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Sammanfattning 
Syftet med studien är att skapa ökad kunskap om på vilket sätt arbetsmetoden PRAXIS kan vara en del 

av arbetet med den tidiga läsinlärningen för elever som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Det 

undersöker jag genom att göra ett undervisningsförsök i en klass under en period. Det är en blandklass 

där halva gruppen är förskoleklass och den andra halvan årskurs ett. Elevernas kunskaper testas före 

och efter undervisningsförsöket. Resultatet från testen visade att den intensiva träningen i 

undervisningsförsöket nådde en viss framgång för den fonologiska medvetenheten hos eleverna under 

den här perioden. Fonologisk medvetenhet är en medvetenhet om språkets minsta delar språkljuden, 

fonemen. Några av de elever som hade störst svårigheter innan undervisningsförsöket var också de 

som gått mest framåt i sin kunskapsutveckling. En viktig indikation på hur väsentligt elevers språkliga 

självförtroende är för deras kunskapsutveckling blev synlig i resultatet genom elevernas egna uttryck 

för att de upplevde att det blivit lättare att känna igen bokstäver, lyssna på ljud, tolka dem och deras 

egen upplevelse av en förbättrad läsförmåga. Slutsatser som kan dras av studiens resultat är att en 

periods arbete i grupp med PRAXIS-metoden är ett bra komplement då man arbetat ett tag med den 

ordinarie läsundervisningen. Studien visar att metoden tränar förmågan att uppmärksamma språkljud 

och sätta samman dem i sekvenser. Metoden kan vara ett stöd för att befästa fonem och grafem och 

utveckla talet för alla elever men är speciellt lämplig för elever som behöver utveckla sin fonologiska 

medvetenhet. Därtill visar studien att ett inkluderande arbete i gruppen eleverna tillhör gör att de får 

känna sig delaktiga. Genom lustfyllt lärande under lekfulla former kan elevers språkutveckling få en 

extra skjuts i uppförsbacken. 
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1. Inledning 
    Att utveckla sitt språk, lära sig läsa och skriva kan man likna vid att åka skridskor på havsis. Flera 

kognitiva processer är aktiva. Det krävs koordination, koncentration, auditiv och visuell perception. 

Man behöver kunna hålla balansen, behärska skridskoåkningens teknik, lyssna på hur isen låter, läsa 

av isens utseende, men framförallt behöver man motivation och känna glädjen i att åka vidare. 

För många går språkutvecklingen utan någon större ansträngning men för några är det en mödosam 

process. Det är värdefullt att i den processen bevara läs- och skrivglädjen. Det är lätt att tappa 

motivationen om man hela tiden misslyckas. Att utveckla sitt språk, lära sig läsa och skriva är 

färdigheter som startar i den tidiga språkutvecklingen hos barn. Taube (2007) poängterar vikten av att 

pedagoger har goda kunskaper i barns tidiga språkutveckling för att på ett professionellt sätt kunna 

stödja alla elever i denna utveckling. I mitt läraruppdrag möter jag kontinuerligt elever med 

språksvårigheter. Ibland är den språkliga utvecklingen mycket försenad. Då känns det angeläget att 

hitta strukturerade metoder och arbetssätt som förbygger, stödjer och röjer bort hinder i vägen för de 

elever som får kämpa så med läsinlärningen.  

    När det handlar om komplicerat lärande kommer man i kontakt med medicinska diagnostermer som 

inleds med dys. Dyslexi, dyskalkyli, dysgrafi och dyspraxi. Begrepp som beskriver svårigheter med 

läsning, räkning och skrivning. (Adler & Adler, 2006) Forskningen om flera av dessa diagnoser har 

varit omfattande. Ett område som det däremot inte forskats lika mycket kring är dyspraxi, som också 

kallas Childhood Apraxia of speech.  Edeal & Gildersleeve-Neumann (2011) anser att det behövs mer 

forskning kring barn med denna speciella form av svårighet och betydelsen av effekter av olika 

behandlingar. Vid dyspraxi finns svårigheter med handlingsförmågan. Det kan vara munmotoriska 

svårigheter med att viljemässigt initiera ljud och sedan därefter sekvensera dessa ljud till ord och 

sedan meningar. Individen får uttalssvårigheter. Ibland används också termen verbal eller oral 

dyspraxi. Problem med tal-, läs- och skrivförmågan är kännetecknande för barn som uppvisar 

dyspraktiska svårigheter. Det finns stora individuella skillnader hos olika individer (Adler & Adler, 

2006).  Nettelbladt & Salameh (2007) skriver att det länge saknats svensk litteratur med forskning 

kring denna problematik. I forskningslitteratur som handlar om språkutveckling och språkstörningar 

hos barn finns det en mångfald av termer. De väljer att använda språkstörning, ett begrepp som 

definierar det funktionshinder som är den dominerande och mest framträdande svårigheten för dessa 

barn.  

    Att stödja elever med språkstörningar är verkligen en pedagogisk utmaning. Det är en företeelse 

varje pedagog behöver kunskap och bra undervisningsredskap för att kunna möta. Då jag i mitt arbete 

som lärare själv har sökt efter dessa redskap har jag i professionella möten med talpedagog, logoped 

och specialpedagog rekommenderats att arbeta med en arbetsmetod som heter PRAXIS. En metod 

som är utformad för dyspraktiska barn men som också visat sig vara framgångsrik för barn med andra 

typer av tal- och språkstörningar. 
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    PRAXIS är den svenska modellen av Nuffield Center Dyspraxia Programme (NDP) som har tagits 

fram i ett samarbete mellan Nuffield Center London och Britt Hellqvist, Britta Eriksson och Eva 

Hellman, som alla är verksamma logopeder i Sverige och Danmark. Den är anpassad till det svenska 

språkets fonologi och ordmönster. Under ett antal år på Nuffield Hearing and Speech Center som är en 

specialistavdelning på Royal National Throat, Nose and Ear Hospital i London, har NDP utvecklats av 

de logopeder som arbetar där, i ett nära samarbete med den forskning som bedrivs på University 

College London. (Hellquist, 2010) Behovet av en behandlingsmetod för alla de barn med svåra 

språkstörningar som kom till Nuffield Center utmynnade i att NDP utformades. Först 1985, 1992 

uppdaterades det och 2004 kom den tredje upplagan, NDP3. UCL Speech Hearing and Phonetic 

Sciencis är erkända internationellt för sin forskning om perception och produktion av tal. På 

University College London (UCL) Psychology And Language Sciences-Faculty of brain sciences, har 

man utbildning i Nuffield Dyspraxia programme. (UCL, 2015)  

    I arbetet med PRAXIS sker undervisningen på ett logiskt och strukturerat sätt, steg för steg. 

Undervisningen går ut på att lära barnen vilka artikulatoriska rörelser som behövs då man formar ljud i 

ord. Målet är att lära eleven att koordinera och automatisera dessa rörelser. I praxisalfabetet finns en 

bild som representerar varje språkljud (fonem) och med hjälp av bilderna bygger man ihop ord med 

olika längd och svårighetsgrad. Det är lättanvänt och går att variera efter behov. Det går att arbeta både 

individuellt med en elev och i grupp. 

    Tjernberg (2013) anser att den pedagogiska forskningen inte förankrats tillräckligt i skolans 

vardagsverksamhet. Mer forskning som utgår direkt från den pedagogiska praktiken kan bidra till att 

ge nya insikter. På Örsundsbroskolan arbetar man med språkförebyggande arbete. Man gör tidig 

språklig screening i förskoleklassen för att göra tidiga upptäckter av läs- och skrivsvårigheter och 

brister i den språkliga förmågan. Praxisalfabetet introduceras också av förskollärarna och används sen 

under den första skoltiden så länge som eleverna har behov av det. (Nohrstedt, 2011) Det är viktigt att 

inte gå för fort fram i läs och skrivundervisningen, att ge de elever som behöver det mer tid till att 

befästa kunskaper. Att som pedagog ha kunskaper i flera läsinlärningstekniker för att kunna möta 

skilda behov. Vikten av detta har forskning visat. (Lundberg, 2006) 

”Forskning har visat att lärare som noga följer sina elevers läsutveckling med formella och 

informella metoder är mer framgångsrika än lärare som inte ägnar tid, engagemang och kraft åt 

detta.” (Lundberg, 2006 s.5)  

Då brister upptäcks är det viktigt att ge stöd i ett tidigt skede. En tydlig struktur och väl genomtänkt 

metodik är grundläggande i den tidiga läsinlärningen. Att gå för snabbt fram i läs- och 

skrivundervisningen är vanliga pedagogiska missar enligt Glentow (2006). Det är viktigt att alla barn 

får känna att de lyckas, att bevara deras språkliga självförtroende. Mot bakgrund av detta tycker jag att 

det är viktigt att ge mycket tid för grundläggande språkutvecklande träning under skolans första år. 

Avsikten med min studie är därför att ge en fördjupad kunskap och ökad förståelse för hur pedagoger 
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kan arbeta med elevers läs-, skriv- och språkutveckling. Utformningen av undervisningen påverkar ju 

hela klassen då det finns elever i behov av stöd i elevgruppen. 
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2. Syfte  
     Syftet med studien är att skapa ökad kunskap om på vilket sätt arbetsmetoden PRAXIS kan vara en 

del av arbetet med den tidiga läsinlärningen för elever som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. 

 

2.1 Forskningsfrågor 

• Vilka resultat kan uppnås med en intensiv periods arbete med PRAXIS-metoden?  

• På vilket sätt skiljer sig en intensiv periods arbete med en metod från ett mer långsiktigt 

arbete? 

• På vilket sätt är metoden lämplig att använda i undervisning för att skapa intresse och ge 

förutsättningar för elevernas lärande och utveckling?  
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3. Litteraturbakgrund och teori 
    Eftersom avsikten med min studie är att ge en fördjupad kunskap och ökad förståelse för hur 

pedagoger kan arbeta med elevers läs-, skriv- och språkutveckling, kommer här en presentation av 

tidigare forskning. Forskning om hur barn utvecklar språk, hur en försenad språkutveckling påverkar 

den tidiga läsinlärningen och hur viktigt det är att arbeta med tidiga stödjande insatser. Med syftet att 

möta och förebygga läs- och skrivsvårigheter har forskningen varit omfattande de senaste 20 åren. 

Tjernberg (2013) skriver att man idag har goda kunskaper kring hur barns läs- och skrivutveckling 

relaterat till språkliga, kognitiva och sociala faktorer och hur det i sin tur gett insikter i hur 

läsprocessen kan analyseras. (Catts & Kahmi, 2005; Höien & Lundberg, 2002; Myrberg, 2003; Snow, 

Burns & Griffin, 1998; Thorgesen, 2007 refererade i Tjernberg, 2013)  

 

3.1 Definition av begrepp 

    Det finns några begrepp som beskriver språkets formsida. Ett språks morfologi, formlära, är dess 

regler för hur man sätter samman mindre enheter, morfem, till ord. Det är alltså regler för ordbildning 

och ordböjning. Ett språks syntax, satslära, är dess regler för ordföljd, hur man sätter samman ord till 

satser och meningar. Ortografin i språket är stavningssystemet och den lexikala semantiken handlar 

om ord och frasers betydelse. Fonologisk medvetenhet är en medvetenhet om språkets minsta delar 

språkljuden, fonemen. Då en person är fonemiskt medveten känner den till att ord består av enskilda 

språkljud och förstår att dessa språkljud kan användas för att skapa ord. (Nettelbladt & Salameh, 2007) 

Specialpedagogisk undervisning har som syfte att erbjuda extra stöd till barn som behöver det. Hur 

innehållet ska se ut, vilka material som ska användas, hur eleven ska undervisas, hur snabb takt det ska 

ske i och på vilket sätt det ska ske kan anpassas efter de behov som eleven har. (Ziolkowska, 2007) I 

min studie är dessa begrepp centrala då undervisningsförsöket har ett syfte av att skapa fonologisk 

medvetenhet hos elever genom en inkluderande specialpedagogisk undervisning. 

 

3.2 Forskning om pedagogers kunskaper 

    Tjernberg (2013) visar i sin forskning att svårigheter lättare övervinns genom att utveckla det som 

är positivt och inte genom att fästa blicken på svårigheterna. Enligt Tjernberg (2013) har 

forskningsrapporter från Skolverket och stora internationella studier med kunskaper om varför barn 

kan ha svårt att tillägna sig skriftspråket inte bidragit till att det hänt så mycket ute i skolorna. En av de 

frågor hon därför ställer sig i sin studie är hur man kan nå ut med forskningskunskap till den praktiska 

verksamheten. En orsak kan vara att forskningskunskap sällan omvandlas till praktisk pedagogisk 

handlingskunskap. Praktiknära kunskap kan leda till nya insikter. Tjernbergs (2013) studie är 

praktiknära och hon studerar bl.a. hur pedagoger arbetar med olika skriftspråksaktiviteter och hur 

dessa bidrar till elevers läs-och skrivlärande i skolan. Hon undersöker om det finns moment i 
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pedagogers undervisning som kan anses vara specialpedagogiska förbyggande insatser. Hur pedagoger 

arbetar för att identifiera och undanröja hinder för läs- och skrivinlärning.  

Resultatet i Tjernbergs (2013) studie visar att pedagoger använder en stor mängd av metoder för att 

möta den stora variation på vilka förutsättningar det finns för olika elever. Pedagogerna arbetar mycket 

med muntlig framställning. Något som visar sig ge goda förutsättningar för elever som har svårigheter 

med läsning och skrivning. En stor mångfald av variation i uppgifterna där olika förmågor kan få 

utvecklas, speglar ett specialpedagogiskt tänk.  

    Både Tjernberg (2013) och Alatalo(2011) skriver om lärares möjligheter och hinder för att 

genomföra en skicklig läs- och skrivundervisning. De belyser framförallt vikten av att pedagoger 

besitter goda kunskaper i skriftspråksinlärning och elevers lärandeprocess. Det är inte tillräckligt att 

inneha metodkunskaper i läs-och skrivinlärning man måste också kunna omsätta dem i praktisk 

pedagogisk handling för att eleverna ska kunna tillägna sig dem. 

