
 

 
 

Estetisk-filosofiska fakulteten 
 

 
Susanne Henriksson 

 
 

Tecken som stöd vid läsinlärning 
 

Kan tecken hjälpa till att förstärka minnet av en 
ordbild vid läsinlärning? 

 
 
 

Reading development and signs 
 

Can signs be a good mnemonic for learning of word-pictures? 
 
 

Examensarbete 10 poäng 
 

Lärarprogrammet 
 

Datum: 06-06-19 
Handledare: Eva Wallin 

 
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 



Abstract 
The purpose of the study was to examine if manual signs used as support to spoken and 

written language can be a god mnemonic for learning of word-pictures. I performed my study 

as an experiment in which I made a Memory game with word-pictures. I played the game with 

the children twice. The first time, we played without manual signs and the second time I used 

sign as a support. I observed the children and noted the words they learned to read with and 

without the support of manual signs. The result showed that most of the children remembered 

the word-pictures better if I also used manual signs. The conclusion I made was that manual 

signs can be a support in early reading development. It does not suit all children so you have 

to be sensitive to the different strategies used by the children. 
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Sammanfattning 
Mitt syfte med detta arbete var att undersöka om tecken kan vara ett bra minnesstöd vid 

ordbildsinlärning. Undersökningen var utformad som ett experiment och jag tillverkade ett 

Memoryspel med ordbilder på som jag spelade med barnen i två omgångar. Första omgången 

spelade jag utan tecken och vid andra spelade jag med tecken. Jag observerade de olika 

tillfällena och skrev ner vilka ord de lärde sig känna igen vid båda omgångarna. Resultatet 

utföll sig så att de flesta barnen mindes ordbilderna bättre då de hade tecken som stöd. 

Slutsatsen jag drog av detta är att tecken kan vara en bra metod vid läsinlärning. Det passar 

inte alla barn utan man måste vara lyhörd för hur alla olika barn lär in.  

 

Nyckelord: minne, ordbildsinlärning, tecken som stöd 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



Förord 
Ett stort tack till eleverna i förskoleklassen och speciellt till ansvarig förskollärare som var 

med i min undersökning. Du gjorde min undersökning möjlig tack vare att du var så 

tillmötesgående och flexibel, trots allt julstök! 
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Inledning 

Bakgrund 
Alla barn är olika och lär därmed in på olika sätt. En del lär in snabbt och andra tar lite längre 

tid på sig och det finns inget som är rätt eller fel. Detta har jag inte bara fått erfara under min 

praktikperiod på en särskola 1-5, utan även av mina syskonbarn som precis börjat 

förskoleklass. Jag tycker det är intressant att se till varje individ och höra vad de tycker och 

tänker om sitt eget lärande.  

 

Läsa och skriva anser jag vara de viktigaste av alla ämnen i skolan eftersom det utgör så stor 

del av vårt lärande. Att inte kunna konsten att läsa och skriva gör människan handikappad i 

dagens samhälle, p.g.a. all massmedia och kommunikation som sker via skrift. Att skriva mitt 

examensarbete om läsinlärning föll sig därför ganska naturligt för mig. Vi har dessutom fått 

en för liten del av det i vår utbildning anser jag och det är ett område som jag därför känner 

mig osäker inom, än så länge. Jag fick en idé om att prova tecken i samband med 

läsinlärningen. Varför den tanken föddes beror på att jag själv använder mig mycket av tecken 

för att komma ihåg saker som telefonnummer och tider. Är det bara jag som lär in så här eller 

finns det fler? Jag vill prova nya sätt att variera min undervisning på eftersom jag tror på 

multisensoriska arbetsmetoder. Mitt mål är att nå så många elever som möjligt. Jag vill hitta 

just det sätt som känns bra för dem och som jag märker att de lär sig något av. Teckenspråket 

och tecken som stöd ligger mig varmt om hjärtat och jag tycker att det skulle vara kul att 

kunna använda mig av det i min framtida roll som pedagog.  

 

Syfte 
Syftet är att undersöka om tecken kan vara ett bra minnestöd vid läsinlärningen. Genom det 

vill jag utveckla en ny metod som jag själv kan ha användning av i mitt kommande yrke.  

 

Preciserad frågeställning 
Kan tecken till skrivna ord hjälpa till att förstärka minnet av en ordbild vid läsinlärningen? 
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Litteraturbakgrund 

Vikten av läs- och skrivförmåga i dagens samhälle 
I Lpo 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet) står 

det i uppnåendemålen att skolan ansvarar för att varje elev som gått ur grundskolan bl.a. ska 

behärska att läsa aktivt.  

 

Ur kursplanen för svenska inom grundskolan (Skolverket, 2005) har jag hämtat ett citat som 

jag fastnade för när jag läste. ”Språkförmågan har stor betydelse för allt arbete i skolan och 

för elevernas fortsatta liv och verksamhet. Det är därför ett av skolans viktigaste uppdrag att 

skapa goda möjligheter för elevernas språkutveckling”.  

 

Läsandet öppnar många världar både verkliga och i fantasin. Genom att läsa kan vi ta reda på 

när nästa tåg går, läsa på etiketter i affärer, fylla i blanketter, läsa god natt sagor och gå på 

företagsmöten (Jörgensen, 2001). Detta är bara några av de saker läsare kan göra som gör 

människan självständig. Den allra viktigaste uppgiften är därför för barn som börjar skolan att 

lyckas med att lära sig läsa. För en persons självkänsla är starkt påverkad av att hur det är att 

lära sig läsa och att försöka bibehålla självkänslan kanske är det viktigaste av allt för att 

någonsin lyckas (Wallenkrans, 1993). 

 

TV:n och datorn har kommit att bli allt vanligare kommunikationsmedel och barnen som 

växer upp idag är väl bekanta med båda. Tekniken förnyas och förändras hela tiden och det 

innebär inte på något vis att samhällets krav på läs- och skrivkunnighet minskar, tvärtom ökar 

de (Jörgensen, 2001). Elektroniska meddelanden som sms och e-mail skickas hit och dit och 

det ställs krav på oss att vi ska kunna hantera dem och hänga med i samhällsutvecklingen så 

bra som möjligt. Visserligen finns det informationstekniska hjälpmedel som kan hjälpa en att 

översätta SMS och e-mail till skrift och vice versa, men än så länge har inte tekniken kommit 

så långt så att vi klarar oss överallt utan att kunna läsa. För att kunna utvecklas inom andra 

områden så måste man ha en välutvecklad läs- och skriv förmåga (Stadler, 1998).  

