

ha en fest och talar om att skriva en inbjudningslista. Magnus mål med kommunikationen är till 

en början att få Brasse att lyssna på honom, sen att göra klart inbjudningslistan, och efter att 

problemet uppstått förklara för Brasse hur bokstaven C kan användas. Brasses mål är att först 

läsa serietidningar och sedan även inbjudningslistan självständigt. För att komma vidare i sin 

läsning låter Brasse efter en stund Magnus förklara hur Brasse ska göra när han avkodar 

bokstaven C, då den har två uttal. 

7. 1. 2 Fem myror - analys 

I episod 1 problematiseras de första övergripande kommunikativa målen med samtalet.  Den 

inledande delen av sketchen kan kopplas till logografisk läsning och fonologisk medvetenhet. 

(1) Fem myror är fler än fyra elefanter avsnitt 18, 01.46-02.21. 

1.   Brasse: titta här nu har jag kört fast i läsningen nu har 
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2.   jag kört fast i läsningen det står nån liten krumelur här 

3.   som jag inte kan tyda riktigt ”Han hoppade upp på sin 

4.   krumelur ykel krumelur ykel” 

5.   Magnus: ((fnissar irriterat)) men det är ju ingen krumelur 

6.   titta här ska du få se det är ju en bokstav det är en 

7.   bokstav som heter Ce: ((skriver ett C)) 

8.   Brasse: Ce 

9.   Magnus: ja visst förstår du det här är bokstaven Ce 

10. ((pekar på sitt skrivna C)) och den uttalas S:: han 

11. Hoppade upp på sin - - 

12. Brasse: cykel ja cykel 

13. Magnus: ja just det 

14. Brasse: då är han chanslös då bovarna har en jättesnabb 

15. bil då kommer han aldrig i [livet 

16. Magnus:    [ja visst ja visst men så är 

17. det det att den kan uttalas på ett annat sätt också - - 

18. Brasse: ((lyssnar inte)) 

Problemintroduktion: Brasse introducerar sekvensens problem genom att han ber Magnus om 

hjälp med att förstå något som han benämner som ”krumelur” (se rad 1-4). Han demonstrerar 

bristande bokstavskunskaper, en saknad förståelse för grafemet C. Genom sitt agerande 

demonstrerar han även en avsaknad av logografisk läsning och fonologisk medvetenhet. 

Problembeskrivning: Beskrivningen av problemet sker då Magnus, efter att ha granskat 

”krumeluren” identifierar problemet som ett grafemrelaterat sådant. Han ser att ”krumeluren” i 

själva verket är bokstaven C (rad 7). Sketchen visar även på ett fonologiskt relaterat problem, 

eftersom Magnus även antar att Brasse inte förstår kopplingen mellan bokstavssymbol och 

bokstavsljud. Problemet gestaltas även på ordnivå, då Magnus skapar möjlighet för Brasse att läsa 

ordet cykel (rad 12). 

Problemlösning: Lösningen sker genom att Magnus visar en pedagogisk förmåga, då han 

förklarar för Brasse att ”krumeluren” är bokstaven C. Magnus skapar mening för Brasse genom 

att han använder sig av den serietidning som Brasse läst, för att förklara om bokstaven Cs grafem 

och fonem. Efter att han har gjort detta låter han Brasse själv sätta in bokstaven Cs ena fonem [s] 

i ordet som Brasse först försökte läsa (rad 12), vilket skapar en lösning på det ordrelaterade 

problemet. Magnus begär dock inte att Brasse ska upprepa den metaspråkliga beskrivningen av 

det bokstavsrelaterade problemet. Problemlösningen läggs här alltså på ordnivå, till skillnad från 

problemintroduktionen och problembeskrivningen som ligger på en grafem- och fonemnivå. 
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I episod 2 problematiseras nästa steg i kommunikationen, nämligen att C har två olika uttal, 

fonem. Deltagarna missförstår varandra då Cs fonem är självklara för Magnus men inte för 

Brasse som just fått förklarat för sig att bokstaven C uttalas som [s] som i cykel (rad 9-11).   

(2) Fem myror är fler än fyra elefanter avsnitt 18, 02.21-.05.02. 

19. Magnus: ah men lyssna då du bara läser serier du bara 

20. roar dig vi har ju planeringen för festen också 

21. Brasse: ((kastar tidningen)) fest ((skrattar)) ja juste 

22. vi ska ha fest också då är det klokt att vi bestämmer 

23. vilka som ska [komma  

24. Magnus:   [ja  

25. Brasse:   [vad tycker du öumm  

26. Magnus:   [ja men jag har redan gjort en lista 

27. här hör ska du få höra här 

28. Brasse: vänta jag kan läsa själv jag kan läsa själv 

29. ((rycker åt sig listan)) nu får vi se 

30. Brasse: du äää Surt är det din kamrat Surt 

31. Magnus: Surt 

32. Brasse: ja Surt 

33. Magnus: jag har inte bjudit någon Surt 

34. Brasse: jo det har du det står ju Surt på listan 

35. Magnus: nej ((fnissar irriterat)) det står ju Kurt 

36. ((Curt)) 

37. Magnus och Brasse: [Kurt ((Curt)) 

38. Brasse:   [han är en trevlig kille han är 

39. [jättetrevlig  

40. Magnus: [ja ((mumlar)) 

41. Brasse: det är en jättetrevlig trettiosjua han bustrevlig 

42. ja äh ((läser nästa namn på listan)) ahe jag vet inte 

43. riktigt om jag ska gå på det här kalaset Sajsa ((Cajsa)) 

44. du har ju bjudit nån som heter Sajsa som jag inte känner 

45. det är det värsta jag vet tjejer som jag [inte -  

46. Magnus:      [Har jag 

47. Bjudit Saj - - ((Rycker till sig listan)) Kajsa ((Cajsa)) 

48. Pekar på listan)) [Kajsa ((Cajsa)) 

49. Brasse:   [Kajsa ((Cajsa)) nej det står inte 

50. Kajsa ((Cajsa)) det gör det inte du sa ju det att det här 

51. var bokstaven Ce och den den låter S:: det blir Surt och 

52. det blir Sajsa du har gjort fel du har skrivit fel där 

53. Magnus: hm ja om du inte hade hållit på med dina nöjen 

54. det vill säga serier hela tiden så hade jag också 
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55. förklarat att det har ett annat uttal bokstaven C kan 

56. uttalas på två sätt nämligen S:: och K K också och i det 

57. här fallet så är det K-uttalet som gäller alltså Kurt 

58. ((Curt)) och Kajsa ((Cajsa)) 

59. Brasse: K K och Kajsa det stämmer K K jag säger det e K K 

60. Magnus: åh stopp vi har ju glömt vi har ju glömt en 

61. ((Skriver på listan)) tänk om vi inte hade bjudit henne 

62. vad sur hon skulle blivit och hon som är så söt jag tror 

63. jag har världens chans på henne förstår du  

64. Brasse: ((Läser på listan)) på Kissi ((Cissi)) Kissi Kissi 

65. Magnus: nä men((Fnittrar irriterat)) 

66. Brasse: Kissi vad e [det - - 

67. Magnus:    [Kissi jag har väl inte bjudit någon 

68. Kissi 

69. Brasse: jo men du har ju bjudit Kissi 

70. Magnus: det står Sissi ((Cissi)) 

71. Brasse: nej det står inte Sissi ((Cissi)) den här 

72. Krumeluren ((pekar på C:et)) skulle låta K sa du Ce låter 

73. K 

74. Magnus: och skulle också låta S S:: det finns två uttal 

75. på det åh:: du har ett minne som är en halv millimeter 

76. långt bara jag sa ju tydligt ifrån att det fanns två 

77. uttal K och S:: i det här fallet så är det S:-uttalet 

78. Sissi ((Cissi)) 

79. Brasse: jaha ja men då förstår jag bokstaven Ce har två 

80. uttal S: och K ((Skrattar)) ah det det ((ohörbart)) inte 

81. det spelar inte mig nån roll bara man lär sig när man ska 

82. använda det ena och när man ska använda det andra när är 

83. det det ena och när är det det andra 

84. Magnus: ((fumlar nervöst med sin slips)) du menar regeln 

85. Brasse: ja juste regeln 

86. Magnus: själva uttalsregeln det finns ingen regel det 

87. finns ingen regel det är ingen ordning (( ställer sig 

88. upp)) ibland är det si ibland är det så ibland är det S: 