 Det finns några områden i läs- och skrivundervisningen som är väsentliga: Fonemisk 

medvetenhet, fonem-grafem-korrespondens (Phonics), ordkunskap och stavning, läsflyt, 

ordförråd, läsförståelse. (Alatalo, 2011, s.30) 

    Alatalo (2011) visar i sin studie hur pedagoger som har kunskap om språkets strukturer, inklusive 

ortografi (stavningssystem), stavningskonventioner och kan omsätta dessa kunskaper i sin 

undervisning når mer framgång. En väsentlig faktor är även hur pedagogen strukturerar 

undervisningen för att det ska ge ökade färdigheter hos eleverna. I sina resultat redovisar Alatalo 

(2011) hur dessa kunskaper ser ut hos pedagoger. Hon beskriver hur många av pedagogernas 

grundläggande kunskaper för läsinlärning var bristfälliga. 
Eftersom läsinlärningen grundas på medvetenhet om hur språket är uppbyggt, 

utgör kunskaper om språkets strukturer en betydelsefull bas för lärares läs- och 

skrivundervisning. I forskningsöversikten framgår att såväl nybörjarläsare som 

elever som har direkta svårigheter med att lära sig läsa blir hjälpta av systematisk 

undervisning om hur talspråket och skriftspråket samverkar. (Alatalo, 2011, s.191) 

    I överenstämmelse med Alatalo (2011) understryker Ziolkowska (2007) i sin studie hur viktigt det är 

att pedagoger tar sig tid att observera sina elever för att göra tidiga upptäckter av läs- och 

skrivsvårigheter och sätta in stödåtgärder i ett tidigt skede. Frågor hon ställer sig är vad som händer 

med dessa elever i klassrummet och vad förändras över tid. Traditionella åtgärdsprogram bygger oftast 

på att eleven tas ut från sitt klassrum och får arbeta enskilt med läsningen en kort stund varje dag 

tillsammans med specialpedagog. Det leder till att eleven uppmärksammas av sina klasskamrater, 

eleven blir isolerad från övriga.  Å andra sidan, då specialpedagogen arbetar i klassrummet med 

eleven, kan det även då väcka uppmärksamhet. Här gäller det att vara lyhörd för eleven, hur den 

upplever det. 
Varje barn har en utvecklingspotential vars gränser ingen känner. Begåvningen ser också olika 

ut för olika barn och ungdomar. Därför har varje barn rätt till en skolgång utformad efter egna 

behov. Skolans organisation och resursfördelning måste därför ta hänsyn till varje barns unika 
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utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för lärande. En helhetssyn på den enskilda elevens 

förutsättningar för lärande, utveckling och delaktighet i skolans arbete ska vara styrande för hur 

olika insatser utformas. (SOU, 1998:66) 

Ziolkowska (2007) konstaterar att forskare är tämligen överens om att var undervisningen sker, i 

klassrummet eller utanför, inte egentligen är av störst vikt. Fokus bör ligga mer på undervisningspraxis 

och hur effektiva behandlingsmetoder är och mindre på vilken plats där den sker. I sin 

forskningsstudie undersöker hon arbetet med ett interventionsprogram, för barn som är i riskzonen för 

läs-och skrivsvårigheter. 

!

3.3 Den tidiga språkutveckling 

    Elevers språkutveckling påverkas av hur deras tidiga språkutveckling sett ut. Nettelbladt & Salameh 

(2007) skriver att en förutsättning för språkutveckling är att ha en förmåga till perceptuell selektion. 

Barn ska kunna uppmärksamma vilka kontraster som är meningsskiljande i modersmålet och kunna 

ignorera de kontraster som inte är det.  Det finns även betydande individuella skillnader i 

språkutveckling hos barn med en normal språkutveckling. ”Genom att höra ett specifikt språk börjar 

barnet gradvis att göra en selektion mot vissa typer av språkljud som finns i det språk som omger det.” 

( Nettelbladt & Salameh, 2007, s.67) Nettelbladt & Salameh (2007) skriver vidare att John Locke 

(1993) hävdar att det finns ett samband mellan talproduktion och talperception. Då barnet imiterar det 

tal som det hör omvandlar barnet talet till artikulatoriska mönster som ger stöd för en fonologisk 

analys. För barn med otydlig artikulation kommer det att ta längre tid att lära sig segmentera 

ordgestalter i segment och stavelser. Enligt Locke sker det genom upptäckten av att stavelser kan delas 

upp i stavelsebörjan och stavelserim. För att förstå problematiken för barn med språkstörning är 

Lockes teori intressant. ”Teorin förutsäger att en omogen auditiv perception hos barn med 

språkstörning skulle kunna vara resultat av en begränsad talproduktion.” (Nettelbladt & Salameh, 2007 

s.67) Vidare resonerar Nettelbladt & Salameh (2007) att barn med språkstörning får en långsam 

språkutveckling och får svårigheter med att lära sig nya ord att bygga ut sitt ordförråd med. Problem 

med att göra sig förstådd och att förstå vad andra säger till dem. Taube (2007) anser att förskolans och 

skolans viktiga uppdrag är att hjälpa elever vidare i sin talspråksutveckling. De behöver redskap för att 

utveckla sitt ordförråd och förmågan att uttrycka sina känslor och tankar. För att barn ska våga 

uttrycka sig behöver de känna att omgivningen vill lyssna på det de säger och att de blir respekterade 

så att de får tid till att formulera vad de vill ha sagt. Som aktiv lyssnare ställer man frågor och ger 

kommentarer. Då barnet tappar tråden kan den vuxne, genom att sammanfatta det hittills sagda och 

ställa ledande frågor, hjälpa barnet vidare. 

 

3.4 Pragmatik 

    Pragmatik är det sätt man använder språket på i samspel med andra i bestämda situationer. I en 

språkligt stimulerande omgivning får barnet stöd för sin språkutveckling. Detta perspektiv utgör en 
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viktig förutsättning för min studie. ”Pragmatik innebär ett vetenskapligt studium av språkanvändning 

eller språkbruk, särskilt språkliga handlingar och verksamheter” (Nettelbladt & Salameh, 2013, s.17))  

Dorothy Bishop(2000) har gett en kort definition av svårigheterna med språkanvändningen och 

förklarar att ”Pragmatiska svårigheter kan förstås som problem med att använda språket på ett lämpligt 

(adekvat) sätt i en viss kontext” Bishop (2000, refererad i Nettelbladt & Salameh, 2013,s.20) 

Det kan vara svårt att identifiera pragmatiska svårigheter då de inte alltid visar sig vid traditionell 

språktestning. De kan visa sig först som svårigheter att förstå sammanhängande tal i en 

samtalssituation på en lektion eller annan gruppsituation. Över tid kan pragmatiska svårigheter 

förändras. Ett förskolebarn som haft stora svårigheter med fonologi och grammatik (språkets struktur) 

och förståelse av språket kan senare uppvisa mer svårigheter med att uttrycka sig. Nettelbladt (2013) 

beskriver några orsaker till problemet med att identifiera pragmatiska svårigheter: 

-Visar sig bara i vissa situationer 

-Visar sig bara vid sammanhängande tal vid samtal 

-Symtomen förändras över tid 

-Påvisas sällan vid traditionell språktestning 

- Kan yttra sig olika hos pojkar och flickor 

”Pragmatiska svårigheter finns ofta med som ett kärnproblem hos barn med neuropsykiatriska 

diagnoser, särskilt hos barn med autismspektrumstörningar.” (Nettelbladt & Salameh, 2013 s.21)         

I över hundra år har språkstörningar hos barn omnämnts i den vetenskapliga litteraturen. Trots det har 

de pragmatiska svårigheter som finns hos dessa barn blivit uppmärksammade först i början av 1980-

talet. Vygotski beskriver komplexiteten i pragmatiska svårigheter då han uttrycker det så här:  
”To understand another´s speech, it is not sufficient to understand his words- We must understand his 

thought. But even that is not enough- we must also know its motivation. Vygotskij (1962, s.151 refererad i 

Nettelbladt & Salameh, 2013, s.31)  

 

3.5 Dyspraxi 

!!!!!Det är vanligt att barn med tal- och språkstörningar har dyspraxi. Vid dyspraxi finns svårigheter 

med handlingsförmågan. Det finns olika typer av dyspraxi och det är viktigt att särskilja dem. 

Motorisk dyspraxi- Svårigheter med att organisera och planera viljemässiga och ändamålsenliga 

kroppsrörelser. Verbal dyspraxi- Svårigheter med att initiera ljud viljemässigt och sedan sekvensera 

dessa ljud till ord och sedan meningar. Individen får uttalssvårigheter. Ibland används också termen 

oral dyspraxi. (Adler & Adler, 2006) Svårigheter med tal-, läs- och skrivförmågan är kännetecknande 

för barn som uppvisar dyspraktiska svårigheter. Det finns stora individuella skillnader hos olika 

individer. Dessa svårigheter beskrivs i sin tur med en mångfald av termer, något som också Nettelbladt 

& Salameh (2007) pekar på. De väljer att använda språkstörning, ett begrepp som definierar det 

funktionshinder som är den dominerande och mest framträdande svårigheten för dessa barn.  
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    Barns språksvårigheter kan också beskrivas ur flera perspektiv. Adler & Adler (2006) beskriver hur 

det i ett psykologiskt perspektiv kan handla om att undvika tal- läs- och skrivsituationer för att slippa 

upprepade misslyckanden. I ett neuropsykologiskt perspektiv kan det handla om att kunna koordinera 

öga och hand, svårigheter med att integrera sinnesintryck. Det kan också märkas vid måltider, 

påklädning, utövande av idrottsaktiviteter. I ett pedagogiskt perspektiv handlar det bl.a. om 

språkstrukturella svårigheter, bristande ordförråd, ordförståelse och pragmatiska besvär. Där har 

forskningen på senare år fördjupats. 

 Forskningen om språkstörning har inriktats på de språkstrukturella svårigheterna med fonologi, 

morfologi och syntax. Problem inom dessa områden var de som först beskrevs i litteraturen, och 

det är också de vanligaste problemen hos dessa barn. Senare forskning har även uppmärksammat 

lexikala/semantiska problem hos barn med språkstörning. (Nettelbladt & Salameh, 2013, s.340)  

Adler & Adler (2006) beskriver vidare hur det vid problem med formkonstans kan vara svårt att 

komma ihåg hur siffror och bokstäver som man tidigare lärt sig ser ut då de förkommer i ett nytt 

sammanhang. I ett nytt sammanhang kan former som man tidigare lärt in verka vara nya då de 

förekommer på ett annat sätt än då de lärdes in. Skrivsvårigheter yttrar sig så att stavningen blir 

påverkad då det finns problem med spatiala relationer. Vid skrivande vänder man på bokstäver t.ex. b 

och d. Den auditiva perceptionen påverkar också så att man inte hör hur orden låter och därmed också 

får svårt att veta hur de ska stavas. Svårigheter att alstra ljud och sekvensera dem till ord. Samordning 

av motoriska rörelser är en komponent vid skrivande, men det finns också kognitiva processer som är 

aktiverade vid skrivandet som handlar om planering, arbetsminne, uppmärksamhet och koncentration. 

Svårigheter på det här planet påverkar förmågan att skriva en sammanhängande berättelse med tydlig 

inledning, innehåll och avslutning. (Adler& Adler, 2006) Som synes inrymmer begreppet dyspraxi 

svårigheter på flera plan som påverkar en individs lärandesituation.  

 

3.6 Läsutveckling 

    I lärandesituationen finns en nyckelkunskap som grundläggs under de första åren i skolan och det är 

läskunnigheten. Karin Taube (2007) beskriver hur elevers läsförmåga i grundskolans sista år hänger 

samman med hur dessa elevers läsförmåga såg ut under deras tidiga skolår. Syftet med det hon skriver 

i Barns tidiga läsning (2007) är att ge en inblick i de olika teorier om läsningens natur som läsforskare 

världen över lagt fram. I de tidiga skolåren läggs grunden för elevernas läsning under de första åren. 

Hur läsförmågan ser ut för elever i grundskolans sista år hänger samman med hur dessa elevers 

läsförmåga såg ut under deras tidiga skolår. Det är ett stort ansvar skolan har i att stödja alla elever så 

att de får en positiv läsutveckling. Det krävs goda kunskaper om läsprocessen och om hur 

socioemotionella faktorers samspelar med lärandet. Elevers språkliga utveckling ser olika ut för olika 

individer och de är olika rustade för att utveckla en god läsförmåga. Kunskaper krävs då om dessa 

olika förutsättningar. Utgångspunkten blir då talspråksutvecklingen eftersom läsning är en språklig 

aktivitet. När barn vid sju års ålder börjar årskurs 1 i grundskolan är språkets alla olika sidor inte 
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färdigutvecklade. De flesta, med några undantag, har dock utvecklat ett talspråk som de kan göra sig 

förstådda med. Det kallas att de tillägnat sig språkets fonologiska sida, den som omfattas av 

språkljuden. De flesta böjer också orden någotsånär rätt och använder en meningsbyggnad som är 

relativt korrekt. De kan använda sig av de grammatiska uttrycksformer som de uppfattat i 

omgivningen. I skolan ska de sedan skaffa sig grammatiska kunskaper om skrivning under många år.  

Under hela livet ska sedan den semantiska sidan av språket utvecklas. Den som handlar om ords 

betydelse. Även den pragmatiska sidan av språket utvecklas under lång tid. Den som handlar om hur 

man använder språket. Den som har en väl utvecklad förmåga att använda språk tänker sig in i 

lyssnarens situation och ställer sig själv frågor kring vad lyssnaren redan vet och vad lyssnaren 

behöver veta. Genom svaren på dessa frågor anpassar språkanvändaren det som ska sägas. (Taube, 

2007) Att ha ett rikt ordförråd och kunskap om ords betydelse är av stor vikt för läsutvecklingen. 

Enligt Scarborough (1998, refererad i Taube, 2007) kan hela tjugo procents skillnad i läsutvecklingen 

förklaras genom att det grundar sig på hur omfattande barnets aktiva ordförråd, d.v.s. ord som de 

själva kan använda, är då de börjar skolan. En viss betydelse för läsningen kan också läggas vid det 

passiva ordförrådet d.v.s. ord som de själva inte använder men känner igen. (Taube, 2007 )  

En vanligt förekommande definition av läsning är det som kallas för the simple view of reading: 

 ”Läsning= Avkodning x Förståelse av språk” (Skolverket, 2001 s.6) En betydelsefull faktor som 

Dalby (1992, refererad i Taube, 2007)) har utökat the simple view of reading med är motivation. 

”Läsning= Avkodning x Förståelse av språk x Motivation” (Taube, 2007 s.13) 

 

3.7 Läsmodeller 

    En viktig del av kunskapsbasen i min studie är forskning om läsinlärningsmetoder. Jag går inte in i 

detalj här utan nämner helt kort vilka tre huvudgrupper läsmodellerna delas in i på ett förenklat vis.  

Bottom-up: Man utgår från delarna (fonemen) och ljudar ihop fonemen till helhet (ord, text). 