 

Thomsen (1982) skriver att som läsare har man fler valmöjligheter i livet och kan därmed fritt 

välja det material han eller hon önskar att läsa. En person med lässvårigheter har mycket 

begränsade möjligheter att lära sig något på egen hand. En läsare kan också välja fritt vilken 

tid, plats och sätt som passar honom bäst. 
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Läsinlärning via ordbilder 

En läsinlärningsmetod som direkt ansluter till det mönster som många barn använder sig av 

omedvetet är ordbildsmetoden. Barnen lär sig komma ihåg orden som en bild i huvudet utan 

att fokusera på ljuden i ordet. Vi i Sverige använder oss av ordbildsinlärning mest vid små ord 

som om, som, kom, och, han, hon (Lindell, 1996). Vi lär oss känna igen ord genom att känna 

igen ordets mönster av grafiska särdrag (ordet ord uppfattas som: cirkel; kortstapel med 

vinkel åt höger; ögla till vänster med kort stapel). Vi kan omöjligt ha alla dessa mönster i 

huvudet eftersom det finns olika handstilar som både kan vara gemena och versala. Skriver 

man på dator finns det olika typsnitt. Ex: ord, ord, ORD, ORD, oRd. I stället har vi ett slags 

särdragsmönster för alla orden för att vi ska kunna komma ihåg dem som exemplet nedan 

visar (Melin, 2004). 

 
Ordbilderna kan också kännas igen av speciella särdrag som m:et i ordet kamel. M:et kan 

barnen koppla ihop med de två pucklarna på kamelens rygg utan att koppla det till bokstaven 

m (Høien, 1992). 

 

Enligt en läsinlärningsmetod som bygger på ordbilder så är det inte önskvärt att barnen känner 

till alfabetiskt lässätt och många ser det som en nackdel om barnet kan alfabetet. Detta för att 

de då fokuserar på bokstäverna i ordet och inte ordets form och helhet, som det är meningen 

att de ska göra (Stadler, 1994).  

 

I början av 1900-talet utkom en skrift vid namn, Ordbildsmetoden, och författare till denna 

skrift var Anna Kuse och Laura Löwenhielm. Deras ide var att man skulle utgå från de 

metoder barn intuitivt använder sig av för att skaffa kunskaper innan de börjar skolan. Små 

barn lär sig oftast visuellt känna igen ord innan de kan läsa. Barnet pekar på ord och frågar 

vad det står, de kommer ihåg svaret och nästa gång de ser samma ord känner de igen det 

(a.a.).   

 

Detta kan visa sig till exempel på namnskyltar som hänger över handdukskrokarna i 

badrummet. Barn lär sig snabbt vilken handduk som är vems och kopplar ihop den med 

skylten ovan. De kan även se att M är mammas bokstav och P är pappas. Kanske börjar pappa 
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på samma bokstav som barnet själv och kan se likheten P i början. Ganska snart lär de sig 

också att skilja på om det står barnets namn eller om det står pappa. Hur barn lär sig vidare att 

läsa ut bokstäver och ord brukar vara av ren nyfikenhet. De frågar hur bokstäver låter och 

heter eller vad som står på olika ställen och är barnen läsmogna så suger de till sig allt som de 

hör och ser (Lindell, 1980).  

 

Härefter brukar sedan skolan ta vid och lära barnen. Vad man använder för metoder i skolan 

är mycket varierande och upp till läraren vilken metod som han eller hon tycker är bra. En 

vanlig metod som används i svenska skolor är att lära in vokaler först. Hur de ser ut och hur 

de låter. Därefter kommer de andra bokstäverna i varierande ordning beroende på vilken 

metod man använder sig av. Under tiden så går man gemensamt igenom ord och ljudar ihop 

dem och ser vilka bokstäver som finns med i orden. När alla bokstäverna är inlärda så får 

barnen lätta läseböcker som de själva får prova på att läsa i eller återberätta när någon annan 

läst beroende på om de knäckt läskoden eller inte. Efterhand som de klarar av att läsa bättre 

och bättre så får de svårare böcker. Träning ger färdighet (a.a.).  

 

Minnesfunktionen då och nu 

Gärdefors (2000) skriver i sin bok, Hur homo blev sapiens, om två sätt som vi använder för att 

dela med oss av våra inre tankar och minnen till andra runtomkring oss. Ett sätt är i muntlig 

berättarform. Det var så här vi delade med oss av vår kunskap och minnen förr i tiden, då vi 

satt vid brasan och turades om att berätta för våra barn. Vi hade allt det viktigaste vi behövde 

minnas lagrat i vår hjärna. Det andra sättet är att ta hjälp av den yttre världen för att föreställa 

den inre. Gärdenfors beskriver det genom att ta ett exempel långt tillbaka i tiden då 

människan började använda sig av bilder när de berättade. Bildserier som man hittat från förr, 

alltså grottmålningar, har ansetts spegla detta. Det var ett sätt för människor att minnas många 

saker som hände och föra det vidare till andra. När det blev för mycket att hålla reda på så var 

man tvungen att ta till hjälpmedel för att minnas allt. I nutid har vi helt övergått till det senare 

sättet att dela med oss av våra inre tankar, alltså genom hjälpmedel. Bildserierna utvecklades 

med tiden till skrift och skriften har ju utvecklats till där vi är idag. Minnesfunktionen behöver 

inte belastas lika mycket idag när vi kan läsa oss till saker eller skriva ner det vi behöver 

minnas. Vårt minne har förändrats och förändras än idag (Gärdefors, 2000). 
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Den kände pedagogen och psykologen, Lev Vygotskij, studerade utvecklingen av högre former 

av minne, uppmärksamhet, beslutsfattande, tänkande och begreppsbildning. Han undersökte 

hur barn börjar använda tecken och symboler som psykologiska redskap för minnet (Vygotskij, 

1998). Med psykologiska redskap menar han sådant vi använder för att tänka och 

kommunicera med som vårt siffersystem, alfabetet, klassifikationer och formler (Vygotskij, 

2005). 