89. ibland är det Kå ibland är det S::: ibland är det K och 

90. det har varit så i alla tider ingen gör någonting åt det 

91. regeringen riksdan sungen ((suckar)) kungen gör någonting 

92. åt det man måste ju lära sig varje enskilt uttal jag tror 

93. jag blir snäpp jag menar knäpp ((ångestljud)) 
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Problemintroduktion: Problemet introduceras med att Brasse demonstrerar bristande 

bokstavskunskaper genom att använda fel fonem vid läsning av begynnelsebokstaven i namnet 

Curt (se rad 30). Brasse är här ej medveten om problemet, utan menar istället att det står ”Surt” 

på listan (rad 34).  

Problembeskrivning: Magnus identifierar problemet och beskriver det som ett fonologiskt 

problem i och med att Brasse uttalar namnet fel. När Magnus korrigerar felet, på rad 35 och 36, 

så gör han det genom att läsa upp hela namnet med ett korrekt uttal. Det ger inte Brasse 

möjligheten att uppfatta att problemet ligger i själva uttalet av bokstaven C.  

Problemlösning: Lösningen på problemet kommer efter att Brasse läst ytterligare namn på listan 

och uttalat begynnelsebokstaven felaktigt. Det är när Brasse anklagar Magnus för att ha skrivit fel 

(se rad 49-52) som uppklarandet sker. Magnus förklarar då att bokstaven C har två olika uttal [s] 

och [k]. Han gör därmed en fonetisk beskrivning av Brasses problem.  

I sketchen gestaltas inte en tydlig metaspråklig medvetenhet. Sketchen visar på att Magnus inte 

uppfattar att Brasse har uttalat C fel i de namn som står på inbjudningslistan, utan han blir istället 

irriterad när Brasse säger namn som Magnus inte menar finns med på inbjudningslistan (rad 35-

36, 46-48, 64-70). Magnus demonstrerar genom sitt agerande en brist i kopplingen av att det är 

uttalet som missförståtts, och uppfattar inte att Brasse läser grafemet med fel uttal för just det 

specifika namnet. Det är problematiskt då det skapas oro kring ”okända gäster” när Brasse inte 

uppfattar namnen korrekt. Han tror att det kommer främlingar på kalaset. Därmed gestaltas en 

kunskap inom avkodning då Brasse i sketchen läser namnen på inbjudningslistan, men brist i 

förståelsen eftersom han inte visar på erfarenhet av namnens stavningar.  

Utifrån ett språkmetodiskt perspektiv visar sketchen på hur helordsmetoden och 

ljudningsmetoden kan användas i kombination. Främst helordsmetoden används, då deltagarna 

exempelvis utgår från namnet ”Sajsa” för att sedan bryta ner ordet och lyfta fram 

begynnelsefonemet (exempelvis rad 5-7). Ljudningsmetoden används som en ytterligare 

förklaring efter att själva ordet har brutits ner i delar.  

I sketchen agerar Magnus lärarrollen eftersom han visar att de olika namnen går att stava med 

C, och demonstrerar därmed en vetskap om ljudlig betydelse. Replikerna som Magnus yttrar visar 

på tidigare erfarenheter av hur namnen som står på listan stavas, exempelvis på rad 60-63. Brasse 

demonstrerar med sitt agerande däremot en person som saknar erfarenhet av detta. Tillsammans 

visar de dock på en djupare grammatisk beskrivning av lösningen, i och med att de gemensamt 

introducerar möjligheten att det ej finns regler för när bokstaven Cs olika uttal ska användas. 
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7. 1. 3 Bokstavslandet - presentation av sketchen 

Deltagarna i sketchen är butikspersonalen Dick och Doris samt en clown som är kund i 

Bokstavsbutiken. Samtalsämnena som behandlas är först clownens eventuella synproblem och 

därefter samtal om bokstaven C. Dess form - grafem, och uttal - fonem. De övergripande 

kommunikativa målen är att clownen vill köpa ett C som i citroner och ett K som i clown, i form 

av frigolitbokstäver. Butikspersonalens mål är främst att förstå vad kunden är ute efter samt att 

hjälpa honom. Därefter är deras mål att förklara bokstaven Cs olika uttal så att de alla tre är 

överens.  

7. 1. 4 Bokstavslandet - analys 

I sketchen har till en början den språkliga kommunikationen förlorats, vilket illustreras i den 

inledande episoden: 

(3) Livet i Bokstavslandet säsong 1 avsnitt 14, 03.20-03.52. 

1.   Clown: jag behöver - - jag behöver Ce 

2.   Dick: vi vi måste hjälpa honom Doris han kan inte se 

3.   Doris: vad e det som har hänt 

4.   Clown: jag behöver Ce omedelbart föreställningen börjar 

5.   strax 

6.   Doris: ((Lyser med ficklampa i kundens ögon)) kan du se 

7.   ljuset 

8.   Clown: ja det är klart jag kan 

9.   Dick: å å å hyllan där kan du läsa vad som står 

10. Clown: Ce Ce Ce Ce Ce Ce Ce Ce Ce Ce Ce Ce 

11. Dick: din syn verkar ju vara [tipptopp 

12. Clown:    [men snälla ni jag behöver 

13. ett Ce en bokstav min syn är perfekt 

Problemintroduktion: Sketchens problem introduceras då clownen, Dick och Doris inte förstår 

varandra då de till en början uppfattar kommunikationens mål på olika sätt. Dick och Doris 

uppfattar inte att clownen menar bokstaven C när han ber om Ce, utan de tolkar det som att 

clownen behöver hjälp med att se (rad 2). Samtalsdeltagarna uppfattar med andra ord betydelsen 

av det fonetiska ordet [se] på olika sätt. Det tyder på att det inledande problemet kommer ur ett 

rent missförstånd och inte av en demonstrerad okunskap från någon av samtalsdeltagarna. 

Problembeskrivning: Det är först när clownen på rad 13 förklarar att han har perfekt syn som 

problemet beskrivs som ett fonemrelaterat sådant. Problemet ligger dock främst på interaktionell 

nivå, eftersom att det har ursprung i ett rent missförstånd i kommunikationen. Bokstavsbutiken 
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som plats kan vara en bidragande faktor till att en snabb förståelse skapas gällande 

bokstavsnamnet Ce och ordet se. 

Problemlösning: Problemets lösning kommer direkt när clownen förklarar att det är bokstaven 

C han är ute efter. I denna episod av sketchen får alltså clownen vara den som agerar den 

kunniga, se rad 12-13. Dick och Doris har i situationen fokus på att hjälpa den klumpiga clownen 

och det kan vara anledningen till att de hör ordet se, samt tillskriver clownen problem med synen. 

Vad som bör nämnas är att Dick använder ordet se i en mening som avslöjar själva 

missförståndet (rad 2).  

Efter en stund inser Dick och Doris sitt missförstånd och erbjuder Clownen sin hjälp att hitta 

frigolit-Cn. Här visas att clownen trots allt demonstrerar en brist i kunskap om bokstaven C och 

dess användning;  

(4) Livet i Bokstavslandet säsong 1 avsnitt 14, 03.53-05.06. 