Top-down: Utgår från helhet (text) och analyserar därifrån delarna. 

Interaktiv modell: En blandning av bägge modellerna. (Liberg, 2006; Taube, 2007; Frost, 2009) 

Forskare är idag tämligen överens om att det inte finns en läsinlärningsmetod som är den enda rätta för 

alla barn. Däremot finns det en viss konsensus kring forsningen då det gäller vilka komponenter som 

behöver utvecklas då den skriftspråkliga koden ska knäckas. Det handlar om fonemisk medvetenhet. 

Att förstå hur bokstäver och bokstavsljud korresponderar. Ha bokstavskännedom. Utveckla den 

syntaktiska förmågan. Förmågan att kunna sätta ihop meningar i talspråkliga sammanhang. När barn 

är små behöver de också bygga ut sitt ordförråd, träna på att koncentrera sig på uppgifter och utmanas 

i sitt tänkande kognitivt kring texter som de hör läsas högt för dem. Internationellt är man någorlunda 

överens om att nybörjarundervisningen ska innehålla ett visst mått av phonics d.v.s. hur bokstav och 

bokstavsljud korresponderar. Den ska vara strukturerad och genomtänkt. (Skolverket 2011-10-03) 
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3.8 Läs-, skriv- och talsvårigheter 

    Det finns flera olika orsaker till läs-, skriv- och talsvårigheter. Med pedagogiskt stöd kan man 

kompensera dessa svårigheter, speciellt i den inledande läs-och skrivinlärningen och bidra till att 

utveckla läs- och skrivförmågan. Enligt Björk & Liberg (1999) lär sig de flesta läsa och skriva utan 

några stora problem, men för en del är det en arbetsam process. Därför är det viktigt som pedagog att 

besitta kunskaper om flera läsinlärningsmetoder. När vi lär ut flera olika tekniker kan barnen hitta sitt 

eget arbetssätt och finna glädjen i läsningen och skrivningen. Varje person gör en egen 

sammanställning av de olika teknikerna och de bidrar till att man så småningom lär sig läsa och skriva. 

Om man har problem med en kompenserar man oftast det med en annan. En del behöver mer tid på 

sig, en annan behöver mer varierande uppgifter och ytterligare någon behöver mer individuell 

handledning. Några behöver ännu fler insatser som inte alltid är möjliga att åstadkomma inom ramarna 

för de resurser skolan har. Det finns en stor mängd av olika faktorer som kan orsaka läs- och 

skrivsvårigheter. I den pedagogiska situationen kan det vara brister i skolans inlärningsmiljö, 

inlärningsmetoder (endast få tekniker lärs ut), skol- och lärarbyten m.m. I den sociala situationen finns 

faktorer som, olika brister i uppväxtmiljön, låg kamratstatus m.m. I den psykologiska situationen finns 

det kognitiva inlärningsproblem, försenad språkutveckling, perceptuella-motoriska inlärningsproblem, 

brister i minnesförmåga, självförtroende eller emotionella problem. I den neurobiologiska situationen 

finns olika genetiskt betingade avvikelser och hjärnskador som påverkar syn, hörsel och tal. Det finns 

beräkningar som säger att 20 % av eleverna i Sverige har läs- och skrivsvårigheter. Det är endast 3 % 

som uppskattas utgöra någon form av neurobiologiskt handikappade.  Även om man kan komma långt 

med ett helhetsbaserat klassrumsarbete finns det elever som måste få extra hjälp. Detta behöver inte 

innebära att eleven går ifrån klassen utan det kan lika gärna vara så att specialpedagogen är med i 

klassens arbete och ger de elever som behöver det extra stöd. Vi måste vara uppmärksamma på vad 

som gynnar eleven bäst, en del mår bra av att få gå ifrån och få enskild undervisning men det finns 

också de som mår dåligt av det. Det är inte gynnsamt för eleven då man bara tränar det som går dåligt. 

Det är rejält knäckande för självkänslan. Den särskilda undervisningen bör också baseras på verkliga 

läs-och skrivsituationer i ett för eleven meningsfullt sammanhang där olika lärstilar ingår. Varje barn 

är unikt och vi måste vara beredda att hela tiden förändra och förbättra vår undervisning så att vi kan 

möta alla barn där de är och hjälpa dem vidare. (Björk & Lieberg 1999)  

 

3.9 Tidiga, stödjande insatser 

    Det finns en rad av både svenska och internationella forskare som förordar tidiga förebyggande 

insatser för elever som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. (Alatalo, 2011; Björk & 

Lieberg, 1999; Lundberg, 2010; Myrberg & Lange, 2006; Taube, 2007; Ziolkowska, 2007) 

Björk & Liberg (1999) poängterar hur viktiga språklekarna med träning av ortografisk och fonologisk 

medvetenhet, lekskrivningen och sagoläsningen i förskolan och hemmet är. De ger en ovärderlig 
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grund att bygga vidare på när man sen kommer till skolan. De som inte fått den grunden står ofta helt 

främmande inför de aktiviteter de möter i skolan och detta leder till problem med läs och 

skrivinlärningen. Alatalo (2011) anser att det som är avgörande för en framgångsrik läs och 

skrivundervisning är inte vilken undervisningsmetod som används utan hur pedagoger använder sina 

ämneskunskaper till att definiera de styrkor och svagheter elever har och utifrån det precisera läs- och 

skrivundervisningen. Ziolkowska (2007) skriver i sin forskningsrapport att det är uppenbart att de 

traditionella interventionerna (åtgärderna) vid läs- och skrivsvårigheter inte är tillräckligt effektiva, 

och når inte fram till tillräckligt många elever. Hon anser att pedagoger behöver söka efter alternativa 

metoder som är mer effektiva. De tidiga insatserna med instruktioner med kvalitet är nyckeln till att 

hjälpa fler elever till en framgångsrik läs- och skrivinlärning. Fokus bör vara på att förhindra tidiga 

misslyckanden i inlärningen och att stödåtgärder ska sättas in så snart svårigheter uppstår.  

 

3.10 Förebyggande språkstimulering 

    Det finns forskningsstudier som visar vilken betydelse talträning kan ha för barn med 

språkstörningar. Edeal & Gildersleeve-Neumann (2011) beskriver hur en intensivperiod med 

talträningsterapi för barn med Childhood Apraxia of speech (dyspraxi) ger ett positivt resultat. Syftet 

med deras studie var att undersöka om frekvensen i produktion av praktiska övningar under en 

talterapi skulle leda till en förbättrad förmåga under en behandlingssession, samt inlärning till 

arbetsminnet i form av generalisering av otränade ord. Metoden de använde var att två barn med 

dyspraxi fick träna tal men med olika frekvens i produktionen. Den högre frekvensen låg på 100 

produktioner i 15 minuter. Behandlingen med den måttliga frekvensen låg på 30-40 produktioner 

under samma tidsperiod. Det ena barnet tränade 3 gånger per vecka under en period av 11 veckor. Det 

andra barnet tränade 2 gånger per vecka under en period av 5 veckor. Varje träningstillfälle 

utvärderades under 5 minuter på slutet för att avgöra om generalisering inträffat. Efter en periods paus 

utvärderades förbättring av talförmågan. Resultatet blev att bägge barnen hade förbättrat sin 

talförmåga och generaliseringsförmåga av otränade ord. Men den högre frekvensen gav ett snabbare 

resultat. Slutsatsen blev att bägge tränings mönstren var effektiva men att intensitet och täthet i praxis 

talet gav en snabbare respons, vid träning med två barn med en neurologisk sensomotorisk 

talljudsstörning, dyspraxi. 

    McNeill, Gillon, & Dodd (2009) har i en studie undersökt effektiviteten i en metod med integrerad 

fonologisk medvetenhet (phonics) för barn med Childhood Apraxia of speech (dyspraxi). De har 

undersökt förändringar i tal, fonologiska medvetenheten, bokstavskännedom, ordavkodning och 

stavelseförmåga. Det var tolv barn, med dyspraxi, i åldrarna 4-7 år, som deltog under en period av sex 

veckor med två träningspass per vecka. Som grupp påvisade barnen med dyspraxi förbättringar på alla 

områden, både den fonologiska medvetenheten ökade, bokstavskännedomen ökade, ordavkodningen 

förbättrades och stavelseförmågan blev bättre. Metoden med integrerade fonologisk medvetenhet 

visade sig vara effektiv för att samtidigt förbättra dessa områden för en grupp barn med dyspraxi. 
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4. Metod 

4.1 Metodval 

    För att uppnå syftet med min studie och få svar på mina forskningsfrågor har jag valt att göra en 

kvalitativ fenomenografisk undersökning. Forskningsmetoden används för att studera uttryck för hur 

världen uppfattas. Det första applikationsområde som undersöktes inom fenomenografin var forskning 

kring inlärning på 1970-talet. Processen inriktas på att kartlägga uppfattningar i urvalsgruppen, hur de 

förhåller sig till varandra och till det undersökta fenomenet. Inom fenomenografin studeras alltså 

uppfattningens innehåll och hur detta behandlas på kvalitativt olika sätt. (Kroksmark, 1989) Jag har 

använt Hjerm & Lindgren (2010) för att få kunskap om kvalitativ och kvantitativ metodteori. I den 

kvalitativa forskningen finns en planerings, insamlings och analysfas. I planeringsfasen identifierades 

studiens syfte och forskningsfrågor. Designen på studien utformas. De metoder för datainsamling jag 

valt är att använda litteratursökning från tidigare forskning, deltagande observation i form av ett 

undervisningsförsök, kompletterat med enkät och test. Enkäter och tester är vanliga 

undersökningsmetoder inom den kvantitativa forskningen. Hjerm & Lindgren (2010) beskriver 

fördelarna med flera undersökningsmetoder, så kallad triangulering, det ger fler perspektiv på samma 

studieobjekt. (Hjerm & Lindgren, 2010) ”Skillnaderna mellan kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar är att man i de kvalitativa undersökningarna undersöker betydligt färre individer och 

platser.” (Hartman, 2004 s.284) För att kunna generalisera undersökningen utifrån de personer man 

hämtat information från måste man göra ett begränsat urval. Undervisningsförsöket och 

kartläggningen av elevernas uppfattningar är den del i undersökningen som har störst fokus. 

För att få ett bättre underlag för analysen är jag medveten om att kartläggningen av uttryck för hur 

urvalsgruppen förhåller sig till undervisningen kunnat undersökas på ett bättre sätt med djupgående 

intervjuer. Då det inte finns utrymme för det i den här studien valde jag att utforma en enkät med 

uttryckssymboler där informanterna fick markera det uttryck som de tyckte stämde med påståenden i 

enkäten. Jag läste varje påstående högt och de fick sen markera under den uttryckssymbol de valde. I 

de deltagande observationerna dokumenterade jag löpande utifrån observationspunkterna: Hur 

eleverna förhöll sig till undervisningen med PRAXIS. Hur eleverna förhöll sig till de olika momenten i 

metoden. Hur elever förhöll sig till att arbeta i par, fördelar och nackdelar. Hur elevernas 

språkutveckling framskred. 

    Inom den kvalitativa forskningen befinner sig forskaren själv i den sociala verklighet som 

analyseras. Metoden undervisningsförsök är en metod som används då man följer en process och 

sedan utvärderar dess resultat. Metoden är närbesläktad med aktionsforskningen, vilket innebär att 

forskaren vill förändra något och deltar därför själv i förändringsprocessen. Vanligtvis skiljer sig 

undervisningsförsöket från aktionsforskningen på så vis att informanterna (eleverna) inte fullt ut är 

delaktiga i planering och utförande av försöket och att det man prövar inte revideras under försökets 

gång. (Johansson & Svedner, 2006) När man gör ett undervisningsförsök gör man en förändring i 
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undervisningen och i det här fallet innebär det en intensivperiod med en välstrukturerad 

undervisningsmetod som kallas ”PRAXIS” eller ”Nuffieldmetoden” (Nuffield Centre Dyspraxia 

Programme med svensk anpassning; 2010) i svenska undervisningen. Det här är en metod som är 

speciellt riktad mot dyspraktiska barn, men som också visat sig fungera bra för barn med andra tal- 

och språkstörningar. 

4.2 Urval 

    Urvalet är avsiktligt då de tillhör den målgrupp där läsinlärning sker. Det är 16 elever varav 8 går i 

åk. F (Årskurs Förskoleklass) och 8 går i åk.1 (Årskurs ett). Det är ett bekvämlighetsurval för att 

möjliggöra undervisningsförsöket som pågår i fyra veckor med två lektioner per vecka. 

 

4.2.1 Avgränsningar 

    Elever i åk. F och åk.1 har kommit olika långt i sin läsutveckling. Genom att dela upp eleverna 

årskursvis kan man också se vilken grupp och vilka elever som har störst nytta av en mer djupgående 

fonologisk undervisning. De elever som uppnådde ett bättre resultat vid testen, och därmed är mer 

fonologiskt medvetna, benämner jag som starka och de som fick ett sämre resultat och har bristande 

fonologiskt medvetenhet benämner jag som svaga. Valet att avgränsa till den fenomenografiska 

kvalitativa forskningsmetoden blev naturligt då jag ville kartlägga resultatet av hur en pedagogisk 

metod påverkade dessa individer. Jag ville undersöka elevernas uttryck för hur de upplevde arbetet 

med PRAXIS i grupp, deras egen tolkning av sina kunskaper och hur deras kunskaper utvecklats under 

den här perioden. 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

    Jag började med att göra en litteraturstudie av tidigare forskning för att få en bra grund att utgå från. 

Jag sökte forskning i flera databaser via universitetsbiblioteket. I databasen ERIC fann jag flera 

vetenskapliga artiklar på peer reviewed med nyckelorden via universitetsbiblioteket. Jag har använt 

APA (parantes system) som referenssystem i studien. 

När man gör ett undervisningsförsök gör man en förändring i undervisningen som man sedan 

utvärderar. Johansson & Svedner (2006) rekommenderar att man gör mätning före och efter 

undervisningsförsöket.  Jag gör ett förtest och ett eftertest (Frost & Nielsen, 1998) där jag kontrollerar 

elevernas fonem- och bokstavskännedom, en förenkät och en efterenkät där eleverna får uttrycka hur 

de uppfattar sin egen fonologiska medvetenhet och läsförmåga före och efter den här perioden och hur 

de tycker att arbetet med praxisalfabetet varit. (Se bilaga 2 och 3) Under lektionerna gjorde jag 

observationer och reflektioner som jag sedan antecknade. Genom att planera, praktiskt undersöka de 

frågor jag har och följa processen, reflektera över det som sker, observera, utvärdera och ställa det mot 

andra teorier kan jag bilda mig en uppfattning om detta är en lämplig metod att använda i 
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förebyggande syfte för att genomföra en framgångsrik inlärning i läs-skriv och språkinlärningen i de 

tidiga åren. 