 

Vygotskij utförde en undersökning som byggde på metoden om dubbla stimuli. Det betydde att 

förutom de stimuli som ingick i uppgiften (ex. ord som barnen skulle minnas) fick barnen vissa 

hjälpmedel (bildkort eller symboler) som de kunde använda sig av. Barnen blev tillsagda att 

lösa uppgifterna med hjälp av de olika redskapen. Uppgifterna var gjorda så att de var svåra att 

lösa utan hjälpmedlen och när barnen hade börjat använda sig av dem och dragit nytta av dem 

så fråntogs redskapen dem. Vygotskij menade att man här kunde observera deras tänkande och 

hur det förändrades på det sättet (Vygotskij, 1998). 

 

Vygotskij var just intresserad av att studera utvecklingen av högre former av minne. Ett 

exempel är när barn i olika åldrar ställdes inför listor med ord som de skulle minnas. Till detta 

fick de bildkort som hjälpmedel. Hos förskolebarnen var inte bildkorten av någon betydelse 

men för barnen i 7-8 års ålder var det en väsentlig skillnad och barnen mindes mer än dubbelt 

så många ord med hjälp av dem. Enligt Vygotskij finns det två olika former av minne. Den ena 

är en naturlig form av fasthållning av minne som finns hos både djur och människor. Den andra 

är en form som är specifik för människan och bygger på ett system av mekanismer och 

tekniker som hjälper till att organisera och reglera minnet. Vygotskij ansåg att i experimentet 

ovan med hjälpmedlen, övergick minnet från att vara det naturliga till att vara ett mer komplext 

system som den högre processen bildar. Att använda tecken och symboler i detta sammanhang 

avlöser minnet genom de inre föreställningar som skapas med hjälp av dessa. Detta är en form 

av psykologiskt redskap anser Vygotskij  (1998). 
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Multisensorisk inlärning 

I Lpo 94 står det att skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana 

kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Lärarna ska sträva efter 

att i undervisningen balansera och integrera kunskaper i sina olika former (Lärarförbundet, 

2001). Lpo fortsätter sedan med strävansmål. ”Skolan ska sträva efter att varje elev utvecklar 

sitt eget sätt att lära.” (s.14). 

 
Howard Gardner anser att människans intelligens består av sju olika intelligenser. Enligt hans 

teori så finns det olika centra i hjärnan som oberoende av varandra styr människans 

intelligenser. De sju intelligenserna är, lingvistisk, spatial, kroppslig, logisk-matematisk, 

musikalisk och social intelligens som också de består av två grenar (Gardner, 1983). 

Gardner menar att alla människor har högre eller lägre förmåga inom alla dessa 

intelligensområden. Den förmåga som vi har hög intelligens inom har vi lättare att ta till oss 

och det faller sig naturligt att lära sig saker inom det område. Om man försöker hitta var och 

en av elevernas starkaste intelligenser och tidigt anpassar deras undervisning efter de så gott 

det går, så tror Gardner att det är möjligt att lättare tillgodogöra sig kunskaper. Han 

sammanfattar detta i citatet som följer nedan.  

 

”Jag anser att det borde vara möjligt att på ett tidigt stadium ta fram individuella intellektuella 

profiler och utifrån den kunskapen ge barn och ungdomar en högklassig utbildning och öka 

deras valmöjligheter.” (Gardner, 1983, s.9). 

 

Stadler (1998) tar också upp detta i sin bok, Läs- och skrivinlärning. När man lär sig något är 

många funktioner inblandade. Vi lär oss genom våra olika sinnen som när vi hör, känner ser 

och säger något. Alla lär in genom olika inlärningstilar, en del lär bäst det de ser andra det de 

hör. Multisensorisk inlärning är en gammal och välprövad metod som visat sig vara 

överlägsen vid läs- och skrivinlärning.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 7



Tecken som stöd 

Tecken som stöd utnyttjas av många användare. Vad som menas med tecken som stöd är att 

man parallellt med det talade ordet använder tecken som hämtats ur de dövas teckenspråk, men 

som är förenklade (Heister Trygg, 1998). Barn med språkstörningar kan använda sig av detta. 

För elever med talsvårigheter kan tecken som stöd underlätta och det kan också vara ett 

minnes- och förståelsestöd för elever med bristande språkförståelse (Teveborg, 2001). 

Tillsammans med barn och vuxna med begåvningshandikapp är det sedan länge vanligt att 

använda tecken som stöd (Heister Trygg, 1998). 
 

Det finns olika anledningar till att använda sig av tecken som stöd. En anledning kan vara att 

tecknen ofta är föreställande och liknar det de står för på ett annat sätt än de talade orden, en 

annan kan vara att tecknen kan hållas kvar i handställningen, medan de talade orden genast 

försvinner. Tecken blir en förstärkning av ordet (Heister Trygg, 1998). Blücher och Turesson-

Morais säger, att alla barn har nytta av att lära sig handalfabetet. Det kan de göra genom att 

man sätter upp en affisch på väggen med illustrerade boksavsbilder som de kan härma och lära 

sig av. Handalfabetet kan de dra nytta av vid läsinlärningen då de kan bokstavera sitt namn och 

visa upp för de andra i gruppen. Att teckna i en grupp med barn stör aldrig de hörande barnens 

talspråksutveckling utan stimulerar den snarare (Blücher och Turesson-Morais, 1985). 

 

En parallell som kan dras till att använda tecken som stöd är barn som räknar på fingrarna. Det 

är mycket vanligt att barn i 2-4 års ålder visar antal genom att hålla upp fingrarna för hur stort 

antal de menar. De kan svara på frågor om hur gamla de är, hur många karameller de vill ha 

och hur många bilar de har hemma. Vissa barn visar bara med sina fingrar medan andra både 

visar fingrar och talar om hur gamla de är (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2003). Enligt 

författarna i fråga så skriver Johnsen Høines (1990) att det inte bara är det muntliga språket 

som räknas som språk utan även ”fingervisning” kan uppfattas som ett språk. Barn måste få 

möta antal på många olika sätt och i olika sammanhang för att kunna få en förståelse för tal. 
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Metod  
Min undersökning var utformad som ett experiment. Ett experiment förklaras av Johansson 

och Svedner (2004) som ”en förändring eller ett ingrepp av något slag [där man] sedan 

utvärderar resultatet” (Johansson & Svedner, 2004, s. 47). 