14. Doris: jaha ja vi har massor av Cen som du kanske kan 

15. se ((skrattar))- - här är ett fint 

16. Dick: aaa se vilken underbar form Ce::: med denna  

17. perfekta öppning där man kan såsom en [bagagelucka -  

18. Clown:     [tack jag tar ett 

19. sånt den blir perfekt till mina citroner Ce som i citroner 

20. Doris: citroner 

21. Clown: japp jag är världens bästa citronjonglerande 

22. clown 

23. Doris: coolt 

24. Clown: sen vill jag ha ett Kå också som i clown 

25. Dick: det går inte 

26. Clown: vaddå det går inte då blir det ingen clown och  

27. ingen citronjonglering 

28. Dick: låt mig berätta en spännande liten historia ur 

29. livet Ce kan nämligen uttalas på två helt olika sätt 

30. S:::: och K eller som vi bokstavsexperter brukar säga Ce 

31. som i clown och cool såsom min herre förefaller vara 

32. eller Ce som i cirkus och citron 

33. Clown: ((Skrattar)) ja men det visste jag redan det har 

34. jag vetat hela tiden jag tar två Cen så sant som jag är 

35. slownen som jonglerar med kitroner 

Problemintroduktion: Problemet introduceras då clownen ber om att få köpa ett Kå som i 

clown (rad 25). Clownen visar här upp en okunskap om bokstaven Cs olika uttal, fonem.  
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Problembeskrivning: Problemet beskrivs av Dick, då clownen visat på en bristande kunskap 

inom stavning av ordet clown. Dick förklarar att bokstaven C har två uttal, [s] och [k] och 

därmed benämns problemet som ett fonetiskt sådant (se rad 28-32). Clownen visar detta tydligt 

på rad 36, då han nämner orden ”slownen” och ”kitroner”. 

Problemlösning: Lösningen gestaltas i den här episoden av sketchen på en fonetisk och 

fonologisk nivå inom läs- och skrivteori. Clownens handlingar demonstrerar att han kanske 

skämtar om att inte ha förstått bokstaven Cs olika uttal. Han tycks använda en lek med fonem, då 

ett skifte av begynnelsefonemet i orden ”clownen” och ”citroner” yttras (rad 34-35). Därmed 

tycks lösningen i av det här problemet inte involvera ett lärande av något slag. Dick bidrar i sin 

tur till lösningen då han att förklara om bokstaven Cs olika fonem. Han nämner dock inte någon 

regel kring de olika användningarna.  

7. 1. 5 Sammanfattning, likheter och skillnader – bokstaven C 

Till att börja med lyfter båda programmen att bokstaven C har två olika fonem men olika uttal, [s] 

och [k]. Det gestaltas därmed att bokstaven C kan vara svår att lära sig. Båda programmen 

beskriver problemen som fonetiska uttalsproblem. Att lyfta bokstaven Cs olika uttal verkar även 

vara det främsta syftet med sketcherna. I båda sketcherna problematiseras det hur ett ord kan låta 

då fel fonem används, då det var tänkt att använda ett annat fonem. Exempelvis att cykel ska 

uttalas med [s] och inte med [k]. Det skapas andra namn eller andra ord då ”fel” fonem används. 

Ännu en likhet är att båda sketcherna fokuserar på ”singelbokstäver”, och inte nämner 

bokstavskombinationer så som exempelvis ck och ch. 

En skillnad mellan sketcherna är att i Fem myror så talas det om att det inte finns någon regel av 

hur C används i ord. Magnus får ett utbrott när frågan kommer på tal, då han tycks vara en 

person som gärna vill ha ordning och reda. Fem myror lyfter även faktumet att utan regler skapas 

problematik. Bokstavslandet nämner inte frånvaron av regler av användandet av bokstaven C. 

Ytterligare en skillnad mellan sketcherna är att i Fem myror gestaltas ett lärande, då Brasse från 

att ha visat okunskap sedan tar till sig ny kunskap om bokstaven Cs olika uttal. I Bokstavslandet är 

verkar lösningen dock inte involvera någon lärandefas, då clownen säger att ”det har jag vetat 

hela tiden” (rad 34-35).  

7. 2 Bokstaven N 

7. 2. 1 Fem myror - presentation av sketchen 

De som deltar i sketchen är Magnus, Brasse och Eva. De sjunger tillsammans en sång som 

handlar om ord som börjar på bokstaven N. Det första samtalsämnet är därmed först själva 
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sjungandet av sången. Det andra samtalsämnet sker då ett missförstånd skapas, och deltagarna 

diskuterar kring vilka ord som börjar på bokstaven N. Magnus och Eva har som mål att sjunga 

sången, samt att förklara för Brasse om användandet av bokstaven N. Brasse har som mål att 

först sjunga sin del med ord som innehåller bokstaven N och sedan förklara för Magnus och Eva 

om hur han tänkte då han sjöng sin vers.  

7. 2. 2 Fem myror - analys 

Sketchen från Fem myror börjar med att Magnus vill sjunga en godnattsång. Han visar på en tavla 

hur bokstaven Ns grafem ser ut och berättar hur bokstavens fonem låter. Magnus, Brasse och 

Eva står framför ett stort bokstavs-N och tillsammans sjunger de godnattsången om bokstaven 

N. Magnus och Eva har sjungit sina verser innehållandes en rad ord som alla börjar på bokstaven 

N. Därefter är det Brasses tur;  

(5) Fem myror är fler än fyra elefanter avsnitt 6, 04.05-05.01. 

1.   Brasse: ((sjunger)) när man ska nypas ja då nyper man nån 

2.   därbak i än - - [ändan  

3.   Eva:   [nej  

4.   Magnus:   [hallå stopp stopp stopp 

5.   Brasse: ((fortsätter sjunga)) [när nån har namnsta va 

6.   Magnus:     [stopp stopp stopp  

7.   allesammans hysch tyst tyst inte ett ljud här sjunger vi  

8.   en n-visa den handlar om bokstaven eN och vad står du och  

9.   sjunger då ändan nej nej ((slår sig för pannan))  

10. Eva: ändan börjar på Ä det måste börja på eN Brasse  

11. Brasse: ahahah((skrattar)) ja jaja ja jag förstår vad 

12. ni menar fast nu är det väl inte riktigt meningen vad 

13. liksom ändan börja på utan mer va va va vad ändan slutar  

14. på alltså att det e där bak där bak i ändan vad e de där  

15. Magnus: ändan slutar på [eN  

16. Brasse:    [eN ja och när man nyper nån  

17. i ändan när man nyper där bak vad nyper man då i eN  

18. ((skrattar)) S:::: var det inte bra påkommet nu tar vi det 

19. okej one two nej  

20. Brasse: ((sjunger)) 

21. Magnus och Eva: ((Faller in i sången))  

Problemintroduktion: Magnus är den som introducerar problemet då han stoppar sjungandet 

och påpekar för Brasse att han inte sjunger på rätt sätt (rad 3-10). Detta kan bero på att Brasse 
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lyfter fram uttalet av ett fonem, ordets ändans begynnelseuttal, på rad 2. Eftersom Brasse sjunger 

”ÄN-ändan” så kan det tolkas som att Brasse tror att ordet ändan börjar på bokstaven N. 

Problembeskrivning: Även problembeskrivningen sker då Magnus gör sitt påpekande, han 

identifierar problem som att Brasse har missförstått vad sången skulle handla om. Därefter 

beskrivs problemet som ett fonologiskt sådant, då Magnus menar att ändan inte början på 

bokstaven N. Problemet gestaltas alltså även på en interaktionsnivå, då deltagarna missförstår 

varandras intentioner med sången. I det här fallet verkar det som att Magnus och Eva är vana vid 

att Brasse är den som inte förstår och därför direkt anar att Brasse har gjort fel vid sitt val av ord. 