4.4 Analysmetod 

Syftet med studien är att skapa ökad kunskap om på vilket sätt arbetsmetoden PRAXIS kan vara en del 

av arbetet med läsinlärningen för elever som är i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. 

Syftet med frågeställningarna är att få fördjupade kunskaper i vilka resultat man kan uppnå med en 

periods arbete med PRAXIS-metoden. På vilket sätt en intensiv periods arbete skiljer sig från ett mer 

långsiktigt arbete. Om den är lämplig att använda i undervisningen för att skapa intresse för läsning 

och ge förutsättningar för elevernas lärande och utveckling. För att kunna besvara forskningsfrågorna 

valde jag att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod. Med fler undersökningsmetoder, så kallad 

triangulering, får man fler perspektiv på samma studieobjekt (Hjerm & Lindgren, 2010). I en större 

studie hade man kunnat komplettera med djupgående intervjuer med eleverna men det finns det inte 

utrymme för i den här studien. Den kvantitativa datan analyseras genom en bivariat analys där jag 

undersöker förhållandet mellan två variabler. De två variablerna som undersöks är om eleverna i de 

bägge årskurserna är fonologiskt medvetna eller har bristande fonologisk medvetenhet. Detta mäter 

jag genom att göra test före och efter undervisningsförsöket och jämför resultaten. Resultatet från 

testen redovisar jag i Tabell 1 & 2 med en kvotskala. Kännetecknande för kvotskalan är att det finns 

en nollpunkt och ekvidistanta (lika stora) skalsteg (Hjerm & Lindgren, 2010).  Jag undersöker sedan 

sambandet med undervisningsförsöket, den kvalitativa datan och analyserar all data med en tematisk 

innehållsanalys. Datamaterialet kodas och tolkas genom att formulera kategorier och teman som jag 

sedan reflekterar kring och kopplar mot teoretiska antaganden. I kvalitativ metodteori analyserar man 

utifrån beskrivningskategorier. Utifrån de data där man samlat utsagor som beskrivit det undersökta 

fenomenet, avgränsar man och beskriver grupper av utsagor, som bildat olika teman. Dessa kategorier 

sätts sedan i relation till varandra. Genom en analys av vilka samband som visar sig, vilken 

progression man kan se, och vilka slutsatser som kan dras utifrån resultatet, leder det till svaren på 

mina forskningsfrågor. (Hjerm & Lindgren, 2010) 

    De teman som framträder i analysen är: Tidig språkstimulering i grupp, Bokstavs- och 

ljudkännedom, Läsutveckling och Språkutveckling. Den kvalitativa fenomenografiska 

forskningsmetoden används för att studera elevernas uttryck för hur de uppfattar undervisningen med 

PRAXIS. På vilket sätt de agerar i gruppen, deras egen tolkning av sina kunskaper och om deras 

kunskapsutveckling påverkas. Processen inriktas på att kartlägga uppfattningar i urvalsgruppen, hur de 

förhåller sig till varandra och till det undersökta fenomenet. Fenomenografin studerar alltså 

uppfattningens innehåll och hur detta behandlas på kvalitativt olika sätt. (Kroksmark, 1989)  

Arbetet är utfört i både teoretiska och praktiska delar. För att få en djupare förståelse för hur barn 

utvecklar språk och vilka resultat som uppnåtts vid tidigare studier med språkträning av barn 

fördjupade jag mig i litteratur med tidigare forskning kring språkstörningar och forskning som 

behandlar pedagogik och metodik kring läsutveckling. Viktiga kunskaper i undervisning att använda i 
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läroprocessen. Sedan planerades undervisningsförsöket, utfördes test, enkät och undervisningsförsöket 

startades upp som sedan avslutades med test och enkät. Den empiri som jag sedan samlat in via test, 

enkäter och undervisningsförsök jämfördes och bearbetades med tidigare forskning och teorier för att 

försöka besvara mina frågeställningar. Empirin genomlästes flera gånger, sorterades i kategorier som 

ändrats ett antal gånger och sedan kodats. Därifrån utkristalliserades olika teman. Resultatet från mina 

observationer är bearbetat så att jag bara redovisat det jag uppfattat som aktuellt för den här studien. 

Den fenomenografiska kvalitativa forskningsmetoden fungerade bra eftersom jag ville undersöka 

elevernas uttryck för hur de upplevde arbetet med PRAXIS i grupp, deras egen tolkning av sina 

kunskaper och hur deras kunskaper utvecklats under den här perioden. I en större studie kunde man ha 

fler klasser att observera och därmed få en större enkätundersökning och fler test och då skulle 

generaliserbarheten bli högre. För att kunna generalisera undersökningen utifrån de personer man 

hämtat information från måste man dock göra ett begränsat urval då man gör en kvalitativ 

undersökning. (Hartman, 2004) Det finns ju alltid ett mått av tolkning i en kvalitativ undersökning och 

det påverkar validiteten. Då jag tagit med diagram från testresultat och redovisat undervisningen i 

undervisningsförsöket har man fått en bild av vad jag tolkat. Det kan öka validiteten. Å andra sidan 

kan olika typer av test ge olika resultat. Jag valde att göra flera deltest för att öka validiteten. 

Reliabiliteten blir inte så hög då det finns en relation som kan påverka. Även om jag strävat efter att 

förhålla mig objektiv då jag utfört test och enkät är det omöjligt att inte påverka informanterna. De 

finns alltid en risk att relationen kan störa svaren. ”Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är den 

överhängande risken att urvalet inte blir representativt”(Hartman, 2004) Vid en jämförelse mellan 

PRAXIS och fler andra metoder hade man även sett skillnader som hade ökat validiteten för studien. 

 

4.5 Forskningsetik 

    Jag har utgått från de forskningsetiska principer som Humanistiska-samhällsvetenskapliga 

forskningsrådet (1996) utarbetat. Jag informerade eleverna och deras föräldrar om undersökningen, 

dess syfte och metoder, och försäkrade mig om deras godkännande. Jag försäkrade att allt material 

kommer att behandlas med största försiktighet, att data som samlas in inte användes i annat syfte än 

för denna studie och förvaras på säkert ställe. Jag försäkrade att det inte kommer att vara möjligt att i 

uppsatsen utläsa varifrån underlaget till uppsatsen kommer, eller vilka elever och pedagoger som 

deltagit. Jag informerade om deras rätt att ställa frågor om och avböja deltagande i undersökningen. 

(Se bilaga 1) 
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5. Genomförande av undervisningsförsöket enligt metoden PRAXIS 
Här sammanfattar jag genomförandet av undervisningsförsöket som är indelat i fyra delmoment enligt 

arbetsgången i PRAXIS. 

1. Grundläggande träning av röst och oralmotorik. 

2. Produktion av enskilda fonem. 

3. Sekvensering av fonem till ord. 

4. Kombinationer av ord till fraser och meningar. 

Undervisningen är uppbyggd utifrån ett träningsmaterial som bygger på Praxisalfabetet med 

alfabetsbilder där bokstäverna uttalas som de låter då de ingår i ord, inte som man säger då man talar 

om vad bokstaven heter. Målet med träningen är att öka elevernas förmåga att känna till hur fonem 

och grafem korresponderar och uppnå flyt då de olika fonemen sätts samman. Träningen sker på flera 

nivåer samtidigt med långsamt ökande svårighetsgrad.  

Syftet är att lära barnen vilka artikulatoriska rörelser som behövs för fonem och talproduktion. Man 

tränar att koordinera dessa rörelser till sekvenser och sedan automatisera dessa till ord och löpande tal. 

Man hjälper barnen att bygga upp adekvata talmönster. Fast man på ett tidigt stadium arbetar med ett 

begränsat antal fonem, arbetar man aldrig med bara ett fonem. Arbetet med att uppnå korrekt 

artikulationsställe och artikulationssätt är väsentligt för att uppnå flyt då de olika fonemen kombineras. 

 Arbetsgången är att först ge grundläggande träning av munmuskulaturen och prosodin i talet. 

Volymkontroll. Intonation och tonhöjd. Sedan tränar man enskilda fonem, sekvenser dem enskilt och 

därefter övergår man till att sekvensera två fonem i två konstellationer i form av konsonant/vokal(CV), 

vokal/konsonant(VC), utöka med CVCV och sedan CVC ord. Man utvecklar sekvenseringsförmågan 

genom att utöka längden och komplexiteten på sekvenserna. Många barn har oftast lättare att 

kombinera CVCV ord än CVC. Sedan kombineras orden till fraser och meningar. Det kan vara svårt 

med sekvenseringen av ord som slutar med en konsonant. Det är viktigt att varje nivå är befäst innan 

man går vidare till nästa. Hellquist (2010) 

Eleverna är indelade i läspar så vid par-uppgifter arbetar de alltid med sin läskompis. Utifrån 

riktlinjerna i metoden har jag utformat ett sätt att arbeta med övningarna i grupp enligt ett schema som 

jag kallar för Praxis-schema med en arbetsordning som eleverna arbetar efter. (Bilaga 4) 

5.1 Vecka 1 

Lektion 1. 

Syftet med lektionen är att ge grundläggande träning av röst och oralmotorik. Befästa vokalerna. 

Volymkontroll. 

Undervisning: Vi säger vokalramsan, som finns som bild i klassrummet, tillsammans: AOUÅ hård 

som stenen grå. EIYÄÖ mjuk som snö. Upprepar ramsan medan vi skickar en sten och en bomullstuss 

runt till varandra. Jag visar bokstäverna på Praxisalfabetet och vi känner var vi har tunga, läppar och 

tänder då vi ljudar vokalerna. Vi samtalar om vilka rörelser vi kan göra till ljuden. Jag pekar på olika 
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vokaler och eleverna får ljuda och röra sig till dem. Sedan visar jag med handen genom att höja och 

sänka den hur högt eller lågt de ska ljuda. Eleverna får sedan turas om att leda oss andra. Avslutar med 

att eleverna parvis får göra ljud-charader t.ex. hur det låter på en bondgård, i en stad m.m. och vi andra 

gissar. 

Lektion 2.  

Syftet med lektionen är att utöka rörelseförmågan i talapparaten och få rörelserna mer exakta. Att få 

muskler att arbeta oberoende av varandra. Befästa Sch-ljud. Introducera arbetet med Praxis-schemat 

som jag utformat för att strukturera träningen i grupp. (Bilaga 4) 

Undervisning: Visar mun-bilder där man ser hur läpparna formas vid olika ljud. Repeterar 

vokalljuden. Visar var vokal-korten finns och andra saker som ska användas då de ska arbeta med 

Praxis-schemat senare. 

Jag berättar en ljudsaga och eleverna har parvis tilldelats ett ljud som finns med i sagan. Jag gör paus 

efter de ord som har ljud och de får då göra sitt ljud. Visar tonhöjd genom att höja och sänka handen. 

Vi avslutar med en lek som tränar munmotoriken där eleverna ska samla pappersfiskarfiskar genom att 

suga fast dem med ett sugrör de har i munnen och flytta dem till en skål.  

5.2 Vecka 2 

Lektion 1. 

Syftet med lektionen är att träna fonem med kontrasterande artikulationsställe. Befästa konsonanterna 

t-k, f-s.  

Undervisning: Introducerar ljuden med praxisalfabetet och munbilder till ljuden. Pratar om att 

bokstäverna c och z också låter s. Visar hur de ska arbeta parvis med praxis-schemat. Efter varje 

moment kryssar de för på schemat. Ljudpromenaden går till så att paren går bakom varandra och den 

som är först leder genom att växla mellan att gå på tå och ljuda den ena konsonanten vi tränar, eller gå 

på hälarna och ljuda den andra konsonanten. Sedan byter de plats. När de lägger till vokal sker det 

med vokal-kort och de konsonanter de arbetar med. De fogar till vokalfonemen (V) efter och före 

konsonanten (C) och ljudar tillsammans (CV och VC). Praxiskedjorna är självrättande och går till så 

att det första ordet ger en bild och då man vänder på det kortet finns ett nytt ord o.s.v. Det är korta ord 

där varje bokstav är illustrerad med sin bild från praxis-alfabetet. Ljuden hoppas på golv-bilder i 

korridoren. När de är Ljuddetektiver får de leta saker som börjar på ljuden och antingen rita bild av 

eller skriva orden beroende på hur långt de kommit i sin skrivutveckling. När de Redovisar får de 

komma och berätta och visa vilka ord de hittat, och även vilka ord det blev då de kombinerade 

konsonanterna med vokalerna. Spel/lek är olika övningar för att träna munmotorik och fonem. T.ex. 

blåsa fjäder, pingisboll, såpbubblor, ljudmemory m.m. 

Lektion 1 avslutas med ljudspel. 

Lektion 2. 

 Syftet med lektionen är att träna fonem med kontrasterande artikulationsställe. Befästa konsonanterna 

r-j, R*-l. (*tränar både främre (r) och bakre (R). Man startar alltid träningen med fonem och ord som 
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barnen redan kan. Artikulationsstället för -r beror på hur det produceras i omgivningen. Både främre 

(r) och bakre (R) tränas. Exempel på sekvenser är: 

Vokalkontrast: tå-te, ko-kö.  Kontrasterande artikulationsställe: tö-kö, fe-se. 

Undervisning: Introducerar ljuden med munbilder och pratar om hur olika r-ljuden är, hur det känns då 

man säger dem o.s.v. Vi fortsätter arbetet med Praxis-schemat enligt beskrivning ovan. Gör ett 

arbetsblad där man räknar ljud i ord. 

5.3 Vecka 3 

Lektion 1. Syftet är att befästa konsonanterna t-d, k-g(tonlös-tonande). Fonem med kontrasterande 

artikulationssätt som t-s, p-b. Exempel på sekvenser med kontrasterande artikulationssätt är:  

Ge-le, lo-ro, så-tå, få-på, kå-gå, by-my. 

Undervisning: Introducerar konsonanterna t,s,p,b genom att visa munbilder och ställa frågor om hur 

munnen formas m.m.. Delar sedan ut bilder med olika motiv till eleverna. Jag sätter sedan upp 

alfabetsbilderna med bokstäverna på tavlan och eleverna får turas om och komma fram med sin bild 

och tala om under vilken bokstav den ska sitta beroende på om bokstavsljudet finns med. Arbete med 

praxis-arbetsschemat. 

Lektion 2. Syftet är att befästa konsonanterna t-d, k-g(tonlös-tonande). Fonem med kontrasterande 

artikulationssätt.  