 

Mitt experiment gick ut på att se om tecken kan förstärka minnet av en ordbild vid 

läsinlärning. För att få reda på det så spelade jag ett Memoryspel tillsammans med eleverna 

där det istället för bilder som på ett vanligt Memory, fanns ordbilder. Under tiden vi spelade, 

läste jag upp orden på korten och observerade vilka ord de lärde in. Jag spelade Memory med 

barnen vid två omgångar. Vid första omgången spelade vi som vid ett vanligt Memory där vi 

vände kort, jag läste vad som stod på eftersom inte barnen kunde läsa och så skulle ett par 

hittas. Vid andra omgången gjorde vi nästan på samma sätt men skillnaden var att jag 

tecknade till ordet jag läste på kortet samtidigt som jag uttalade det. Jag observerade även här 

vilka ord barnen lärt in. Efter Memoryt var färdigtspelat så sammanställde jag resultaten över 

hur många ordbilder barnen lärt in under de olika omgångarna och jämförde. Vid vilket 

Memory lärde de sig bäst; då jag inte tecknade till eller då jag tecknade till? 

 

Urval 

I min undersökning deltog 11 elever från en liten skola i en mellansvensk stad. 

Undersökningen skedde i en förskoleklass, där barnen var 6 år och var integrerade med 

årskurs 1 i en F-1: a. I klassen fanns en hörselskadad pojke som använde sig lite av 

teckenspråk. Om han var i en bullrig miljö och inte hörde vad fröken sa så tecknade hon i 

stället. De övriga eleverna använde inte tecken, men tecken var alltså inte helt främmande för 

dem. Bland sexåringarna fanns det inget barn med diagnos vad jag vet, men läraren upplevde 

förskoleklassen som stökig och orolig där det fanns elever med koncentrationssvårigheter. 

Förskolegruppen bestod av sex flickor och fem pojkar. Ingen av deltagarna i min 

undersökning kunde läsa. De hade börjat jobba lite med bokstäver men de kunde inte sätta 

ihop dem till ord ännu.  
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Experimentdesign 

Johansson & Svedner (2004) menar att ett experiment kännetecknas av en förändring eller ett 

ingrepp som man sedan utvärderar. Den förändring som skedde i mitt fall utgjordes av att 

eleverna fick använda sig av tecken som stöd i samband med läsinlärningen.  

 

Material 

Jag funderade länge på hur man kan lära in ordbilder på ett roligt sätt utan att ha några andra 

moment som kunde påverka inlärningen. Mina tankar mynnade till slut ut i ett Memoryspel 

med ordbilder istället för bilder. När jag utformade spelet utgick jag från flera faktorer. För 

det första valde jag ord som inte var vanliga ord i barnens vardag eftersom jag ville att orden 

skulle vara nya för barnen när vi spelade. För det andra var orden ändå tvungna att vara 

anpassade för barnen så att de kunde känna att de hade nytta av dem och använda dem. 

Känner barn ingen motivation för orden är det svårare att lära. ”Det är lättare att komma ihåg 

att stänga fönstret när det hällregnar än att tvätta tröjan man ändå inte gillar” (Wallenkrans, 

1993, s.30). För det tredje valde jag ord som var formmässigt lika eftersom min tanke var att 

barnen skulle kunna blanda ihop dem. 

 

Jag började med att sätta mig framför datorn och skrev ner för mig relevanta ord i 

ordbehandlingsprogrammet. Jag tog ord som jag själv förknippar med skolan och barn. Alla 

orden letade jag sedan synonymer till och skrev ner 3-4 stycken på varje ord, exempelvis 

kapprum har synonymerna tambur, hall och farstu. Jag valde de synonymer som var ganska 

vanliga inom svenska språket men som man kanske inte använder varje dag. Jag hittade 31 

ord med några synonymer till varje innan jag var nöjd. Sammanlagt hade jag då 110 ord. Jag 

kontrollerade sedan om det fanns några av dessa ord vars ordbilder var lika varandra. Tanken 

var att ordbilderna skulle ha så lika form som möjligt, för att undersöka om det verkligen var 

tecknet barnen hängde upp ordet på och inte formen. Ur detta sortiment valde jag sedan ut 24 

ord som jag tyckte var relevanta för barnen. 

 

Till vart och ett av de 24 orden jag hade fanns ett annat ord som var formmässigt lika. Jag 

gjorde två Memoryspel med 12 par i varje och fördelade svårighetsgraden på orden så jämnt 

som möjligt mellan dem. Jag skrev ut orden på datorn med en stil som var likt den handstil 

som barnen var vana vid (Skolrak, 26 punkter). Orden skrev jag med svarta bokstäver på en 
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vit bakgrund för att förhindra distraktion. Jag klippte ut orden i lika stora fyrkanter så att 

barnen inte kunde se skillnad på dem när kortets baksida låg uppåt. Exempel följer här nedan. 

 

Genomförande av experiment 
Jag var inne i klassen och spelade Memory med eleverna vid fyra tillfällen. Från början hade 

jag tänkt ta 4-5 elever och spela flera gånger med dem men upptäckte ganska snart att det inte 

gick. Alla elever i förskoleklassen ville spela så jag bestämde mig för att ta alla som ville. Efter 

diskussion med berörd lärare så kom vi fram till att jag inte behövde skicka ut någon lapp om 

godkännande för deltagande för eleverna. Min undersökning var lagd under skoltid och det var 

under barnens vanliga arbetspass så det förekom ingen förändring i schemat. Dessutom 

bedömde jag tillsammans med läraren att min undersökning inte innefattade några privata eller 

etiskt känsliga frågor (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Jag spelade Memory med två barn åt gången så att vi sammanlagt var tre personer som 

spelade. Jag strävade efter att alla de 11 barnen skulle få spela varje Memory två gånger var. 

På grund av att det fanns ett ojämnt antal elever med i min undersökning så fanns det vissa 

barn som fick spela tre gånger. Det fanns också några som bara spelade en gång för att de var 

sjuka de gånger jag var där. Vi satt vid ett bord i ett avskilt rum så att eleverna skulle kunna 

koncentrera sig och inte bli distraherade av något annat.  

 

Innan vi började spela så visade jag barnen korten och berättade att ingen behövde vara 

läskunnig, eftersom jag läste vad som stod på åt dem. Om de efter ett tag skulle känna igen 

vad som stod på kortet så skulle de säga ordet själva. Jag gav dem lite tid från det att de tagit 

upp kortet tills jag sa vad som stod på, för att ge dem en chans att ”läsa” själva om de kunde. 