Problemlösning: Lösningen på problemet/missförståndet kommer utifrån en 

interaktionskontext, när Magnus och Eva förstår att Brasse tänkt lite annorlunda gällande vilka 

bokstäver som ska vara med i sången. Lösningen ligger även på en fonologisk nivå, i och med att 

fokus är sista bokstaven i ett ord. 

I sketchen demonstrerar Brasse en tydlig alfabetisk läsning, när han delar upp ett ord i fonem, 

och vet vilket fonem som ordet slutar på. Detta gestaltas på rad 11-17, när Brasse i interaktion 

med Magnus och Eva förklarar varför han valde att sjunga om ordet ändan. I sin tur visar det på 

att Brasse i den här sketchen ska visa hur en person med tydlig fonologisk medvetenhet kan 

gestaltas, då han kopplar ihop fonem med grafem. Fem myror visar även in den här sketchen hur 

en person som knäckt den alfabetiska koden och som har vissa ord automatiserade kan agera i 

interaktion med andra personer. 

Sketchen demonstrerar ett grammatiskt perspektiv inom läs- och skrivteori. Brasse tycks 

gestalta en grammatisk medvetenhet i och med att han sorterar och tolkar den information som 

ges om vad sången ska innehålla och därefter producerar meningar som passar till sångens 

kontext (rad 15-17). Det här gäller även Magnus och Eva, som även de i sketchen agerar personer 

som inte verkar ha några svårigheter att komma på flera ord innehållandes bokstaven N. Även 

faktumet att alla tre talar i korrekt ordföljd bidrar till att de tycks visa på grammatiskt 

medvetenhet. De ändrar även sitt språk i förhållande till vilken kontext de befinner sig i.  

7. 2. 3 Bokstavslandet – presentation av sketchen 

Sketchen utspelar sig i Bokstavsbutiken. Deltagarna är butikspersonalen Dick och Doris, samt en 

kund. Samtalsämnet för sketchen är själva missförståndet, då Dick och Doris ej förstår kunden 

och de pratar därför förbi varandra. Kundens mål med samtalet är att köpa ett frigolit-N. Dick 

och Doris mål med samtalet är att försöka förstå exakt vad det är som kunden är ute efter att 

köpa, en – vaddå? De ger förslag till vad kunden kan tänkas vilja köpa, för att nå sitt 

kommunikativa mål.  
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7. 2. 4 Bokstavslandet – analys 

Problemet i sketchen är att bokstavsljudet, fonemet, för bokstaven N låter likadant som det 

lexikala ordet en, exempelvis en bokstav. Det skapas en miss i kommunikationen då de olika 

deltagarna har olika fokus. 

(6) Livet i Bokstavslandet säsong 1 avsnitt 6, 03.05 – 04.39. 

1.   Kund: god morgon jag vill ha eN 

2.   Dick: eh::: trevligt en vaddå 

3.   Kund: ja alltså eN 

4.   Dick: jo jag hörde det men en vad 

5.   Doris: eeeh kan jag hjälpa till Dick 

6.   Dick: Doris vi har lite svårt att välja 

7.   Doris: självklart vi har ju så många bokstäver vad hade 

8.   du tänkt dig 

9.   Kund: jag vill ha eN 

10. Doris: jag förstår en bokstav vi har fina Un U::: det 

11. är en underbar bokstav om man tycker om att vara ute i 

12. naturen uggla undulat 

13. Dick: ((ställer fram ett frigolit-U)) vad det något mer 

14. Kund: nä men alltså ja eN 

15. Dick: ja ha hä då får vi ta fram listan över alla 

16. bokstäver då så får du helt enkelt välja en bokstav A Be 

17. Ce De E eF Ge Hå I Ji Kå eL eM eN O [Pe Qu - - 

18. Kund:            [stopp det var för 

19. långt backa 

20. Dick: jaha Qu Pe O eN eM eL [Kå - - 

21. Kund:    [stopp framåt 

22. Doris: oj oj oj oj oj oj oj här var det svårt å bestämma     

23. sig 

24. Dick: Kå    eL   eM    [eN - - 

25. Kund:    [eN där var det eN eN 

26. Dick: eN och eN två eN alltså 

27. Doris: eN eN::: som i noshörning natur och nattuggla  

28. varför sa du inte det med en gång 

29. Dick: hm två eN varsågod 

30. Kund: jag nöjer nog med en ((eN)) 

31. Dick och Doris: en vaddå 

32. Kund: ((Suckar och lämnar butiken)) 

33. Dick och Doris: ((Fnissar)) 
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Problemintroduktion: Introduktionen av problemet sker då Dick och Doris inte förstår att 

kunden syftar på bokstaven N då han ber om eN, det lexikala ordet har blandats ihop med 

bokstavsljudet. De tror att kunden menar ordet en, men att han inte vet vad han vill ha en av (rad 

2). Det finns en otydlighet av vad kunden syftar på, vilket bidrar till en miss i kommunikationen. 

Att Dick och Doris ej förstår vad kunden syftar på kan tyckas vara underligt med tanke på 

tolkningssammanhanget då Dick och Doris arbetar i en butik som säljer bokstäver och att de ska 

vara experter inom området. Dick och Doris tycks inte använda sig av sunt förnuft, som är en 

stor del av kommunikativ interaktion enligt CA. 

Problembeskrivning: Problemet beskrivs först då Dick och Doris förstår att kunden hela tiden 

har syftat på bokstaven N, se rad 26-28. Därmed beskrivs problemet som att det ligger på en 

interaktionell nivå, då Dick och Doris missförstod vad det var som kunden syftade på. Problemet 

ligger även på en semantisk ordnivå, eftersom att kunskap behövs för att skapa ord, och denna 

kunskap demonsteras det en brist av i sketchen. 

Problemlösning: Även lösningen av problemet uppkommer i samband med att Dick och Doris 

förstår att kunden menat bokstaven N. Här demonsterar Dick och Doris en tydlig fonologisk 

medvetenhet genom sitt agerande, då de visar på kännedom om alfabetet och vet om att 

bokstaven Ns bokstavsljud låter eN (rad 2).  

Gällade läsning kan det tolkas som att Dick och Doris ska gestalta personer som använder sig 

av den alfabetiska läsningen då de direkt kopplar fonemet [n] som en hopsättning av flera grafem 

till ordet en och inte som ett enskilt fonem i sig (rad 4).  

I den här sketchen använder Bokstavslandet alfabetet som ett metaspråk, då det används som 

verktyg för att tala om språket och reda ut missförstånd, se rad 16-24. Det deltagarnas handlingar 

demonstrerar är att grammatiken som metaspråk  kan användas för att reda ut interaktionella 

missförstånd. 

7. 2. 5 Sammanfattning, likheter och skillnader – bokstaven N 

Skillnader mellan sketcherna från Fem myror och Bokstavslandet är att de tar upp olika saker och har 

fokus på olika aspekter av missförstånd kring bokstaven N. Fem myror lyfter exempelvis stavning 

av ord på en fonologisk nivå, då de nämner många ord som främst har bokstaven i början eller 

slutar på N. I Bokstavslandet nämns endast ett fåtal ord där bokstaven N finns med. Båda 

sketcherna nämner dock hur bokstavens fonem låter, samt hur bokstaven kan användas i ord, 

även om Fem myror gör detta i betydligt högre utsträckning än Bokstavslandet. Bokstavslandet 

gestaltar dock problem på ordnivå. 