Undervisning: Introducerar konsonanterna genom att eleverna får hålla handen framför sin mun och 

känna hur det blåser olika mycket vid tonlösa och tonande konsonanter. 

Tränar minimala par. Memory spel med minimala par. (t.ex. Bil-Pil). Arbete med praxis-arbetsschema. 

5.4 Vecka 4 

Lektion 1.  

Syftet är att befästa sekvenser med CVCV-ord. (T.ex. kaka, baka) 

Undervisning: Eleverna tävlar parvis och tränar munmotorik genom att hålla hakan på varsin sida av 

en bänk och på given signal blåsa en fjäder som ligger på mitten av bänken. Man ska försöka blåsa ner 

den på andra sidan. 

Eleverna får några olika CV fonem som de ska hjälpas åt att kombinera. På ett arbetsblad ska de sedan 

skriva in sina ord bredvid passande bild och skriva några meningar där de använder sina ord. 

De redovisar sedan för varandra och säger vilka ord de byggt och berättar vad de skrivit. 

Lektion 2 

Syftet är att befästa sekvenser där CV-ord bildar nytt CVC-ord. Flera fonem presenteras samtidigt 

vilket leder till att eleverna kan sekvensera dem. 

Undervisning: Eleverna tränar munmotorik genom att sätta en penna mellan näsa och överläpp och 

hålla kvar den. Eleverna arbetar sedan parvis och hittar olika sätt att kombinera fonemen. Sedan 

skriver de ner dem och redovisar för mig. Därpå fortsätter de med praxis-arbetsschemat. 
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6.Resultat  
För att ta reda på om testresultatet före och efter undervisningsförsöket förändrats i de olika 

årskurserna förskoleklass (åk.F) och årskurs ett (åk.1), redovisar jag resultat av test med diagram 

(Tabell 1 & 2) och med text under rubriken Test och enkät. De elever som uppnådde ett bättre resultat 

och därmed är mer fonologiskt medvetna benämner jag som starka och de som fick ett sämre resultat 

och har en bristande fonologisk medvetenhet benämner jag som svaga. För att se om resultatet i de 

olika årskurserna, från hur eleverna uppfattade sin egen förmåga, och utryckte hur de upplevde arbetet 

med praxisalfabetet i undervisningsförsöket, före och efter, redovisas resultatet från enkäterna under 

rubriken Test och enkät och i bilaga 5 och 6. Både test och enkäter utförde jag var för sig med åk. F 

och åk.1. Under rubriken Undervisningsförsök redovisas resultatet utifrån mina observationer.  

 

6.1 Test och enkät 

Jag har använt deltest 5,6,8 och 9 i Frost & Nielsen (1998) IL-basis Handbok och testunderlag. Test 

som undersöker fonemkännedom och bokstavskännedom. Jag utförde testen enligt instruktionerna i 

handboken i de bägge årskurserna. I följande diagram kan man utläsa hur resultaten från testen såg ut 

före och efter undervisningsförsöket. Resultaten är redovisade genom medelvärdet av gruppens 

resultat som är omvandlat till procent. 

! !
    Testen visade att eleverna generellt var väldigt fonologiskt medvetna. Särskilt eleverna i åk.1. Det 

var de elever som var svaga som också visade sig ha gått framåt mest i sin kunskapsutveckling på 

eftertestet. Bland de fyra svaga elever som hade lägre resultat på företestet uppvisade sedan ett högre 

resultat på eftertestet. Tre av dem hade förbättrat sin fonemkännedom. En elev uppvisade stora 

förbättringar i både resultatet från fonem- och bokstavskännedom men särskilt högre 

bokstavskännedom. Det var dessa elever som hade haft störst nytta av undervisningsförsöket. 

!!!!!På förenkäten var det fler elever i åk. 1 än åk. F som tyckte att det var lätt att höra hur bokstäver 

låter. På efterenkäten tyckte de flesta eleverna att det var lätt att höra bokstavsljud i bägge årskurserna.!

Generellt uttryckte eleverna i bägge årskurserna att de upplevde en förbättring i sin förmåga att höra 

hur bokstäver låter. De tyckte det var lättare att räkna antal ljud i ord. Här utskiljer sig två av de svaga 

eleverna i att de inte tyckte det blivit lättare. 
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Det gick mycket snabbare att göra eftertestet än förtestet vilket delvis kan bero på att de kände igen 

övningarna men jag såg även att fler av eleverna läste rubriker själva och visste vad som skulle göras. 

På förenkäten kunde man utläsa att det var fler elever i åk. 1 än åk. F som tyckte om att läsa själv och 

tyckte att det var lätt. Det var fler elever i åk. F som föredrog att läsa tillsammans med någon och 

upplevde det svårt att läsa själv. Eleverna i bägge årskurserna lyssnade gärna då någon läste för dem. 

På efterenkäten var det en markant förändring hos åk. F i att de uppfattade sin egen förmåga att läsa 

själva som god. I bägge årskurserna upplevde fler, att texten blev så levande för dem att de såg 

bilderna framför sig, vid efterenkäten. De tyckte också att de förstod bättre vad de läste vid 

efterenkäten.  Här utskiljer sig en av de svaga eleverna i att det inte blivit lättare att läsa och förstå. 

Eleverna uttryckte att det var viktigt att kunna läsa och skriva då man ska lära sig saker i skolan och då 

man lär sig själv. För att skriva och läsa meddelanden, brev och böcker. För att göra uppdrag och gå på 

skattjakter. För att lära sig hur fort man får köra då man kör bil.  Många tyckte det var bra att kunna, 

viktigt för att lära sig, och roligt att kunna! Generellt uppskattade bägge grupperna att de förbättrat 

sina förmågor i både läsning, bokstavskännedom och ljudigenkänning. Bland de fyra svaga eleverna 

var det två elever som inte uppskattade sin förmåga till ljudigenkänning och att höra hur bokstäver 

låter som förbättrad. En av de svaga uttryckte även att det var svårt att läsa och förstå. Alla utom en 

elev tyckte att det varit roligt att jobba med PRAXIS. Den som inte tyckte det hade varit borta de 

första gångerna och bara varit med på de två sista tillfällena. Då hade de andra redan kommit in i 

arbetet så eleven hade missat viktiga bitar i processen. 

 

6.2 Undervisningsförsök 

    Undervisningsförsöket utfördes i en klass där hälften av eleverna var förskoleklass och andra halvan 

årskurs 1. De yngre barnen drog stor nytta av och blev inspirerade av de barn som redan kommit långt 

i sin språkutveckling. 

Vecka 1. Första veckan hade som syfte att träna elevernas munmotorik och kontroll av intonation och 

tonhöjd. Den förväntade progressionen var att påbörja att utöka rörligheten i munmuskulaturen 

Övningarna uppskattades av eleverna och var både roliga och nyttiga. I PRAXIS träningsmaterial och 

övningsbok finns det mycket mallar och förslag på lekar och aktiviteter som gör träningen både rolig 

och stimulerande för eleverna. Träningen av munmotorik, intonation, betoning och rytm är viktiga 

inslag i träningen. Några elever tyckte det var svårt att ljuda med låg volym. Det var enklare att låta 

högt. Det är inte självklart för alla att ha koll på var tungan ska befinna sig i munnen då man ska forma 

ljuden. För några var det enkelt men många hade ett sökande beteende och tyckte inte det var lätt. Det 

här är särskilt viktigt att träna för barn som har otydligt tal. Genom att klappa takten till sekvenser, 

fraser och meningar med trummor och rytmikinstrument blir det lättare med naturliga pauser. Det är 

också lättare att våga ljuda i grupp tillsammans med andra då det sker under lekfulla former, för de 

barn som har pragmatiska svårigheter och är väl medvetna om sina svårigheter. 
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Vecka 2: Första lektionen gick oväntat bra då eleverna är vana sedan förut att arbeta med 

arbetsscheman. Den andra lektionen då de visste vad de skulle göra gick ändå bättre. De visste vilka 

platser de olika uppdragen skulle utföras på och visade tydligt att de uppskattade arbetsgången och 

tyckte det var roligt. I ljudpromenaden märker jag att barn som känner osäkerhet gärna låter kompisen 

börja med att leda. Jag får påpeka för några att de ska byta plats och turas om att leda. För några barn 

finns det svårigheter vid konsonantmöten som visade sig då de spelade ljudmemory. Träningen med 

att träna fonem med kontrasterande artikulationsställe startar man då barnen kan producera CV och 

VC ord utan ansträngning. För några av de svaga eleverna finns det fortfarande hinder att artikulera 

vissa CV- och VC-sekvenser. Jag observerar att det är svårast med de ljud som ligger långt bak i 

munnen. Det är viktigt att ge mycket tid till att träna de ljuden. Det är bra att kombinera fonem som 

inte blir riktiga ord. Barn som har uttalssvårigheter har ofta börjat göra genvägar genom ord som är 

svårljudade och därmed tränar de inte de ljud som de så väl behöver träna på. 

Genom upprepningarna i de olika momenten i Praxis-schemat, ger det en ganska stor frekvens i 

produktionen av fonem.  Det är bra för inlärningen att det är mycket rörelse i undervisningen. 

 De svaga eleverna låter oftast kompisen ta kommandot men hänger sedan med och utför de olika 

uppdragen i Praxis-schemat.  

Vecka 3: Syftet är att befästa konsonanterna t-d, k-g (tonlös-tonande). Fonem med kontrasterande 

artikulationssätt som t-s, p-b. Det är svårt att ljuda de här konsonanterna. Speciellt för några av de 

svaga eleverna. Eleverna arbetar bra och koncentrerat med sina uppgifter. Det är stimulerande för de 

elever som har uppenbara svårigheter att få arbeta tillsammans med en kompis. Den nackdel jag 

observerar med pararbetet är att man förlitar sig på sin kompis och låter bli att själv ljuda med. Jag ser 

att det finns svårigheter med att upprätthålla koncentrationen. Det är tröttande att hålla fokus och vara 

koncentrerad på uppgifterna hela tiden. Det finns några elever som känner en stor osäkerhet inför 

uppgiften att veta under vilket bokstavsljud de ska placera sin bild. I Praxiskedjorna finns ljudbilderna 

med och där ser de tydligt alla ljud som är i orden och det ger bra vägledning speciellt för de visuellt 

starka eleverna. 

Vecka 4: Syftet är att utveckla sekvenserna till CVCV och CVC ord och kombinera sekvenserna på 

olika vis. Det är roligt att se vilka kombinationer av ord eleverna kommer fram till och en del har 

skrivit en hel liten berättelse. De är verkligen kreativa. Några av eleverna som har större svårigheter 

visar ett större intresse, tar mer initiativ och frågar upp om hur ord stavas. Det är stimulerande och 

utvecklande att få samarbeta med en kamrat. Den fonologiska medvetenheten har ökat, särskilt bland 

eleverna i förskoleklassen. Då eleverna redovisar sina fonemsekvenser händer det att konsonanter i 

början, mitten och slutet av ord faller bort för några av de svaga eleverna. De hör helt enkelt inte att de 

finns med i orden. 
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7. Resultatanalys 
I kvalitativ metodteori analyserar man utifrån beskrivningskategorier. Utifrån de data där man samlat 

utsagor som beskrivit det undersökta fenomenet, avgränsar man och beskriver grupper av utsagor, som 

bildat olika teman. De teman som framträder i analysen är: Tidig språkstimulering i grupp, Bokstavs- 

och ljudkännedom, Läsutveckling och Språkutveckling. Dessa teman utkristalliserades från datan 

genom den kvalitativa fenomenografiska forskningsmetoden som användes för att studera elevernas 

uttryck för hur de uppfattade undervisningen med PRAXIS. På vilket sätt de agerar i gruppen, deras 

egen tolkning av sina kunskaper och om deras kunskapsutveckling påverkades. I mina observationer 

var det dessa begrepp som blev synliga genom observationspunkterna: Hur eleverna förhöll sig till 

undervisningen med PRAXIS. Hur eleverna förhöll sig till de olika momenten i metoden. Hur elever 

förhöll sig till att arbeta i par, fördelar och nackdelar. Hur elevernas språkutveckling framskred. 

Begrepp som även hade samband med de enkäter och test som jag kompletterat min undersökning 

med. Här analyseras vad elever sagt, vad de uttryckt i enkät och på observationer vid 

undervisningsförsöket. Det gjordes även en jämförelse mellan de två variablerna, elever som är 

fonologiskt medvetna (starka) och de med bristande fonologisk medvetenhet (svaga). Genom en 

analys av vilka samband som visar sig, vilken progression man kan se, och vilka slutsatser som kan 

dras utifrån resultatet, leder det till svaren på mina forskningsfrågor. 

 

7.1. Tidig språkstimulering i grupp 

I PRAXIS-metoden börjar man att träna grundläggande oralmotoriska färdigheter innan man inför 

språkljudsträning. Det är viktigt att bedöma var eleverna är i sin språkutveckling och utifrån det lägga 

upp hur träningen ska se ut. Utifrån testresultatet bedömde jag att vi skulle infoga de munmotoriska 

övningarna ganska snabbt med fonemträningen enligt den arbetsgång som man rekommenderar i 

Hellqvist(2010) träningsmaterial. Första lektionerna hade som syfte att träna elevernas munmotorik 

och kontroll av intonation och tonhöjd. Den förväntade progressionen var att påbörja och utöka 

rörligheten i munmuskulaturen och kontrollera munmuskulaturen. Jag observerar att några av eleverna 

tyckte det var svårt att ljuda med låg volym. Det var enklare att låta högt. Det märktes en tydlig 

skillnad i hur de fonologiskt medvetna eleverna hade lättare för att ändra tonhöjden. Det är inte 

självklart att kunna kontrollera var tungan ska befinna sig i munnen då man producerar olika ljud. Det 

här hade de svaga eleverna uppenbara svårigheter med. De hade även svårt med att forma munnen som 

den ska för att få rätt ljud. Då det är svårt att kontrollera munmuskulaturen blir det problem med 

volymkontroll, rytm och intonation beskriver Hellqvist (2010) Rytmikövningarna med klappning av 

takten till sekvenser, fraser och meningar med trummor och rytmikinstrument förenklade en del för de 

svaga eleverna. Jag observerar att de är mer avslappnade. Det blir lättare då man markerar pauser 

mellan ljudsekvenser med rytmikinstrumenten. Det är också lättare att våga ljuda i grupp tillsammans 

med andra då det sker under lekfulla former. De barn som har pragmatiska svårigheter är ofta väl 
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medvetna om sina svårigheter och i leken tillsammans med andra kan de lättare slappna av. En 

förutsättning för att det här arbetet ska fungera är att eleverna är trygga med varandra. I en annan 

grupp kanske det inte skulle fungera lika bra. Övningarna jag utformat i Praxis-schemat för träning i 

grupp gav en hög frekvens i produktionen av praktiska övningar då eleverna upprepade fonem i 

ljudpromenaden, kombinerade dem med vokalerna, byggde samman dem till ordkedjor, hoppade dem, 

var ljuddetektiver och gjorde spel och lekar där de tränades. Eleverna arbetade bra och koncentrerat 

med de olika momenten och de tyckte det var roligt, något som en majoritet av eleverna även uttryckte 

på enkäten. Det var stimulerande för de elever som har uppenbara svårigheter att få arbeta tillsammans 

med en kompis.  Jag tolkar det som att det här är ett lämpligt sätt att använda metoden i undervisning 

för att skapa intresse och ge förutsättningar för elevernas lärande och utveckling i den här gruppen. 