Därefter gick jag igenom reglerna. När man fick två likadana kort så hade man ett par och om 
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man fick par så fick man ta två kort igen. Sedan började vi spela och i tur och ordning vände 

vi på kort. Varje gång jag spelade Memory med eleverna så försökte jag göra så likt första 

gången som möjligt. Vi satt i samma rum varje gång förutom vid två tillfällen, då vi satt 

avskilt i liknande rum.  

 

Första veckan spelade vi utan att använda teckenstöd och jag observerade samtidigt vilka ord 

barnen lärde in. Vi använde då de första 12 paren av ord. Andra veckan spelade vi på samma 

sätt men jag tecknade samtidigt som jag uttalade ordet. Då använde vi de övriga 12 paren ord 

och jag försökte göra så likt veckan innan jag kunde. Tecknen jag använde hämtade jag från 

min egen erfarenhet av teckenspråket. Vi satt i samma rum och vi spelade på samma vis och 

även här gav jag barnen lite tid att själva få ”läsa” vad som stod på korten om de kunde. Det 

var alltid två barn i grupperna men det var inte alltid samma elever som spelade ihop. Detta 

berodde på som jag nämnde förut att barnen inte alltid ville spela när de blev tillfrågade eller 

att det var någon som var sjuk.  

 

Datainsamling och databearbetning 

Efter varje spelat Memory hade jag lite tid emellan innan nästa grupp kom. Då reflekterade 

och skrev jag ner vad som hade hänt under tiden vi spelade och vad som hade sagts. Jag skrev 

ner ord barnen lärt sig och vilka de kunde för stunden. Vilka barn som kände igen vilka ord 

noterades och även vilka barn som spelade ihop. Hände det något speciellt under tiden så 

skrev jag ner det också. Jag reflekterade också över vilka barn som verkade intresserade av 

tecknen och vilka som blev distraherade. När jag hade spelat klart för dagen satte jag mig ner 

och läste igenom allt igen och funderade på om det var några fler reflektioner som kunde 

fyllas på. Vanligtvis var det inte det, eftersom jag skrev ganska utförligt från början. 

 

När alla barn spelat två omgångar utan tecken och två med tecken så satte jag mig ner och 

gick igenom all data jag samlat in. Jag renskrev allt och tanken med detta var att jag skulle få 

en återblick i hur de olika Memoryspelen hade varit och sätta mig in i dem igen. Efter det 

listade jag alla orden och räknade vilka som var vanligast att barnen lärde och vilka de inte 

lärde in alls. Det här var en ganska rolig och intressant process som väckte frågor om varför 

det blev just så och vad som var karaktäristiskt för de ord som var lätta respektive svåra att 

lära. Jag undersökte om de var långa eller korta, om det fanns bokstäver med staplar som 
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stack upp eller låg nedanför linjen eller om det fanns dubbeltecknade ljud. Jag funderade 

mycket på hur jag skulle redovisa resultatet och jag testade många olika förslag men valde 

tillslut att presentera allt i en tabell.  

 

Tillförlitlighet/giltighet 

För att mitt arbete skulle bli så tillförlitligt som möjligt så skrev jag noga ner allt som hände. 

Efter varje spelat Memory spel så tog jag en liten paus för att tänka igenom allt som hänt och 

sagts och för att hinna skriva ner allt utförligt. Senare under dagen gick jag tillbaka och läste 

papperen igen och funderade på om det var något jag kunde lägga till. Eftersom det gick 

ganska snabbt att spela ett spel så var det inte så svårt att minnas vilka ord barnen lärde sig.  
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Resultat 
I mitt resultat kommer jag att redovisa och sammanställa allt i två tabeller där det är lättare att 

få en översikt över alla eleverna. Jag kommer att benämna barnen med bokstäver för att skilja 

dem åt. Därefter kommer tre fallbeskrivningar för att ge en uppfattning om hur jag gick till 

väga. Fallbeskrivningarna handlar om barn A från första gången hon spelade till sista, sedan 

fortsätter jag med barn B och C även om jag spelade med två samtidigt, beskriver jag bara ett 

åt gången för att underlätta läsningen. Varför jag valde just de här tre fallbeskrivningarna var 

för att de två första fallbeskrivningarna som handlar om barn A och B spelade ihop och jag 

tyckte det var intressant att se hur lika de tänkte och hur mycket de påverkade varandra. Den 

sista fallbeskrivningen om pojke C valde jag för att han var så negativ till tecken och det var 

lite speciellt eftersom det bara fanns en till pojke som var det. I tabellerna finns det en 

översikt på 7 elever p.g.a. fyra bortfall som berodde på att de eleverna inte var närvarande mer 

än en gång när vi spelade.  

 

Sammanställning av resultat i tabeller 

Sammanlagt spelade jag Memory med barnen vid åtta tillfällen med vissa mellanrum och alla 

barn spelade vid olika tillfällen under de åtta gångerna. Jag noterade hur många ord barnen 

kände igen och kunde skilja från de andra. Om barnen lärde sig känna igen ett specifikt ord så 

har jag bara skrivit med fet stil i tabellen. Om barnet kunde urskilja två ordbilder som skiljde 

sig formmässigt från de övriga men inte från varandra, räknade jag det som att de kunde en 

ordbild, som till exempel ”dam” och ”bom” som är korta ordbilder. De orden är i tabellen 

utmärkta med fet stil och ett snedstreck i mellan. Om de bara kände igen ett ord för stunden 

räknade jag det inte som ”kunde”, de var tvungna att minnas det under hela spelets gång för 

att det skulle räknas och de orden finns inte representerade i tabellen. Eftersom min 

undersökningstid var begränsad så hann jag inte med mer än två omgångar med tecken och 

två utan tecken. Lärde sig barnen minnas ett ord under en hel omgång så räknar jag det som 

att de kunde det eftersom jag inte hann spela så många omgångar. Inget barn hade något 

provtillfälle innan utan alla spelade på samma villkor. För att redovisa mitt resultat på 

tydligast sätt så använde jag mig av tabeller. Jag gjorde två olika, en för de tillfällen jag inte 

tecknade till orden och en för de tillfällen då jag tecknade. De skrivna ord jag använde mig av 

vid första tillfällena jag spelade utan tecken var, *fnissig, bussig*, *hall, kall*, *skärp, skräp*, 

*grus, gran*, *dam, bom*, *drake och tomte*. De ord jag använde mig av vid andra Memoryt 

där jag tecknade till var, *skratta, skutta*, *dricka, bricka*, *farligt, hemligt*, *gubbe, 
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jobba*, *bok, duk*, *kamrat och kramat*. Orden som är formmässigt lika står här ovan efter 

varandra två och två med stjärnor som markerar dem, detta för att läsarna ska kunna se vilka 

ord som är lika. 
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Tabell 1. Översikt över barnens kompetens utan tecken. 
 Ons. 31 nov. Tors. 1 dec. Fre.  