Ytterligare en skillnad mellan sketcherna är att gestaltandet av fonologisk medvetenhet visas 

på olika sätt. I Fem myror visas det hur deltagare i ett samtal kan interagera med varandra kring ett 



 

 43 

missförstånd, då alla tycks ha en grundläggande fonologisk medvetenhet. I Bokstavslandet visas 

istället tecken på hur en bristande fonologisk medvetenhet kan gestaltas.  

I sketchen från Bokstavslandet används alfabetet som ett metaspråk för att reda ut 

missförståndet som uppstått. Detta är något som inte sker i Fem myror. Fem myror visar dock på en 

grammatisk inriktning.  

7. 3 Bokstaven Ö 

7. 3. 1 Fem myror – presentation av sketchen 

Deltagarna i samtalet är Magnus, Brasse och Eva. De sjunger tillsammans en sång om alfabetet. 

Själva sången kan räknas som det första samtalsämnet, därefter samtalar deltagarna om bokstaven 

Ö och dess betydelse. Magnus och Evas mål är att sjunga klart sången och få Brasse att förstå att 

det är bokstäver de sjunger om och inte en fysisk ö. Brasses mål med kommunikationen är att 

förstå varför de andra helt plötsligt slutar sjunga.  

7. 3. 2 Fem myror – analys 

Problemet som uppstår här är att ett missförstånd sker mellan ett ord, ö, och själva bokstaven 

med bokstavsljudet [ö], se rad 6-9.  

(7) Fem myror är fler än fyra elefanter avsnitt 5, 24.27 – 25.09. 

1.   Magnus och Eva: ((sjunger)) Zäta, Å, Ä, Ö 

2.   Brasse: men va va va va va nu varför stannar vi nu 

3.   då plötsligt 

4.   Eva: mpf vi är framme nu 

5.   Brasse: vaddå vaddå framme 

6.   Magnus: vi är framme vid Ö 

7.   Brasse: nämen nej jag menar nämen jag menar jag ser ju 

8.   ingen ö 

9.   Eva: ((suckar))bokstaven Ö 

10. Magnus: den sista bokstaven i alfabetet 

11. Brasse: Va va va va va va va va åh::: 

12. Magnus och Eva: ((suckar)) alfabetet 

13. Magnus, Brasse och Eva: ((sjunger)) A Be Ce De E eF Ge Hå 

14. I Ji Kå eL eM eN O Pe Qu eR eS Te U Ve eX Y Zäta ÅÅ ÄÄ Ö 

15. Brasse: juste Ö 

Problemintroduktion: Det första problemet introduceras då Brasse uttrycker en förvåning över 

att Magnus och Eva slutar sjunga (rad 2). Därefter sker ett missförstånd och problem nummer 
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två uppstår. Brasse uppfattar inte att det handlar om bokstäver utan han tror att de sjunger om 

det lexikala ordet ö, vilket kan tyda på att han inte känner igen fonemet [ö] (rad 7-8). Det tyder på 

att Brasse demonstrerar en okunskap om alfabetet och sambandet mellan fonem och grafem. För 

honom tycks dessa ljud endast vara ljud utan betydelse, fram tills han hör ett ljud han känner igen 

som ett ord, en ö (rad 7-8). Det är något som skulle kunna ske hos barn, de kan därför känna igen 

sig i Brasses sätt att tänka. Det finns en brist i kommunikationen där barn kan tro att Ö enbart 

syftar till ordet ö, eller tvärtemot att Ö enbart är en bokstav och ingenting annat. 

Problembeskrivning: Eva beskriver problemet inledningsvis som ett grafem- och 

fonemrelaterat problem, då hon på rad 9 berättar att det är bokstaven Ö det handlar om. Magnus 

fördjupar därefter beskrivningen med att tala om att Ö är sista bokstaven i alfabetet (rad 10). 

Problemet är grafemrelaterat eftersom att Brasse ej känner igen bokstaven Ö eller dess namn. 

Det är även fonemrelaterat på grund av att Brasse inte heller känner till bokstaven Ös uttal. 

Problemlösning: Lösningen vid problemet är diffus, eftersom att en längre förklaring inte sker. 

Brasse demonstrerar en kunskap om bokstäver men inte deras placering i alfabetet och därmed 

gestaltas en oförståelse av att de är klara då de sjungit om bokstaven Ö (rad 5). Han förväntas 

förstå då Magnus och Eva förklarar att det är alfabetet som de sjungit om och att Ö är själva 

slutstationen i alfabetet. Lösningen blir därmed en form av icke-lösning, utan istället mer en 

upprepning av alfabetet där Ö är sist, se rad 13-15.  

Brasse demonstrerar en brist i alfabetiska kunskaper. Han kopplar direkt att ljudet Ö ska vara 

betydelsebärande, och tror att det handlar om det lexikala ordet ö (rad 7-8). Därmed sker en brist 

i kommunikationen och en viktig del av språket går om intet, nämligen att skapa förståelse mellan 

individer.  

Genom att använda sig av det här missförståndet visar Fem myror i denna sketch på hur 

bristande fonologisk medvetenhet kan te sig. Brasse agerar den oförstående här, som inte känner 

till alfabetet eller att språket och orden består av delar, ihopsatta fonem. Genom att visa på den 

här typen av brister kring fonologisk medvetenhet visas även hur en individ som ej knäckt den 

alfabetiska koden kan agera. Om bokstäverna inte har blivit automatiserade så finns det en brist i 

förståelsen, och avkodning kan då ej användas. Den nivån som läsningen som Brasses 

demostrerar kan tolkas som pseudoläsning, så kallad skenläsning.  

Interaktionen som sker mellan Brasse, Eva och Magnus hjälper Brasse i sitt meningsskapande. 

Genom det sociala samspelet som sker mellan dem skapas en förståelse, då Magnus och Eva 

påminner Brasse om att Ö även är en bokstav och inte enbart en fysisk ö (rad 9). Dock visar 

sketchen ej någon tydlig användning av metaspråklig dialog, eftersom Brasse direkt förstår när 

Magnus och Eva nämner alfabetet och bokstäver.  
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7. 3. 3 Bokstavslandet – presentation av sketchen 

Samtalsdeltagarna i sketchen är butikspersonalen Dick och Doris, samt en person som de tror är 

en kund. Samtalsämnet i sketchen är det som uppstår då Dick och Doris så snabbt så möjligt vill 

få ut ”kunden” ur butiken för att de ska kunna resa iväg på semester. Detta är även deras främsta 

mål med kommunikationen. ”Kundens” mål med kommunikationen är att få säga att ”taxin är 

framkörd”. Det skapas missförstånd då kunden och butikspersonalen har olika kommunikativa 

mål, men de senare är allt för stressade för att lyssna på vad ”kunden” har att säga. 

7. 3. 4 Bokstavslandet – analys 

Det uppstår problem när ett fonem som används vid fördröjning, [ö], i det här samtalet uppfattas 

av butikspersonalen som att kunden är intresserad av att köpa ett frigolit-Ö: 

(8) Livet i Bokstavslandet säsong 1 avsnitt 16, 03.47 – 05.17. 