Den nackdel jag observerar med pararbetet är att de svaga eleverna ibland förlitar sig på sin kompis 

och låter bli att själv ljuda med. Jag ser att det finns svårigheter med att upprätthålla koncentrationen. 

Det är tröttande att hålla fokus på de flera olika momenten som belastar arbetsminnet. Då är det bra att 

det finns möjlighet till rörelse i och mellan de olika momenten.  

 

7.2 Bokstavs- och ljudkännedom 

En frågeställning jag hade var vilka resultat som kan uppnås med en intensiv periods arbete med 

PRAXIS-metoden? Resultatet från testen visade att den intensiva träningen i undervisningsförsöket 

nådde en viss framgång för den fonologiska medvetenheten hos eleverna under den här perioden. 

Några av de elever som hade störst svårigheter innan undervisningsförsöket var också de som gått 

mest framåt med bokstavs- och ljudkännedomen under den här perioden, vilket jag också noterat i 

mina observationer. I enkätresultatet kunde man även där utläsa att de flesta eleverna uttryckte att de 

själva upplevde att det var lättare att höra bokstavsljuden och att räkna ljud i ord. Här utskiljer sig två 

av de svaga eleverna i att de inte tyckte att det blivit så mycket lättare. I motsats till den egna uttryckta 

upplevelsen visade däremot eftertestet att det skett en förbättring i fonemkännedom för dessa elever. 

En iakttagelse jag även gjort är att det är fler elever, särskilt i förskoleklassen som har utvecklat 

förmågan att koppla grafem till fonem, vilket även eftertestet visade. Under vecka tre fanns det några 

elever som kände en stor osäkerhet inför uppgiften att veta under vilken bokstav de skulle placera sin 

bild, speciellt bland de svaga eleverna. Vid ett sådant tillfälle är det viktigt att pedagogen ger 

uppmuntran och öppnar för flera olika valmöjligheter då det kan vara lika rätt att placera under ett 

bokstavsljud som finns i slutet, eller inuti ordet som i början. Att bevara det språkliga självförtroendet 

som Taube (2007) beskriver.  

    En svårighet som kvarstår för många är att lära sig att bokstavsljud låter olika beroende på var de 

kommer i ord och beroende på vilka ljud som kommer före och efter. Det finns några bland de svaga 

eleverna som uppvisar svårigheter med att känna igen bokstäver som de kunnat vid ett tidigare tillfälle. 

Adler & Adler(2006) beskriver att vid dyspraktiska svårigheter kan det vara svårt att komma ihåg hur 

siffror och bokstäver som man tidigare lärt sig i ett annat sammanhang ser ut då de förekommer i ett 
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nytt sammanhang. I ett nytt sammanhang kan former som man tidigare lärt in verka vara nya då de 

förekommer på ett annat sätt än då de lärdes in. Vissa ljud är besvärliga att ljuda för de svaga eleverna 

vilket jag tolkar att det hör ihop med att de i enkäten uttrycker att det är svårt att höra hur bokstäver 

låter och att räkna ljud i ord. Det finns svårigheter vid konsonantmöten. Det kan vara så att man kan 

ljuda konsonanter som k och g då de kommer först i ord men det är svårare då de finns inuti ord. Det 

kan vara så att man byter ut ett ljud som ligger långt bak i munnen mot ljud som ligger långt fram så 

att -k blir -t eller -g blir -d, eller att –ng blir -n. Till exempel kan ett ord som baka bli bata. En 

observation jag gör är att det är bra att kombinera fonem som inte blir riktiga ord. Barn som har 

uttalssvårigheter gör ofta genvägar genom ord som är svårljudade och därmed tränar de inte de ljud 

som de så väl behöver träna på. De elever som har uttalssvårigheter har ofta utvecklat strategier att 

möta sina problem. De har ofta utvecklat styrkor genom sina sinnen (Ladberg, 2000). T.ex. noterade 

jag att en elev genom sin visuella styrka hade stor nytta av ljudbilderna som finns med i 

praxiskedjorna och fick där stöd för att ljuda sig genom orden. 

!

7.3 Läsutveckling 

En observation jag gjorde var att elevernas intresse för böcker och läsning utökades under den här 

perioden. Då de kom in från rasten tog fler och fler en bok i väntan på att lektionerna skulle startas 

upp. En viktig indikation på hur väsentligt elevers språkliga självförtroende är för deras 

kunskapsutveckling blev synlig i resultatet genom elevernas egna uttryck i enkäten för att de upplevde 

att det blivit lättare att känna igen bokstäver, lyssna på ljud, tolka dem och deras egen upplevelse av en 

förbättrad läsförmåga. Det kan vara svårt att utläsa vilken del som undervisningsförsöket står för i 

deras kunskapsutveckling då den ordinarie läsundervisningen pågick parallellt. 

Här utskiljer sig en av de svagare eleverna som uttrycker att det inte blivit lättare att läsa och förstå det 

lästa. Enkäten visade också att det var de elever som kommit längre i sin läsutveckling som också 

föredrog att läsa själva och inte tillsammans med en kompis. Däremot var de alla genomgående 

positiva till att lyssna då någon läste för dem. Jag tolkar det som att den egna upplevelsen av att de 

blivit bättre läsare hör ihop med att efterenkäten visar att fler upplevde att texten blev så levande för 

dem att de såg bilder i sitt huvud. ”När vi tolkar en text, konstruerar vi således en inre 

föreställningsvärld, ett inre scenario, en mental modell av världen, där vi ser saker hända eller 

föreställer oss hur saker hänger samman”. (Lundberg, 2010). En viktig förmåga som visar på att 

läsförståelsen ökat. 

    Testresultat som visade en ökad fonem och bokstavskännedom i åk.F, överensstämde med 

enkätsvaren där elevernas egna uttryckta upplevelse också var att det var lättare att höra hur bokstäver 

låter och att räkna ljud i ord. Vilket mina observationer också bekräftade. Eleverna visade ett generellt 

stort intresse för läsning och skrivning och många tyckte det var både viktigt, roligt och bra att kunna 

av flera olika anledningar. Alla svarade med liknande argument på före- och efterenkäten vid frågan 
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varför läsning och skrivning är viktig. Frågan är vilket resultat det blivit i en grupp där inställningen 

från början inte varit lika positiv till skriftspråkinlärning? 

 

7.4 Språkutveckling 

 Vid mina observationer noterade jag att de yngre barnen drar stor nytta av och blir inspirerade av de 

elever som redan kommit långt i sin språkutveckling. Eleverna uttryckte på flera vis att de upplevde 

undervisningen stimulerande och jag noterade en ökad självsäkerhet hos de svaga eleverna i att våga 

ljuda tillsammans, och ta reda på i vilka ord de bokstavsljud fanns som de letade efter då de var 

ljuddetektiver. De svaga eleverna lät oftast kompisen ta kommandot från början men tog under 

periodens gång mer och mer initiativ då de utförde de olika uppdragen i Praxis-schemat. Min tolkning 

är att det språkliga självförtroendet var aktiverat. Hur viktigt för inlärningen det är att ta vara på det 

som är positivt visar Tjernberg (2013) i sin studie. 

    Resultaten vid testen visade att det var de elever som var svaga som också visade sig ha gått framåt 

mest i sin kunskapsutveckling på eftertestet. I mina observationer har jag även där noterat en ökad 

fonologisk medvetenhet hos eleverna. Särskilt bland eleverna i förskoleklassen. Även i enkäten visade 

elevernas egna uttryck en generell upplevelse av utökade kunskaper. Man kan anta att om man utökat 

svårighetsgraden i en långsammare takt hade kunskapsutvecklingen nått ännu längre för de svaga 

eleverna. Från iakttagelserna vid mina observationer kan man utläsa att ökningen av svårighetsgrad 

var för snabb för elever med fonologiska svårigheter. Eleverna gav även egna uttryck för hur svårt det 

var att producera vissa ljud. Hellquist (2010) anser att träning av fonem med kontrasterande 

artikulationsställe startar man då barnen kan producera CV och VC ord utan ansträngning. Min 

tolkning är att för några av de svaga eleverna finns det fortfarande hinder att artikulera vissa CV- och 

VC-sekvenser. Jag observerar att det är svårast med de ljud som ligger långt bak i munnen. Det är 

viktigt att ge mycket tid till att träna de ljuden. De eleverna skulle också ha stor nytta av ett fortsatt 

arbete med den här metoden. En viktig iakttagelse jag gjorde var att några elever hade problem med att 

ordföljden inte blev korrekt i talet alla gånger. Dessa elever skulle också ha nytta av ett fortsatt arbete 

med Praxismetoden där man arbetat vidare med språkutvecklande träning av fraser och meningar. Min 

tolkning är att det är svårt att i den ordinarie undervisningen ge utrymme för all den träning som elever 

med bristande fonologisk medvetenhet har. Därför är ett parallellt och fortsatt arbete enskilt med 

speciallärare en möjlighet som kan ge ytterligare effekter för inlärningen. Därmed har vi berört 

forskningsfrågan om vad som skiljer en intensiv periods arbete med en metod, från ett mer långsiktigt 

arbete. Skillnaden vid ett långsiktigt arbete är att man under en längre tid utökar svårighetsgraden i en 

långsammare takt där varje nivå är befäst innan man går vidare till nästa vilket Hellquist (2010) 

poängterar som väldigt viktigt. Hellquist (2010) skriver att då barn utelämnar konsonanter i början, 

mitten och slutet av ord kan man behöva gå tillbaka och träna mer på sekvensering av enskilda fonem 

för att bygga upp den grundläggande sekvenseringsförmågan hos barnet på stavelsenivå. Då man 

tränat nog mycket på varje nivå kan barnet generalisera korrekta mönster och talet blir tydligare. Vid 
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en kort intensiv period hinner man inte lika långt i det språkutvecklande arbetet men då det föregicks 

av den ordinarie läsundervisningen blev det en period då bakgrundskunskaper blev befästa. 

     Den sista veckan i undervisningsförsöket visade eleverna ett tydligt utökat intresse för att sätta 

samman sekvenserna till ord, fraser och meningar och tog egna initiativ till att skriva egna berättelser 

med inspiration från fonemsekvenserna de byggt samman. Kroksmark (1989) beskriver hur 

inlärningen ur ett fenomenografiskt synsätt handlar om hur vi behandlar det vi lär oss avgör om vi lär 

oss något eller inte. ”När det gäller inlärning har våra uppfattningar av undervisningens innehåll 

omedelbara konsekvenser för effekten av undervisningen”. ( Kroksmark, 1989 s.264) 

Sammanfattningsvis tolkar jag att de olika resultaten från test, enkät och observationer visar på en 

progression i kunskapsutvecklingen för eleverna i den här blandklassen. Resultatet i studien visar att 

metoden tränar förmågan att uppmärksamma språkljud och sätta samman dem i sekvenser. Den 

befäster fonem och grafem och utvecklar talet för alla elever men är speciellt lämplig för elever som 

behöver utveckla sin fonologiska medvetenhet. Skolverket (2007) poängterar vikten av att elever får 

arbeta i gruppen de tillhör för att känna sig delaktiga. En grundförutsättning och själva drivkraften för 

att inlärning ska ske är att man känner sig delaktig och uppmuntrad. Genom arbetet med PRAXIS i 

grupp kan de elever som har fonologiska svårigheter dra nytta av och stimuleras av att arbeta 

tillsammans med elever som kommit längre i sin talspråksutveckling. Genom Praxis-schemat 

struktureras undervisningen i grupp och ger en hög frekvens i talproduktionen genom att samma 

fonem tränas på olika vis i olika övningar. Därmed är vi framme vid syftet med den här studien. 
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8. Diskussion  
Här kommer en diskussion kring hur trovärdigt och tillförlitligt resultatet i studien är då den ställs i 

relation till tidigare forskning. Vilka slutsatser som kan dras och vilken relevans det får för 

yrkespraktiken? Här besvaras även syftet med min studie.  

    Sammanfattningsvis tolkar jag att de olika resultaten från test, enkät och observationer vid 

undervisningsförsöket visar på en progression i kunskapsutvecklingen för eleverna i den här 

blandklassen. Resultaten vid testen visade att det var de elever som var svaga som också visade sig ha 

gått framåt mest i sin kunskapsutveckling på eftertestet. I mina observationer har jag även där noterat 

en ökad fonologisk medvetenhet hos eleverna. Särskilt bland eleverna i förskoleklassen. Även i 

enkäten visade elevernas egna uttryck en generell upplevelse av utökade kunskaper. Man kan anta att 

om man utökat svårighetsgraden i en långsammare takt, att kunskapsutvecklingen nått ännu längre för 

de svaga eleverna.  I en annan grupp där elevernas inställning från början inte varit lika positiv till 

skriftspråksinlärning hade förmodligen resultatet i studien sett annorlunda ut. Hur sammansättningen i 

gruppen ser ut, dess storlek och många fler faktorer påverkar givetvis hur utfallet blir. Det finns med 

andra ord inte något statiskt säkerställt resultat som kan generaliseras i ett annat sammanhang utifrån 

den här studien. Valet att kombinera kvantitativa metoder som test och enkät med den kvalitativa 

metoden observation berikade undersökningen. Genom enkäten blev elevernas egna uttryck mer 

synliga för hur de upplevde undervisningen. Testen bekräftade resultat från enkäten men visade även 

att uttrycken för den egna upplevelsen i förhållande till testresultaten inte alltid stämde. Det finns 

många faktorer som kan påverka och förvanska resultaten men med fler undersökningsmetoder, så 

kallad triangulering, ökar ändå validiteten och reliabiliteten i resultatet. Det ger fler perspektiv på 

samma studieobjekt (Hjerm & Lindgren, 2010). I en större studie kan man komplettera med 

djupgående intervjuer med eleverna men det fanns det inte utrymme för i den här studien. Hjerm & 

Lindgren (2010) anser att det finns många fördelar med att kombinera kvantitativ och kvalitativ 

analys. ”Forskningsprocessens slutmål är alltid att få ökad kunskap om studieobjektet och valet av 

metod eller metodkombination bör i idealfallet styras av detta och inget annat”. (Hjerm & Lindgren, 

2010 s.141) 

Vilka resultat kan då uppnås med en intensiv periods arbete med PRAXIS-metoden? 