2 dec. 

Helg Mån. 5 dec. Tis. 6 dec. 

Barn A Kunde tomte Kunde ingen ordbild     

Barn B Kunde tomte Kunde ingen ordbild     

Barn C  Kunde bussig, fnissig   Kunde bussig, fnissig, tomte  

Barn D     Kunde ingen ordbild Kunde fnissig, 

dam, bussig 

Barn F  Kunde ingen ordbild   Kunde ingen ordbild  

Barn G  Kunde ingen ordbild    Kunde tomte 

Barn H  Kunde ingen ordbild   Kunde dam/bom, fnissig  

 

 

Tabell 2. Översikt över barnens kompetens med tecken. 
 Fre. 16 dec. Helg Mån. 19 dec. Tis. 20 dec. Ons. 21 dec. 

Barn A Kunde farligt/hemligt, 

kramat/kamrat 

 Kunde bok, skratta, 

jobba 

  

Barn B Kunde farligt/hemligt, 

kramat/kamrat 

 Kunde bok, jobba, 

dricka 

  

Barn C Kunde ingen ordbild  Kunde bok, duk, 

kramat/kamrat  

  

Barn D    Kunde kramat/kamrat 

bok/duk, skratta/skutta,  

Kunde fnissig 

skräp/skärp, dam,  

Barn F Kunde gubbe, bok 

kramat/kamrat, 

 Kunde gubbe,  

bok/duk 

  

Barn G Kunde bok/duk 

kramat/kamrat 

skratta/skutta, gubbe  

   Kunde kramat/kamrat 

skratta/skutta, bok/duk 

 

Barn H Kunde ingen ordbild    Kunde ingen  ordbild 
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Man kan avläsa i de båda tabellerna att många elever lär sig lättare att minnas en ordbild 

genom att hänga upp den på ett tecken. Det fanns ordbilder som barnen lärde sig bättre än 

andra. I den första tabellen när jag spelade Memory utan tecken så var det vanligaste skrivna 

ordet de lärde sig tomte. Fyra elever lärde sig känna igen det ordet. fnissig var det tre barn 

som lärde sig och bussig var det två barn som kände igen. Alla barn som lärde sig orden 

bussig och fnissig kunde också skilja dem åt trots att de är formmässigt lika. dam lärde sig två 

barn känna igen men bara ett av barnen kunde skilja det från bom. Det finns sex ord som 

inget av barnen lärde sig. De orden var hall, kall, skärp, skräp, grus, gran och drake. Man kan 

också avläsa i tabellen att barn F inte lärde sig känna igen något ord.  

 

I tabell två, då jag tecknade samtidigt kan man se att barnen lärde sig fler skrivna ord än i 

tabell ett. De vanligaste orden de lärde sig här var kramat, kamrat och bok, men inget barn 

kunde skilja kramat och kamrat från varandra. Sex barn var det som lärde sig dessa tre ord. 

Man kan utläsa från tabellen att fyra barn lärde sig känna igen duk och tre personer skratta. 

Orden skutta, farligt, hemligt, gubbe, och jobba blev bara igenkända två gånger. dricka var 

det ett barn som kände igen men bricka som är formmässigt likt dricka lärde sig inget barn. 

Man kan också utläsa ur tabellen att barn H lärde sig inte känna igen någon ordbild. Barn D 

fick spela med det första Memoryt som vi inte tecknade till vid det tillfället som vi tecknade 

ser vi också i tabellen. Det berodde på att jag i all hast fått med fel Memory vid 

undersökningstillfället. Jag valde först att inte ta med barn D i mitt resultat, men ändrade mig 

sedan eftersom jag ansåg att det kunde vara intressant att se hur det resultatet utföll. 
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Fallbeskrivningar 

Flicka A 

Den första gången spelade jag ihop med flicka A. Hon tyckte det var svårt i början att få par 

eftersom det fanns så många kort på bordet (24 stycken) att välja mellan. När vi spelat ett tag 

tyckte hon det var lättare att få par och även att det blev roligare. Flicka A tog upp ordet tomte 

under ett flertal tillfällen och började känna igen det. Hon påpekade att hon faktiskt visste vad 

som stod och läste det högt för mig. Nästan varje gång jag, hon eller den andra medspelaren 

vände upp kortet så sa hon ordet högt före mig.  

 

Dagen efter spelade jag med samma flicka igen. Flicka A kände inte igen något ord från förra 

dagen. Hon trodde sig då känna igen ordet tomte från igår men det stod grus. Gångerna därpå 

när hon vände upp ordet tomte eller grus kände hon inte igen något av dem.  

  

Flicka A spelade tre gånger utan att jag tecknade. Efter tre dagar och med en helg emellan 

kände hon inte igen något ord. tomte som hon känt igen första gången vi spelade kände hon 

inte längre igen.  

 

Fjärde gången jag spelade med Flicka A så var det dags att börja teckna. Hon tittade noga och 

intresserat på varje tecken och tittade därför inte så noga på ordbilden. Hon lärde sig känna 

igen kramat och kamrat. Hon såg att det stod något av dessa ord på kortet men hon kunde inte 

skilja dem åt. A lärde sig också känna igen farligt och kunde skilja det från hemligt. Hon sa 

att hon såg skillnad på dem för de började på olika bokstav. Flicka A mindes väldigt väl var 

korten vi lyft upp låg. De kort som låg närmast henne lyfte hon på oftast och lärde sig vilka 

som låg framför henne, fast inte precis var. Vände jag upp någon av dessa kort framför henne 

så började hon gissa vad som stod. Ibland träffade hon rätt och ibland inte.  