1.   Dick och Doris: åtta sju sex fem fyra tre två 

2.   ((En person kommer in i butiken)) 

3.   Doris: å en kund 

4.   Dick: å så roligt vi som precis skulle stänga 

5.   ”Kund”: ja asså Ö:: ja Ö:: jag skulle [bara - - 

6.   Doris:    [ja då får det gå undan 

7.   ”Kund”: men jag skulle bara vilja [Ö:::: - - 

8.   Doris:    [Ö::: fram med det bara 

9.   ”Kund”: ja asså Ö::: Ö::: 

10. Dick: ((tar fram ett frigolit-Ö)) ja bokstaven Ö 

11. uttalas Ö Ö:: det visste ni ju redan var det något mer 

12. ni önskade 

13. ”Kund”: nä asså [Ö:::: - - 

14. Doris:   [ett till Ö((Tar fram ett till Ö)) 

15. ”Kund”: nä men väldigt fina Ön tack asså men jag skulle  

16. bara vilja vad hette det Ö:::: säga att Ö:::: [Ö 

17. Dick och Doris: ((Plockar fram fler och fler Ö:n)) 

18. Doris:        [köpe  

19. köpe köpe köpe 

20. Dick: skulle vi kunna få be er att öka takten lite va ni 

21. köper ju så överdrivet många Ön det räcker ju till en 

22. hel livstid själva är jag och Doris på väg till en ödslig 

23. ö österut ja vi ska åka till en öde öken för att titta på 

24. ödlor men inte ens vi två behöver så många [Ö:n ((visar  

25. bokstavs-Ön i luften)) 

26. ”Kund”:     [Ö Ö::::  
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27. Ö:::: [Ö:::: - - 

28. Doris:  [var det något mer innan vi stänger 

29. ”Kund”: Ö::::: Ö::::: [Ö:::: - - 

30. Dick:   [så nu ((ger ”kunden” fler Ön)) 

31. ”Kund”: ja asså Ö:::: jag vill bara säga att taxin är 

32. framkörd  

33. Dick: åh:: vilken överraskning 

Problemintroduktion: Problemet som uppstår beror mest troligt på att de befinner sig i en 

Bokstavsbutik. Problemet är starkt situationsbundet, då det troligtvis inte hade uppstått i 

exempelvis en mataffär. Själva introduktionen av problemet sker genomgående, då Dick och 

Doris samt ”kunden” uppfattar målet med kommunikationen på olika sätt. Dick visar på en 

pragmatisk tolkning av ”kundens” ärende (se rad 10-12), mest troligt baserat på att de befinner 

sig i Bokstavsbutiken. Det relevanta här hade varit att ”kunden” var där för att köpa ett bokstavs-

Ö. Dock har ”kunden” ett annat mål med interaktionen, att framföra sitt meddelande. Han blir 

dock avbruten på grund av sin långsamhet. 

Problembeskrivning: Problemet tycks vara ett interaktionellt sådant, deltagarna missförstår 

varandra då ”kunden” i själva verket är en taxichaufför som är där för att hämta upp Dick och 

Doris och inte är intresserad av att köpa bokstavs-Ön. ”Kunden” visar dock på igenkännandet av 

grafemet Ö (rad 15-16). 

Problemlösning: Lösningen på problemet kommer då ”kunden” efter lång stund får fram sitt 

meddelande. Deltagarna i interaktionen inser då att de har haft olika mål med kommunikationen 

(rad 28-32). Lösningen visar ett pragmatiskt missförstånd. Problemet som gestaltas här gör att 

sambandet mellan ljud och betydelse försvinner.  

I sketchen visar Bokstavslandet att ett långdraget uttal av fonemet [ö] kan användas som paus- 

eller tvekljud. ”Kundens” utdragna uttal av fonemet tyder på att han vill säga något och letar efter 

orden, vilket skapar ett missförstånd i kommunikationen (rad 5-9). Dick och Doris har fokus på 

kopplingen mellan det fonetiska språkljudet [ö] och motsvarande grafem, vilket ”kunden” inte 

har (rad 5-29).  

Problematiseringen kan kopplas till ljudningsmetoden som fokuserar på en bokstav i taget 

samt på bokstavens utseende och vilket ljud den har. Inom den här metoden föredras det även att 

börja med vokaler, vilket bokstaven Ö är.  

Genom sketchen visar Bokstavslandet hur en avkodningsförmåga kan se ut. Dick och Doris 

demonstrerar detta i sitt agerande genom att de översätter fonetiska ljud till bokstävers grafem 

(rad 10-12). Dick och Doris demonstrerar genom sitt agerande även hur bristande förståelse kan 

te sig, då de i sketchen inte låter ”kunden” tala till punkt utan har fullt fokus på avkodningen 
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mellan fonem och grafem. Det kan tolkas som att Bokstavslandet vill visa på att förmågor kring 

fonologisk medvetenhet inte alltid utnyttjas till fullo av innehavaren. 

Metaspråkligt sett visar Bokstavslandet på en grammatisk medvetenhet, då man låter Dick och 

Doris gestalta detta genom att de tolkar information och producerar meningar som innehåller 

bokstaven Ö, exempelvis på rad 20-25. Repliken på rad 20-25 tyder på en grammatisk 

medvetenhet och användandet av ett metaspråk. Samtidigt som Dick talar, visar han visuellt med 

att lyfta upp ett av frigolitö:na varje gång han nämner ett ord innehållande bokstaven Ö 

(exempelvis rad 20-25). Därmed gör Dick en koppling mellan fonem och grafem, samtidigt som 

han sätter in bokstaven Ö i meningar. 

7. 3. 5 Sammanfattning, likheter och skillnader – bokstaven Ö 

Skillnader mellan de utvalda sketcherna är att Bokstavslandet problematiserar bokstaven Ö i högre 

grad ur fler olika vinklar än vad Fem myror gör. Exempelvis använder Bokstavslandet bokstaven Ö i 

meningar, de beskriver grafemet och fonemet samt visar på flera sammanhang som bokstaven Ö 

kan finnas med i. I sketchen från Fem myror visar de enbart på bokstaven Ö:s position i alfabetet 

och på hur bokstaven låter. Likheter mellan Fem myror och Bokstavslandet, är att de båda nämner 

att ljudet [ö] kan vara ett betydelsebärande ord, nämligen landmassan ö. Fem myror går dock ej in 

på djupet om bokstaven och ljudet Ö:s olika betydelser, så som Bokstavslandet gör. Därmed skulle 

en slutsats om denna sketch kunna dras, att Bokstavslandet är en utveckling av Fem myror, då de har 

breddat perspektivet på läs- och skrivlärande.  

En skillnad mellan Fem myror och Bokstavslandet i dessa sketcher är att det inte tycks 

förekomma något lärande moment för deltagarna i Bokstavslandet. ”Kunden” i sketchen från 

Bokstavslandet genom sitt agerande verkar demonstrera en förståelse för bokstaven Ö, vilket 

Brasse inte gör i Fem myror.  

7. 4 Sammanfattning av analysresultat 

Samtliga sketcher berör det läs- och skrivteoretiska begreppet fonologisk medvetenhet. Det sker 

på olika sätt, genom exempelvis koppling mellan grafem och fonem som illustreras tydligt i 

samtliga sketcher. Fonologisk medvetenhet visas även genom interaktionen som sker mellan 

deltagarna. Exempelvis vid de avsnitt som kan kopplas till alfabetisk läsning och avkodning. 

Avkodning är något som genomsyrar samtliga avsnitt, exempelvis då samtalsdeltagarna läser, 

översätter fonetiska ljud till bokstavsgrafem samt visar på automatisering av 

bokstavsigenkännedom. 



 

 48 

Vilken nivå som sketchernas problem ligger på visas i Bokstavslandet på en tydlig inriktning mot 

den interaktionella nivån. Problemen som uppstår beror främst på att deltagarna i samtalet har 

olika kommunikativa mål och därmed missförstår varandra. Fem myror visar förutom problem på 

interaktionell nivå även problematik på grafem- fonem- och fonologisk nivå. Det visar även 

Bokstavslandet på, men då mer som en bieffekt av själva huvudproblemet.  

Gällande det språkdidaktiska innehållet i sketcherna kan en slutsats dras att Fem myror har 

tydligare fokus och är mer preciserat i sitt val av gestaltade problemsituationer. De använder sig 

gärna av samma upplägg för sketcherna, det börjar med att någon inte förstår vilket bidrar till att 

en annan person förklarar. Bearbetning av problemet sker och sedan visas det på ett lärande. 