Resultaten i studien visar på en progression i kunskapsutvecklingen för eleverna i den här 

blandklassen. Några av de elever som hade störst fonologiska svårigheter innan undervisningsförsöket 

var också de som gått mest framåt i sin fonologiska medvetenhet under den här perioden. Är då 

resultatet från studien trovärdigt och tillförlitligt om man ställer det i relation till tidigare forskning? 

Under datainsamlingen jämfördes undervisningsmetoden PRAXIS med andra studier som gjorts. 

 En annan metod som visat sig framgångsrika för barn med språkstörningar är McNeill, Gillon, & 

Dodd(2009) studie där de undersökt effektiviteten i en metod med integrerad fonologisk medvetenhet 

(phonics) för barn med Childhood Apraxia of speech (CAS). Av deras studie framgick det att metoden 



!

30 
!

visade sig vara framgångsrik för den grupp barn med dyspraxi som de undersökte. Som grupp 

påvisade barnen med verbal dyspraxi förbättringar på alla områden, både den fonologiska 

medvetenheten ökade, bokstavskännedomen ökade, ordavkodningen förbättrades och 

stavelseförmågan blev bättre. Metoden med integrerade fonologisk medvetenhet visade sig vara 

effektiv för att samtidigt förbättra dessa områden för den grupp barn de undersökte. 

Arbetsgången i PRAXIS, att börja med träning av enskilda fonem i två konstellationer först, befästa 

och sedan gå vidare till fler sekvenser i form av konsonant/vokal(cv), vokal/konsonant(vc) o.s.v. stöds 

av forskare. Edeal & Gildersleeve-Neumann(2011) nämner det även i sin vetenskapliga artikel. 

”Konsonant mål infördes främst i funktionell CV, VC, CVCV och CVC ord. Former för att öka såväl 

segment och fonologiska färdigheter. (Velleman & Strand, 1994; Velleman & Vihman, 2002).”  

(Edeal & Gildersleeve-Neumann, 2011). 

I Praxismetoden börjar man att träna grundläggande oralmotoriska färdigheter innan man inför 

språkljudsträning. Det är därför den fungerat så bra för barn med språkstörningar. Traditionell terapi 

med fokus enbart på barnets fonologiska system har inte alltid påverkat till förbättring av talet hos 

barn med språkstörningar i lika stor utsträckning resonerar Hellquist (2010) 

Enligt Edeal & Gildersleeve-Neumann (2011)  är det av stor vikt med en hög frekvens i produktionen 

av praktiska övningar då man tränar. De beskriver hur en intensiv period med talträning för barn med 

dyspraxi ledde till en förbättrad förmåga i talet och hur arbetsminnet utvecklade en större 

generalisering av otränade ord. 

!!!!Att arbeta med tidiga språkstimulerande insatser i läsundervisningen är ett sätt att möta de elever 

som finns i riskzonen för läs- och skriv- och talsvårigheter. Under datainsamlingen jämfördes 

undervisningsmetoden PRAXIS med andra studier som gjorts och då jag planerade och utformade 

undervisningsförsöket tog jag med mig information från tidigare forskning.  I utformandet av Praxis-

schemat var det viktigt att få med många repetitioner då det visat sig att en hög frekvens i 

produktionen av praktiska övningar med upprepning av fonem kunde förstärka inlärningen. Något 

även Hellqvist (2010) poängterar. Utformningen av ett arbetsschema blev ett sätt att strukturera 

undervisningen i grupp och visade sig även bra för observation då strukturen uppmuntrade till 

självständigt arbete. Det är även bra för inlärningen att det är mycket rörelse i undervisningen. I 

forskning har det visat sig att hjärnan lär in på ett effektivare sätt då kunskapsinlärning kombineras 

med rörelser. När vi rör oss blir muskel- och balanssinnet aktiverat och då skickas signaler till hjärnan 

från våra leder, muskler och från balansorganet som sitter i innerörat. Dessa rörelser aktiverar hjärnan 

så att den blir effektivare med att ta in kunskaper (Ladberg, 2000). Det finns även indikationer på att 

de pragmatiska svårigheter som barn med språkstörningar har påverkar att mängden i talproduktion 

begränsas. En hög frekvens i produktionen av praktiska övningar då man tränar vid inlärning skulle 

alltså vara till nytta för elever med språkstörningar. Vid en språkstörning påverkar det expressiva dvs. 

svårigheter att uttrycka sig, det impressiva, dvs. förståelsen. Det auditiva minnet är begränsat. 

Nettelbladt & Salameh (2007) skriver att John Locke (1993) hävdar att det finns ett samband mellan 
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talproduktion och talperception. Då barnet imiterar det tal som det hör omvandlar barnet talet till 

artikulatoriska mönster som ger stöd för en fonologisk analys. För barn med otydlig artikulation 

kommer det att ta längre tid att lära sig segmentera ordgestalter i segment och stavelser. Enligt Locke 

sker det genom upptäckten av att stavelser kan delas upp i stavelsebörjan och stavelserim. För att 

förstå problematiken för barn med språkstörning är Lockes (1993) teori intressant. ”Teorin förutsäger 

att en omogen auditiv perception hos barn med språkstörning skulle kunna vara resultat av en 

begränsad talproduktion.” (Nettelbladt & Salameh, 2007,s.67) Det här, tänker jag, kommer även att 

påverka storleken på barnets aktiva och passiva ordförråd. Vilken betydelse det har för läsutvecklingen 

beskriver Taube (2007).  

    Under perioden som undervisningsförsöket pågick visade eleverna ett ökat intresse för läsning då de 

allt oftare tog en bok och satte sig att läsa då de kom in från rasten. De gav även egna uttryck i 

enkätsvaren som pekar på ett ökat intresse och en ökad läsförståelse. Jag är medveten om att det kan 

vara svårt att utläsa hur mycket undervisningsförsöket påverkade den här utvecklingen. En lång period 

av språkutvecklande undervisning föregick ju det här undervisningsförsöket och min erfarenhet sen 

tidigare är att helt plötsligt så vaknar motivationen och med det även mottagligheten att ta till sig 

kunskaper som leder till pragmatik och läsutveckling. Motivationen som är den viktiga faktor 

Dalby(1992) utökar the simple view of reading med som illustreras med den här formeln:  

”Läsning= Avkodning x Förståelse av språk x Motivation”. (Dalby, 1992 refererad i Taube, 2007 s.13) 

    Arbetsgången i PRAXIS följde en tydlig struktur som förstärktes av Praxis-schemat. Det är viktigt 

för eleverna att bli trygga med hur formerna för undervisningen ska se ut. En tydlig struktur och väl 

genomtänkt metodik är grundläggande i den tidiga läsinlärningen. Det är viktigt att alla barn får känna 

att de lyckas, att bevara deras skriftspråkliga självförtroende. Enligt Taube(2007) är det i initialskedet 

som de största svårigheter i inlärningen av ett alfabetiskt skriftspråk visar sig. Vid en tidig 

identifikation av läs- och skrivsvårigheter och kvalitativa stödåtgärder med specialpedagogiska 

anpassningar som sätts in då svårigheter uppstår ger det förutsättningar att förhindra tidiga 

misslyckanden i inlärningen. Det är viktigt att kartlägga var alla elever befinner sig i sin 

språkutveckling och utifrån det utforma undervisningen och arbeta med grundläggande fonologisk 

medvetenhet för att ge de bästa förutsättningarna för elevers fortsatta läsutveckling. Det finns en rad 

av både svenska och internationella forskare som förordar tidiga förebyggande insatser för elever som 

ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. (Alatalo, 2011; Björk & Lieberg, 1999; Lundberg, 

2010; Myrberg & Lange, 2006; Taube, 2007; Ziolkowska, 2007) 

!!!!På vilket sätt är då metoden lämplig att använda i undervisning för att skapa intresse och ge 

förutsättningar för elevernas lärande och utveckling? Då man arbetat ett tag med den ordinarie 

läsundervisningen och kartlagt var eleverna befinner sig i sin läs-, skriv- och talutveckling och utifrån 

det utformar sedan pedagogen adekvat undervisning för elevers behov. Då det finns indikationer på att 

pragmatiska svårigheter inte alltid kan upptäckas i ett tidigt skede (Nettelbladt & Salameh, 2013) finns 

det goda skäl att lägga in en intensivperiods arbete med PRAXIS i förbyggande syfte då metoden visat 
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sig ha en god effekt för elevers språkutveckling och motivation. Lundberg (2010) skriver att det är 

viktigt att ta reda på hur mottaglig eleven är för en pedagogisk insats. Det finns olika orsaker till varför 

elever har svårigheter med läsinlärningen. Enligt Björk & Liberg (1999) kan svårigheterna bottna sig i 

både pedagogiska, psykologiska, sociala och neurobiologiska orsaker. Jag tolkar det som att man kan 

anta att mottagligheten för en pedagogisk insats kan vara större då det inte är någon påtaglig 

grundläggande problematik med bristfälligt arbetsminne, pragmatiska svårigheter eller 

neurobiologiska avvikelser som ligger bakom. Med rätt förutsättningar och god undervisning bör 

eleverna med andra bakomliggande orsaker ha bättre möjlighet att snabbt öka sin förmåga vid en kort 

intensiv periods träning. För elever med språkstörningar kan en kort intensiv periods träning inte ge 

lika stor progression då måste man vara beredd på ett mer långsiktigt arbete.  

    Vad skiljer då en intensiv periods arbete med en metod, från ett mer långsiktigt arbete? Stegringen 

av ökad svårighetsgrad är långsammare vid ett långsiktigt arbete. Då det finns bakgrundskunskaper 

från den ordinarie läsundervisningen kan en kort intensiv periods arbete med PRAXIS vara effektiv 

för att befästa kunskaper hos elever i deras språkutveckling. För elever med grav bristande fonologisk 

medvetenhet är däremot ett långsiktigt arbete med många repetitioner en nödvändighet. Resultatet i 

Edeal & Gildersleeve-Neumanns (2011) studie visade på hur den längre perioden med högre frekvens 

i träningen gav ett snabbare resultat. I skolverkets (2001) rapport uttrycker man att det finns en 

missuppfattning ute i skolorna om hur intensivperioder med en träningsinsats eller ett hjälpmedel kan 

undanröja problemet. Det finns också föreställningar om att det är något som kan mogna bort. Det 

finns inget vetenskapligt belägg för någon av dessa ståndpunkter skriver de. (Skolverket, 2001) Det är 

viktigt att identifiera vad det är som orsakar inlärningssvårigheterna vid läsinlärningen. De 

bakomliggande orsakerna bör ligga som grund för hur man strukturerar undervisningen. Det finns 

många vägar att gå. Det finns kartläggningsinstrument för att bedöma elevers fonologiska 

medvetenhet, läs- och skrivutveckling. Som klasslärare är man begränsad i vilka resurser man har att 

göra en allsidig kartläggning, det krävs det specialisthjälp till. Det viktiga är att man är uppmärksam 

och reagerar då man ser att elever behöver speciella resurser.  

    Det finns forskning som visar på några viktiga komponenter i läsundervisningen. Lundberg (2010) 

rekommenderar att man bör vänta med inlärning av konsonantljuden Kk, Gg, Tt, Dd, Pp, Bb, eftersom 

det i naturligt tal är svårt att ljuda ihop dessa med omgivande vokaler. Lundberg (2010) skriver: 

 Många barn behöver organiserad och medveten vägledning för att lära sig att knäcka den 

alfabetetiska koden. Forskning och lärarerfarenhet visar att man bör vara uppmärksam på i 

vilken ordningsföljd man undervisar om de olika fonemen. (Lundberg, 2010 s.52)  

Det är bra att börja med inlärning av de tydliga och klart olika vokalerna som Oo, Aa, Ee, Ii. Och 

konsonanterna som går hålla ut, Mm, Ss, Rr, Ll, Nn, Vv. Det kan vara klokt att vänta med vissa 

konsonantljud (Kk, Gg, Tt, Dd, Pp, Bb) eftersom det i naturligt tal är svårt att ljuda ihop dessa med 

omgivande vokaler, anser Lundberg (2010). 
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I PRAXIS börjar man med att träna munmotoriken med de vokaler och konsonanter som går att hålla 

ut och framförallt de fonem som barnet redan kan. Sedan går man vidare med de mer svårljudade 

konsonanterna. Med utgångspunkt i det barnet behärskar, tränar man på det som är svårt för att 

utveckla det. 

 

8.1 Slutsatser 

Därmed har också syftet med studien nåtts, att skapa ökad kunskap om på vilket sätt arbetsmetoden 

PRAXIS kan vara en del av arbetet med läsinlärningen för elever som är i riskzonen för läs- och 

skrivsvårigheter. Slutsatser man kan dra utifrån resultatet av studien är att en intensiv periods arbete i 

grupp med Praxismetoden är ett bra komplement då man arbetat ett tag med den ordinarie 

läsundervisningen. Resultatet visar att metoden tränar förmågan att uppmärksamma språkljud och sätta 

samman dem i sekvenser. Den befäster fonem och grafem och utvecklar talet för alla elever men är 

speciellt lämplig för elever som behöver utveckla sin fonologiska medvetenhet. Skolverket (2007) 

poängterar vikten av att elever får arbeta i gruppen de tillhör för att känna sig delaktiga. En 

grundförutsättning och själva drivkraften för att inlärning ska ske är att man känner sig delaktig och 

uppmuntrad. Genom arbetet med PRAXIS i grupp kan de elever som har fonologiska svårigheter dra 

nytta av och stimuleras av att arbeta tillsammans med elever som kommit längre i sin 

talspråksutveckling. Genom Praxis-schemat struktureras undervisningen och ger en hög frekvens i 

talproduktionen genom att samma fonem tränas på olika vis i olika övningar. Parallellt med 

klassrumsarbetet kan det vara bra att specialläraren arbetar med metoden i en-till en-undervisning 

enskilt med elever med språkstörningar också, då det visat sig att inlärningen blir effektivare då det 

finns en högre produktion av praktiska övningar då man tränar. Lundberg (2010) menar att en-till-en-

undervisning, en lärare och en elev, ger möjlighet att få nödvändig och effektiv tid till inlärning. 