 

Dagen efter spelade vi sista gången, då började flickan härma mig när jag tecknade. Ordbilden 

bok lärde hon sig känna igen snabbt och även tecknet till lärde hon sig. Det var samma sak 

med ordet skratta och jobba. Skratta påpekade hon att hon tyckte var ett roligt tecken och 

gjorde det om och om igen. Även jobba lärde hon sig teckna. Ena ordbilden bricka lärde hon 

sig snabbt var det låg och mindes det under hela tiden tills vi fick upp det paret. 
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Flicka B 

Flicka B spelade jag med första dagen och omgången jag spelade. Hon tyckte det var många 

kort på bordet och det var svårt i början att hitta par. Flicka A som också var med och spelade, 

uppmärksammade henne på ordet tomte och flicka B lärde sig snabbt att känna igen det 

också. Hon berättade vad som stod ett par gånger innan jag eller flicka A hann säga något och 

hon tyckte det var kul när hon också hade lärt sig. Hon kände igen ordet tomte under hela 

tiden vi spelade.  

 

Dagen där på spelade vi igen. Då kände inte flicka B igen ordet tomte längre. Hon lärde sig 

heller inte känna igen något nytt ord. Däremot kände hon igen ord för stunden. Hon lyfte 

många gånger på ordet fnissig under en kort period och memorerade vad som stod. Men 

sedan ägnade vi uppmärksamhet åt några andra ord ett tag och kom tillbaka till fnissig igen, 

då hade hon glömt vad som stod.  

 

Tredje gången vi spelade så kände flicka B inte igen tomte heller. Detta var fyra dagar efter 

att hon hade spelat förra gången. Hon lärde sig inte känna igen något nytt ord under hela tiden 

vi spelade men hon lärde sig känna igen vissa ord för stunden. 

 

Nästa gång vi spelade så var det dags att börja teckna. Detta tyckte hon var kul och tittade 

med stor nyfikenhet på när jag tecknade. Tecknen distraherade henne och hon ägnade mer 

uppmärksamheten åt tecknet än åt ordbilden. kramat tyckte hon var ett roligt tecken och lärde 

sig känna igen det och också kamrat. Hon kunde urskilja de två orden från de övriga men såg 

inte skillnad mellan kramat och kamrat. 

 

Dagen efter var det sista gången vi spelade. Nu var hon mer van vid tecknen och tittade lite 

mer på ordbilderna igen. Hon härmade mig när jag tecknade. bok lärde hon sig teckna själv 

och i början behövde jag bara sätta ihop händerna för att börja teckna bok så sa hon ordet 

innan jag hann teckna eller säga ordet själv. Efter en stund behövde jag inte ens sätta ihop 

händerna, utan hon såg vad som stod ändå. När någon lyfte på bok igen sa hon vad som stod 

men hon tecknad inte till. jobba och dricka lärde hon sig känna igen och tecknade dessa ord. 

Hon mindes också var ena ordbilden bricka låg på ett ungefär. Hon kunde inte känna igen 

ordet men hon visste på ett ungefär var det låg. 
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Pojke C 

Nu var det dags för pojke C att spela. Han tyckte att detta var jätteroligt och sa innan att han 

var duktig på Memory och skulle vinna över oss andra två. Det tog inte lång stund innan C 

reagerade på orden bussig och fnissig. Först tog han det och trodde sig fått par, men jag sa till 

honom att titta en gång till. Han satt en stund och funderade och jämförde orden och kom till 

slut fram till att de inte var precis lika men ändå ganska lika. Pojken lärde sig att se skillnad 

på dem eftersom de började på olika bokstav. Det visade sig att pojken hade ett enormt minne 

och kom ihåg var nästan alla ord han lyft låg. Spelet var över ganska fort och han vann 

överlägset.  

 

Nästa gång vi spelade hade det varit helg och det hade gått tre dagar sen vi spelade sist. Pojke 

C kände fortfarande igen orden bussig och fnissig, men blev osäker på vilket som var vilket 

första gången han lyfte på dem. Han jämförde dem igen och när jag bekräftat vilken som var 

vilken fanns det inget tvivel för honom. Sedan kände han igen dem under hela spelets gång. C 

lärde sig också känna igen ordet tomte och så kom vi in på ett samtal om julen. Han vann 

även denna gång överlägset.  

 

Tredje gången vi spelade började jag teckna till orden. Pojke C var skeptisk till tecknen och sa 

att han inte ville att jag skulle teckna, det distraherade honom. Eftersom det fanns en till elev 

som var med och spelade och detta ingick i min undersökning, så gav jag honom 

valmöjligheten att inte titta när jag tecknade. C tittade ändå och ganska snabbt så vande han 

sig och sa inget mer om att han blev distraherad. Han lade inget av orden på minnet. 

 

Två dagar senare spelade vi sista gången. C påpekade även idag att han inte ville att jag skulle 

teckna. Jag svarade samma sak som sist och vi spelade utan några mer protester. Även denna 

gång tittade han när jag tecknade. C blandade ihop kramat och kamrat. Jag sa åt honom att 

titta noggrant och då såg han olikheterna. Därefter kunde han urskilja dem från resten men 

visste inte vilket som var vilket utav orden, C kunde däremot skilja dem åt om de låg bredvid 

varandra. Han lärde sig också se skillnad på orden bok och duk när de låg på sidan av 

varandra. Efter ett tag läste han båda utan att ha dem bredvid varandra. 
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Diskussion 

Metoddiskussion  

Jag valde att göra min undersökning i en klass där barnen hade kommit i kontakt med tecken 

förut. Det gjorde jag eftersom jag trodde att tecknen skulle bli mindre distraherande för dem 

om de hade sett någon i deras närhet teckna förut. När jag började spela visade sig detta vara 

ett problem i alla fall. De flesta var mer intresserade av att titta på tecknen och att lära sig 

dem, än av ordbilderna. Vissa tyckte det var jobbigt när jag tecknade och ville inte titta. 

Slutsatsen jag kan dra av det här är att barnen måste vänja sig vid tecken innan de går att 

använda vid inlärningen. De ska inte vara ett distraktionsmoment utan en hjälp. Dessutom så 

passade inte denna metod för alla barn i undersökningen som exempelvis för barn C som inte 

ville att jag skulle teckna.  