Bokstavslandet däremot arbetar på ett öppnare sätt, då de inte riktar sig mot något tydligt 

systematiskt upplägg. Här ligger fokus istället mest på underhållning, med eventuellt lärande som 

en underliggande bonus. Ingen av personerna får rollen som ”den okunnige”, utan istället 

framställs ett missförstånd som bland annat beror på situationen.  

Samtliga sketcher illustrerar innehåll på en pragmatisk nivå, alltså en språkanvändningsnivå. 

De använder dock inte denna nivå i själva problematiseringen utan det syns övergripande genom 

att sketcherna visar på ett samspel mellan den språkliga strukturen och dess kontext. 
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8. Diskussion 

Nedan diskuteras analysens resultat mot det rådande forskningsläget, som tagits upp under 

rubriken 3. Forskningsöversikt. Diskussionen är tematiskt uppdelad under två delkapitel. Det första 

delkapitlet, 8.1 Diskussion gentemot tidigare forskning, visar på kopplingen mellan den tidigare 

forskningen och studiens analysresultat. Det andra delkapitlet 8.2 Pedagogiska konsekvenser av 

studiens slutsatser belyser didaktiska dilemman om hur de pedagogiska programmen kan användas i 

klassrumsundervisningen. 

8. 1 Diskussion gentemot tidigare forskning  

Analysens resultat visar att sketcherna framför allt fokuserar på bokstävers fonem och grafem, 

vilket inte kommer som en överrraskning, dels med tanke på exempelvis namnet Bokstavslandet 

och dels eftersom båda programserierna handlar om bokstäver och språkanvändning. 

Individualpsykologisk forskning om barns tidiga läs- och skrivinlärning visar att  barns 

kunskaper om rörande fonem och grafem utgör grunden för utvecklingen av en fonologisk 

medvetenhet (Stahl & Murray 1994, s. 221; Cardoso-Martins et al. 2010, s. 25). Forskning visar att 

det är viktigt att barn tränas i fonologisk medvetenhet för att lättare kunna knäcka den alfabetiska 

koden. Genom detta lär sig individer att förstå samspelet mellan talat och skrivet språk (Stahl & 

Murray 1994, s. 221). Forskningen av Cardoso-Martins med flera (2010) visar att barn som har 

fått träning i fonologisk medvetenhet lättare kan lära sig kopplingen mellan bokstävernas namn 

och ljud än de barn som inte har fått denna typ av träning (ibid. ss. 34-35). Castles med flera 

(2009) menar dock att fonologisk medvetenhet inte gynnas av tidig träning inom 

bokstavsmedvetenhet utan att denna utveckling främst handlar om kunskaper inom ett kognitivt 

metaspråk och kunskaper om språkljud (ibid. ss. 68 & 83). Många av sketcherna visar på vikten 

av att kunna uttala bokstävers fonem. Resultatet kan kopplas till forskningsresultatet som Dodd 

och Carr (2003) kom fram till. Deras forskning visar att barn lättare lär sig koppla fonem till 

grafem, alltså koppla bokstavens uttal med symbol, än återgivning av fonem, alltså uttalet av 

bokstavens ljud – inte namn (ibid. ss. 128-133).  

Sketcherna tar i viss mån upp pragmatiska kommunikativa förmågor, exempelvis hur man bör 

tala och bete sig i speciella situationer. Exemplevis hur man som kund och personal bör bete sig i 

en ”Bokstavsbutik”. Det går inte att bara be om ”N/en” då detta skapar missförstånd. Att kunna 

delta i sådana interaktionella situationer kräver en viss kompetens, vilket är en del av 
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språkutvecklingen. Rönnberg med flera (2008) menar att barn utvecklar sitt språk då de tittar på 

barnprogram (ibid. ss. 27-28). Vilket i sin tur kan leda till att barnen kan utöka sin interaktionella 

kompetens, och risken för missförstånd kan minskas. 

Sketcherna lyfter inte alla aspekter som kan anses nödvändiga inom läs- och 

skrivinlärningsundervisning. Sketcherna fokuserar exempelvis inte på stavning eller andra 

aspekter av skrivande. Sketchen om bokstaven C från Fem myror illustrerar dock skrivande, även 

om fokus ligger på det det talade språket. Liberg (1990) menar att om barn lär sig att tala om 

språket, att använda ett metaspråk, kommer det att bidra till att barnet utvecklar sin skrivförmåga 

(ibid. s. 6). Liberg (1990) arbetade i sin studie med olika typer av språkaktiviteter. Bland annat 

aktiviteter som behandlade metaspråk. De flesta sketcherna som analyserats arbetar med ett 

språkanvändningsperspektiv genom att samtalsdeltagarna använder ett metaspråk för att förmedla 

sina kommunikativa mål, då deltagarna nämner ord såsom ”förstå”, ”uttalas”, ”alfabetet” och 

”bokstav”. Detta sker exempelvis i sketchen från Bokstavslandet om bokstaven C, när clownen och 

Dick samtalar om problematiken kring bokstavens olika uttal. Vad som bör nämnas är att Liberg 

(1990) menar att det är barnen själva som bör stå för interaktion för att utveckla sitt språk (ibid. s. 

187). Hon menar vidare att barnen kan behöva känna sig delaktiga i ett meningsfullt sammanhang 

för att utveckla sitt lärande (ibid. s. ii). Norrby (2014) anser dock att interaktion även kan ske 

genom individens eget tänkande i en inre dialog (ibid. s. 85). När barn tittar på programmen så 

interagerar de ej med skådespelarna, men en form av interaktion kan trots det ske genom barnens 

inre dialog. Interaktion kan även ske mellan barnen som ser programmen och barnens medtittare 

(Rönnberg et al. 2008, ss. 159-160). 

De pedagogiska barnprogrammen som analyserats i den här studien tycks ha ett 

mikroperspektiv på relevanta språkliga fenomen för den tidiga läs- och skrivinlärningen. 

Exempelvis tar inte sketcherna om bokstaven C upp bokstavskombinationer som innehåller 

bokstaven C, såsom ck och ch. Även sketcherna om bokstaven N fokuserar på det enskilda 

bokstavsljudet och nämner ej bokstavskombinationer såsom ng-ljudet. Sketcherna om bokstaven 

C gestaltar svårigheter med att lära sig just denna bokstav. Det kan bero på att bokstaven 

innehåller två fonem, [s] och [k], varav det ena fonemet, [k], inte kan hittas i bokstavens namn. 

McBride-Chang (1999) kom i sin forskning fram till att barn ofta tycker att det är svårt att lära sig 

bokstavsnamn och ljudning av bokstäver eftersom att de kräver två olika förmågor (ibid. ss. 301-

302). Även resultatet av forskningen från Cardoso-Martins med flera (2010) pekar på att barn har 

svårare att lära sig bokstävers ljud om de inte finns med i bokstavens namn (ibid. ss. 34-35). Detta 

gäller för bokstaven C, men inte bokstäverna N och Ö där bokstävernas ljud finns med i namnet, 

vilket gör att dessa bokstäver kan upplevas som lättare att lära sig.  
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8. 2 Pedagogiska konsekvenser av studiens slutsatser 

Studiens bakgrund visar på att det är viktigt med ett varierat arbetssätt i undervisningen och dess 

moment. Bland annat Skolverket (2016a) menar att digitala resurser är ett hjälpverktyg för lärare 

när det kommer till att variera och utveckla sin undervisning, exempelvis inom läs- och skriv. 

Eftersom Fem myror och Bokstavslandet är barnprogram som är till för att ”leda” barnen framåt i 

sin läs- och skrivutveckling kan de därför vara ett uppskattat inslag i undervisningen. 