Skillnaden på vanliga pedagogiska insatser och specialpedagogiska insatser är ju att de 

specialpedagogiska innehåller fler moment av repetition än vad behovet är för övriga elever. En 

problematik som ofta finns med är att det finns svårigheter med att hålla mycket information i 

arbetsminnet. Då kan det underlätta att det inte finns för mycket intryck i omgivningen som stör 

koncentrationen. För elever med grav bristande fonologisk medvetenhet kan en kort intensiv periods 

träning inte ge så märkbara resultat då måste man vara beredd på ett mer långsiktigt arbete. Man får 

förmoda att elever som har en snabb progression vid den här typen av intensivträning har andra typer 

av svårigheter, eller helt enkelt inte fått förutsättningar för att utvecklat sin fonologiska medvetenhet 

tidigare.  

    Metoden skapar intresse och motivation vilket i sig ger goda förutsättningar för elevers lärande och 

utveckling. Som Alatalo (2011) framhåller i sin avhandling är det viktigt att barnets språkutveckling 

får ske i ett meningsfullt sammanhang i interaktion med andra. Av tidigare erfarenhet har jag lärt mig 

att då jag gjort individanpassningar i undervisningen för elever i behov av stöd, har jag upptäckt att det 

är pedagogiska åtgärder som även de andra eleverna drar nytta av. Olika elever behöver olika mycket 
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tid och stöd. För att elever ska utvecklas är ett aktivt arbete med läs- skriv- och språkutveckling bland 

det viktigaste vi gör i de tidiga åren. Då elever får möta och arbeta med sina svårigheter på ett lustfyllt 

sätt och med bibehållet skriftspråkligt självförtroende finns goda förutsättningar för att det fortsatta 

arbetet ska flyta på relativt bra i läsutvecklingen och att de inte ska komma lika mycket efter sina 

jämnåriga kamrater. En tydlig struktur, väl genomtänkt metodik och att inte gå för snabbt fram i den 

tidiga läs- och skrivundervisningen är grundläggande. Det är viktigt att alla barn får känna att de 

lyckas. Skolverket(2007) anser att det är de tidiga insatserna som har störst betydelse för att ge 

förutsättningar för att inte komma efter sina jämnåriga kamrater i läsning och skrivning i så stor 

utsträckning. Det skulle vara intressant att i vidare forskning undersöka hur pedagoger arbetar med 

språkutvecklande åtgärder på ett inkluderande undervisningssätt. Hur man innesluter individuell 

undervisning i en klass så att man skapar en miljö där man ser att alla har olikheter och att någon inte 

är mer olik än någon annan. Att se elevers styrkor och stärka deras självkänsla hjälper dem och ger 

dem motivation till att arbeta med det som är svårt. Genom att sätta fokus på det som är positivt och 

utveckla det är det lättare att nå framgång i läs och skrivinlärningen. Då kan en periods arbete med 

PRAXIS i grupp gynna de elever som behöver träna lite mer än andra. Genom lustfyllt lärande under 

lekfulla former kan elevers språkutveckling få en extra skjuts i uppförsbacken. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1  

Informationsbrev till föräldrar  

(Ort borttagen) 2015-02-25 

 

Hej!  

Under våren 2015 ska jag göra mitt examensarbete, vid Umeå Universitet på VAL-projektet 

(Vidareutbildning Av Lärare), där jag nu studerar. I min studie vill jag undersöka och beskriva arbetet 

med en speciell undervisningsmetod i läs-och skrivundervisningen i en undervisningsgrupp och 

utvärdera den tillsammans med eleverna. 

Jag vill undersöka hur arbetet under en period, med en pedagogisk metod som kallas Praxismetoden, 

kan ge stöd och verka förebyggande mot svårigheter i inlärning av läs-skriv-och tal för elever i 

grundskolans tidiga år. 

Genom Praxismetoden tränas förmågan att uppmärksamma språkljud och sätta samman dem i 

sekvenser. Metoden utformades på Nuffield Centre i London och är ursprungligen utformat för barn 

med tal- och språkstörningar. Träningen är uppbyggd utifrån ett Praxis-alfabet med alfabetsbilder där 

bokstäverna uttalas som de gör då de ingår i ord, inte som man säger då man talar om vad bokstaven 

heter. 

  Skolverket(2011-10-03) skriver att forskning visar att det finns några kompetenser som barn behöver 

utveckla för att knäcka den skriftspråkliga koden. De behöver förstå hur språkljud och bokstäver 

hänger ihop(fonemisk medvetenhet), bokstavskännedom och förmåga att sätta ihop meningar i 

talspråkliga sammanhang. Små barn behöver också utöka sitt ordförråd, träna koncentrationsförmågan 

och få kognitiva utmaningar genom tänkande kring texter som läses högt för dem. 

Jag kommer att göra före- och efter-test där jag kontrollerar bokstavskännedom och ljudigenkänning. 

Genom en enkät får eleverna kryssa i förvalda alternativ och svara på frågor hur de tycker arbetet med 

Praxismetoden varit.  

”De amerikanska psykologerna Dough Rohrer och Harold Pashlar lyfter fram intresseväckande 

forskning om studieteknik, prov och kunskaper. Generellt sett visar denna forskning att ett frekvent 

användande av mindre prov och kortare test gynnar elevernas kunskaper.” (Skolverket 2011-05-04) 

  Det här blir ett komplement till den ordinarie läs- och skrivundervisningen och eleverna kommer att 

få befästa kunskaper som är grundläggande i läsinlärningen. 

Framgång eller misslyckande vid läsinlärningen får konsekvenser för hur elever tillgodogör sig all 

undervisning genom läsning och skrivning, som de har behov av att behärska under hela sin skoltid. 

För att gynna en positiv tidig läsutveckling är en viktig förutsättning att barnet får ett rikt ordförråd, 



!
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god bokstavskännedom och en förmåga att uppmärksamma språkljud, skriver Karin Taube i Barns 

tidiga läsning(2007) 

  Ni får detta informationsbrev då ni har ett barn som ingår i denna undervisningsgrupp. 

Undervisningsförsöket kommer att genomföras under mars månad. Allt material kommer att behandlas 

med största försiktighet och data som samlas in inte användes i annat syfte än för denna studie och 

förvaras på säkert ställe. Det kommer inte vara möjligt att i uppsatsen utläsa varifrån underlaget till 

uppsatsen kommer, eller vilka elever och pedagoger som deltagit. Ni som vårdnadshavare kommer, 

om ni önskar, att få ta del att av min uppsats då den är klar.  

Har ni frågor om Praxismetoden eller inte vill att ert barn ska vara en del av denna studie så ring mig 

snarast på tel. xxx-xxxxxxx  

Med vänlig hälsning  

Ulrika Andersson 
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Bilaga 2 Enkät före 
Kryssa för den ruta som stämmer bäst med vad du tycker! 

 
 
 
Jag tycker det 
stämmer.... 

...bra ...mindre bra ...inte alls 

1. Det är roligt att 
läsa själv.  

   

2. Jag läser gärna 
med en kompis. 

   

3. Jag tycker om 
att någon läser för 
mig. 

   

4. Det är lätt att 
läsa själv. 

   

5. Det är svårt att 
läsa själv. 

   

6. När jag läser 
blir texten så 
levande att jag ser 
bilder i mitt 
huvud.  

   

7. Det är lätt att 
höra hur 
bokstäver låter. 

   

8. Det är svårt att 
höra hur 
bokstäver låter. 

   

9. Det är lätt att 
räkna ljud i ord. 

   

10. Det är svårt 
att räkna ljud i 
ord. 

   

11. Det ska bli 
roligt att lära sig 
Praxisalfabetet. 

   

12. Varför är det viktigt att kunna läsa och skriva? 
…................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.........................................                      Tack för dina svar! 
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Bilaga 3 Enkät efter 
Kryssa för den ruta som stämmer bäst med vad du tycker! 

 
 
 
Jag tycker det 
stämmer.... 

...bra ...mindre bra ...inte alls 

1. Det är roligt att 
läsa själv.  

   

2. Jag läser gärna 
med en kompis. 

   

3. Jag tycker om 
att någon läser för 
mig. 

   

4. Det är lätt att 
läsa själv. 

   

5. Det är svårt att 
läsa själv. 

   

6. När jag läser 
blir texten så 
levande att jag ser 
bilder i mitt 
huvud.  

   

7. Det är lätt att 
höra hur 
bokstäver låter. 

   

8. Det är svårt att 
höra hur 
bokstäver låter. 

   

9. Det är lätt att 
räkna ljud i ord. 

   

10. Det är svårt 
att räkna ljud i 
ord. 

   

11. Det har blivit 
lättare att läsa 
själv. 

   

12. Jag förstår 
bättre vad jag 
läser. 

   

13. Det har varit    
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roligt att lära sig 
Praxisalfabetet. 

14Varför är det viktigt att kunna läsa och skriva? ..................................................................................... 
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
Tack för ditt svar! 
 

 

Bilaga 4  

PRAXIS-SCHEMA 

  Tt Kk Ff Ss Rr Jj Ll Pp Bb Dd Kk Gg Mm Nn Vv Hh 

Ljud promenad                                 

Lägg till vokal                                 

Praxis kedja                                 

Hoppa ljud                                 
Ljud detektiv                                 
Redovisa                                 
Spel/Lek                                 

 

 

Bilaga 5  

Enkät före åk.1 

Åk.1.!Jag!tycker!det!stämmer…! …bra! …mindre!bra! …inte!alls!

1.!Det!är!roligt!att!läsa!själv.! 7! 1! 0!

2.!Jag!läser!gärna!med!en!kompis.! 5! 2! 1!

3.!Jag!tycker!om!att!någon!läser!för!mig.! 6! 1! 1!

4.!Det!är!lätt!att!läsa!själv.! 6! 2! 0!

5.!Det!är!svårt!att!läsa!själv.! 1! 1! 6!

6.!När!jag!läser!blir!texten!så!levande!att!jag!ser!bilder!i!mitt!

huvud.! 4! 2! 2!
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7.!Det!är!lätt!att!höra!hur!bokstäver!låter.! 6! 1! 1!

8.!Det!är!svårt!att!höra!hur!bokstäver!låter.! 0! 2! 6!

9.!Det!är!lätt!att!räkna!ljud!i!ord.! 5! 3! 0!

10.!Det!är!svårt!att!räkna!ljud!i!ord.! 1! 3! 4!

11.!Det!ska!bli!roligt!att!lära!sig!Praxisalfabetet.! 7! 0! 1!

!! !! !! !!

Summa! 48! 18! 22!

 

 

Enkät före åk.F 

Åk.F.!Jag!tycker!det!stämmer…! ..bra! ..mindre!bra! ...inte!alls!

1.!Det!är!roligt!att!läsa!själv.! 5! 2! 0!

2.!Jag!läser!gärna!med!en!kompis.! 5! 1! 1!

3.!Jag!tycker!om!att!någon!läser!för!mig.! 5! 2! 0!

4.!Det!är!lätt!att!läsa!själv.! 5! 0! 2!

5.!Det!är!svårt!att!läsa!själv.! 3! 0! 4!

6.!När!jag!läser!blir!texten!så!levande!att!jag!ser!bilder!i!mitt!

huvud.! 4! 0! 3!

7.!Det!är!lätt!att!höra!hur!bokstäver!låter.! 6! 0! 1!

8.!Det!är!svårt!att!höra!hur!bokstäver!låter.! 3! 1! 3!

9.!Det!är!lätt!att!räkna!ljud!i!ord.! 5! 0! 2!

10.!Det!är!svårt!att!räkna!ljud!i!ord.! 5! 0! 2!

11.!Det!ska!bli!roligt!att!lära!sig!Praxisalfabetet.! 7! 0! 0!

!! !! !! !!

Summa! 53! 6! 18!

 

Bilaga 6 

Enkät efter åk.1 

Åk.1.!Jag!tycker!det!stämmer..! ..bra! ..mindre!bra! ..inte!alls!

1.!Det!är!roligt!att!läsa!själv.! 7! 1! 0!
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2.!Jag!läser!gärna!med!en!kompis.! 6! 1! 1!

3.!Jag!tycker!om!att!någon!läser!för!mig.! 5! 2! 1!

4.!Det!är!lätt!att!läsa!själv.! 7! 1! 0!

5.!Det!är!svårt!att!läsa!själv.! 1! 0! 7!

6.!När!jag!läser!blir!texten!så!levande!att!jag!ser!bilder!i!mitt!

huvud.! 5! 2! 1!

7.!Det!är!lätt!att!höra!hur!bokstäver!låter.! 7! 1! 0!

8.!Det!är!svårt!att!höra!hur!bokstäver!låter.! 0! 0! 8!

9.!Det!är!lätt!att!räkna!ljud!i!ord.! 7! 0! 1!

10.!Det!är!svårt!att!räkna!ljud!i!ord.! 1! 0! 7!

11.!Det!har!blivit!lättare!att!läsa!själv.! 7! 1! 0!

12.!Jag!förstår!bättre!vad!jag!läser.! 7! 1! 0!

13.!Det!har!varit!roligt!att!lära!sig!Praxisalfabetet.! 7! 1! 0!

!! !! !! !!

Summa! 67! 11! 26!

 

Enkät efter åk.F 

Åk.F.!Jag!tycker!det!stämmer…! ..bra! ..mindre!bra! …inte!alls!

1.!Det!är!roligt!att!läsa!själv.! 8! 0! 0!

2.!Jag!läser!gärna!med!en!kompis.! 4! 4! 0!

3.!Jag!tycker!om!att!någon!läser!för!mig.! 6! 1! 1!

4.!Det!är!lätt!att!läsa!själv.! 6! 1! 1!

5.!Det!är!svårt!att!läsa!själv.! 0! 0! 8!

6.!När!jag!läser!blir!texten!så!levande!att!jag!ser!bilder!i!mitt!

huvud.! 6! 1! 1!

7.!Det!är!lätt!att!höra!hur!bokstäver!låter.! 6! 2! 0!

8.!Det!är!svårt!att!höra!hur!bokstäver!låter.! 1! 1! 6!

9.!Det!är!lätt!att!räkna!ljud!i!ord.! 7! 1! 0!

10.!Det!är!svårt!att!räkna!ljud!i!ord.! 3! 1! 4!

11.!Det!har!blivit!lättare!att!läsa!själv.! 6! 2! 0!

12.!Jag!förstår!bättre!vad!jag!läser.! 6! 2! 0!
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13.!Det!har!varit!roligt!att!lära!sig!Praxisalfabetet.! 7! 1! 0!

!! !! !! !!

!! 66! 17! 21!

 