Programserierna tycks dock inte kunna användas självständigt. Liberg (1990) menar exempelvis 

att barn måste inneha vissa förkunskaper för att kunna ta till sig innehållet i undervisningen (ibid. 

s. ii). Barn som inte har en tydlig grund i sin fonologiska medvetenhet eller exempelvis 

förkunskaper inom ordkunskap kan alltså gå miste om programmens pedagogiska budskap. Ett 

exempel på när barn behöver ha förkunskaper är när de ser sketchen om bokstaven Ö från 

Bokstavlandet. Där nämner samtalsdeltagarna flera ord som innehåller bokstaven Ö, exempelvis 

”ödslig ö österut”. Om ett barn inte har förkunskaper om dessa ords betydelse kan denna 

allitteration gå över dess huvud. Cardoso-Martins med flera (2010) menar att barn behöver 

träning i fonologisk medvetenhet för att kunna uppfatta en sådan allitteration (ibid. s. 25). 

Linebarger med flera (2004) kom i sin studie fram till att barn gynnas av att titta på 

pedagogiska barnprogram. Barns motivation kan genom programmen stärkas och deras litterära 

förmågor kan utvecklas (ibid. s. 307). Även Rönnberg med flera (2008) menar att barnprogram 

aktiverar barns engagemang. Barnen kan dra nytta av att se barnprogram genom att programmen 

kan vara språkutvecklande, exempelvis kan barnens ordförråd växa (ibid. ss. 27-28). Det som 

Linebarger med flera (2004) även trycker på är att pedagogiska barnprogram fungerar bäst i en 

klassrumsmiljö med en närvarande lärare som kan koppla programmens innehåll till 

undervisningen samt tillföra ytterligare relevant innehåll, speciellt för de elever som ligger i 

riskzonen när det kommer till läs- och skrivutvecklingen (ibid. ss. 304-305). Detta kan ses som en 

fördel för Bokstavslandet då programmet har en lärarhandledning och är anpassad för 

klassrumsundervisning, vilket inte gäller för Fem myror.  
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9. Konklusion 

Vilket av dessa pedagogiska barnprogram som eventuellt är att föredra är inte något som vi vill 

spekulera om. I arbetet med studien har vi kommit fram till att det är upp till den enskilda läraren 

att bilda sig en uppfattning om vilket av programmen som passar bäst i undervisningen. Det 

anser vi kan göras med hjälp av studiens analys, då denna presenterar hur programmen lägger 

upp bokstavsinlärningen i några utvalda sketcher.   

Resultatet av analysen visar att programserierna arbetar med olika aspekter av 

bokstavsinlärning på en mikronivå. Med det menas att programserierna inte kan användas som 

självständigt lärresurs i läs- och skrivundervisningen, då de inte har ett övergripande 

språkdidaktiskt upplägg. De fokuserar istället på utvalda delar, Fem myror tar exempelvis upp 

problematiseringar på grafemnivå, fonologisk nivå samt ordnivå. Sketcherna från Fem myror 

arbetar främst med avkodning samt läsinlärning och exempelvis inte med stavning och 

meningsbyggnad i samma utsträckning. Fem myror måste därmed kompletteras med undervisning 

som täcker de delar som programmet saknar. Detta gäller även Bokstavslandet. De arbetar däremot 

främst med interaktionella problem, alltså rena missförstånd. Bokstavslandet behöver kompletteras 

med fler vinklar av läs- och skrivundervisning än vad Fem myror tycks behöva. Båda 

programserierna baseras på humoristiska inslag. Bokstavslandet verkar dock ha sitt främsta fokus 

på detta, vilket kan leda till att det svenskdidaktiska innehållet kommer i andra hand. Barn som 

ser programmet kan därmed fokusera på enbart det roliga. Detta är ännu en anledning till varför 

programmen behöver ytterligare komplettering.  

Vi anser att en kombination av övrig läs- och skrivundervisning tillsammans med någon eller 

båda av programserierna är att föredra. Både på grund av att barn som har svårt för läsande och 

skrivande i tryckta läromedel kan komma att behöva en variation i undervisningen, och för att 

läroplanen visar på vikten av ett varierat arbetssätt i allmänhet.  Det är därmed upp till var och en 

att använda programserierna utifrån sitt professionella omdöme och sina didaktiska val. 

Den här studien har inte utgått från en experimentell metod och därför har inte tester gjorts i 

exempelvis elevgrupper. Detta är dock något som hade varit intressant och därför läggs fram som 

ett förslag till vidare forskning. Elevgrupper kan exempelvis få titta på respektive programserie 

och därefter kan en utvärdering ske av hur barnens läs- och skrivkunskaper utvecklas, så som 

Linebarger med flera (2004) arbetade med det pedagogiska barnprogrammet Between the Lions. 

Metoden som Linebarger med flera (2004) använde skulle kunna appliceras på de program som 



 

 53 

undersökts i den här studien. Det kan dock inte bekräftas, utan läggs fram som ett förslag till 

vidare forskning. 

En reflektion utifrån studiens resultat är att Bokstavslandet upplevs som mer tillåtande än Fem 

myror, då Bokstavslandet inte pekar ut någon som ”okunnig” utan istället visar att alla egentligen kan 

– det är missförstånden som kan skapa problematik i vardagen. Bara för att man missförstår 

varandra betyder det inte att någon är ovetande. Med det menar vi inte att  Fem myror pekar ut 

personer som mindre vetande, utan att de ofta använder sig av en annan undervisningsform där 

syftet är att illustrera en lärandeprocess, genom att en person tar till sig ny kunskap i interaktion 

med andra personer. 

Slutligen vill vi lyfta att Bokstavslandet enligt oss inte tycks vara en utveckling av Fem myror i 

någon högre grad, gällande det svenskdidaktiska innehållet. Båda programmen upplevs försöka 

avdramatisera användandet av ett metaspråk samt svårigheter kring bokstavsinlärning. Något som 

skiljer de båda barnprogramserierna åt är ordvalen som görs vid bokstavsproblematiseringarna. 

Bokstavslandet använder sig av ett mer samtida och elevnära språk, vilket troligvis beror på att 

programmet är cirka fyrtio år yngre än Fem myror.  
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Bilaga 1. Transkriptionskonventioner inspirerade av Hutchby och 
Wooffitt 

 

Förklaring av vilka tecken som använts vid transkriberingen av de utvalda sketcherna 

 

Namn: Fetmarkering av ett namn med kolon efter signalerar att en person yttrar en replik 

 Exempelvis: Brasse: 

 

((  ))  Dubbelparentes signalerar transkriptörens kommentar  

Exempelvis: ((skriver)) eller ((fnissar irriterat)) 

 

Ce  Då ett bokstavsnamn uttalats skrivs det fonetiska namnet ut.  

Exempelvis: Ce, Kå  

 

S::: Då ett bokstavsljud uttalas har språkljudet skrivits ut fonetiskt, med kolon. Vid 

flera kolon uttalas ljudet en längre stund 

Exempelvis: S::: 

 

((Curt)) När namn uttalas har själva uttalet av namnet skrivits ner, inte den korrekta 

stavningen av namnet. Stavningen har då angetts inom dubbelparenteser 

Exempelvis: Kurt ((Curt))  

 

- -  Vid en ofullständig replik anges pausstreck 

Exempelvis: upp på sin - - 

 

[   Vid överlappande tal eller samtidigt tal anges hakparentes 

Exempelvis: [ändan 

 [nej 

 

[Ö:: -  Då en deltagare avbrutits av en annan deltagare markeras det med hakparentes 

samt -  

Exempelvis: Ö::: [Ö::: - 

  [ett till 

  

Kurt Stor bokstav har använts vid namn, för att signalera att det är ett namn som uttalas 

 Exempelvis: Kurt, Doris 