 

Att göra en undersökning som är utformat som ett experiment som min undersökning är, 

innebar en hel del funderingar. Eftersom detta var något nytt som ingen annan gjort förut vad 

jag vet, uppstod ett och annat frågetecken. Vilka ord skulle vara med?, Vilket typsnitt på 

texten skulle jag ha? Hur skulle korten se ut? Det var mycket pyssel och förberedande inför 

undersökningen. Jag ville att orden på korten skulle vara relevanta för barnen och dessutom 

skulle det finnas ord som var lika varandra. Detta tog mer tid än jag trott. Kanske var det bra 

eftersom orden blev ordentligt genomtänkta och det märktes på barnen när vi började spela att 

de ville lära sig dem. Korten med ordbilderna blev också bra, enkla och tydliga. 

 

Innan jag spelade med eleverna så hade jag föreställt mig hur det skulle gå till att skriva 

reflektioner runt spelandet. Jag hade tänkt hålla all information i huvudet och när eleverna gått 

ut, skriva ner allt jag kom ihåg för att de inte skulle se när jag antecknade. Anledningen till att 

jag inte ville att de skulle se var att det blir så spänd stämning om de vet att jag observerar 

dem och det skulle också kunna påverka resultatet. Det var inte så svårt att hålla allt i huvudet 

eftersom spelet gick ganska fort. Efter spelet tog jag ändå hjälp av Memorykorten för att titta 

igenom alla och försöka tänka vad barnen hade sagt om dem. Kanske hade det varit bättre om 

någon annan varit med och observerat tillsammans med mig så hade hela experimentet också 

blivit ännu mer tillförlitligt. Jag kunde även ha filmat det hela så hade det varit lätt att gå 

tillbaka och se vilka ord eleverna lärde sig. 
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Några av mina fallbeskrivningar som nästan är hämtade direkt ur mina anteckningar finns 

representerade i mitt arbete. Varför de är intressant att ha med, är för att ni som läser och 

kanske vill göra en likadan undersökning får en inblick i hur det gick till när jag och barnen 

spelade och kan sätta er in i mina diskussioner och resonemang. Ni får också se ett 

typexempel på hur anteckningarna såg ut och genom det också se relevansen i mitt arbete, hur 

detaljerade anteckningarna som jag förde var.  

 

Jag funderade också på när och hur jag skulle introducera tecknen. Jag bestämde mig för att 

varje barn skulle få spela två omgångar först utan tecken eftersom det sättet var lättast och det 

sätt de flesta var vana vid sedan vanligt Memoryspel och sedan med tecken. Flera gånger 

hann jag inte med eftersom det var så många barn som skulle spela och tiden var knapp. När 

jag introducerade tecken för barnen vid tredje speltillfället så berättade jag innan vi började 

spela att jag skulle teckna till, men annars skulle det gå till på samma vis som de två senaste 

omgångarna. Jag ville inte visa barnen tecknen innan med risk för att de skulle snappa upp 

dem då och lära in dem, vilket kunde påverka resultatet. Dessutom så var första omgången 

utan tecken ny för dem och då ville jag att första omgången med tecken också skulle vara ny 

för dem. 

 

I experimentet påverkades utfallet av min egen roll. Omedvetet påverkade jag resultatet, 

förmodligen mot det utfall som jag trodde skulle visa sig. Eftersom jag inte hade någon annan 

att utgå från än mig själv, såg jag till mina egna sätt att lära och det är lättast genom tecken. 

Innan hade jag föreställt mig hur resultatet skulle bli och jag var rädd för att jag skulle 

anstränga mig för mycket för att få barnen att lära in ordbilderna när jag tecknade eftersom 

det är så jag själv lär lättast. Jag skulle till exempel omedvetet kunna upprepa ordbilden fler 

gånger eller omedvetet prata mer runt ordbilderna när jag tecknade för att få det resultat jag 

väntat mig. Jag funderade en hel del innan arbetet på hur jag skulle göra för att själv påverka 

resultatet så lite som möjligt. Min idé blev att göra Memoryspelet på datorn där eleverna 

tillsammans med mig kunde sitta och spela två och två. Det skulle finnas en version utan 

tecken och en med tecken. Tyvärr var detta svårare och mer tidskrävande än jag trott, så 

därför gjorde jag det för hand istället. Jag tänkte mig noga för nu när jag spelade för hand och 

jag försökte göra varje omgång så lik de andra som möjligt. Hade jag haft en videokamera 

som filmade under tiden vi spelade hade jag lätt kunnat analysera min egen roll. Nu har jag 

bara min magkänsla att gå på och den säger mig att det ändå gick väldigt bra. Det tror jag 
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handlar om att jag hela tiden hade i bakhuvudet att försöka påverka så lite som möjligt och 

göra alla omgångar så lika som det bara gick. 

 

Något som jag också reagerade över var hur svårt det var att vara konsekvent. Jag hade 

föreställt mig innan att jag skulle agera precis på samma sätt varje gång jag spelade. Det var 

svårare än jag trott. Alla barn är olika, ställer olika frågor och agerar på olika sätt. Detta ledde 

till att jag verkligen fick tänka mig för vad jag sa och svarade på deras frågor, så att inte vissa 

barn fick mer information än andra angående ordbilderna. 

 

Jag tror att jag skulle ha fått en lite annorlunda resultat om jag utformat Memoryspelet som ett 

dataspel. Jag skulle jag ha påverkat mindre, eftersom jag skulle ha varit delaktig på ett annat 

sätt. Det skulle ha varit lättare att vara konsekvent, då jag bara hade behövt läsa orden och inte 

varit med och spelat.  

 

Jag tycker att min undersökning gick bättre än vad jag förväntade mig på så vis att barnen var 

så ivriga och ville spela med mig. Dessutom fick jag fler barn med i min undersökning än vad 

det var tänkt från början och det gjorde att undersökningen blev mer omfattande och mer 

trovärdig. Det som var svårt var att få tiden att räcka till när det blev fler barn än vad som var 

planerat. Som tur var, var förskolläraren som hade hand om klassen så tillmötesgående och 

flexibel att hon lät mig komma och spela med eleverna i stort sett när jag ville.  

 

Nu när jag vet hur jag ska gå tillväga för att tillverka Memoryt på datorn så kommer jag i 

framtiden med all säkerhet att göra det, nu när tiden finns. Jag vill använda mig av denna 

metod i min undervisning och jag tror att den kommer att bli ännu bättre då den har utvecklats 

på datorn. 
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Resultatdiskussion 

Det finns många barn med mig som är hjälpta av att hänga upp minnet på teckenstöd. Det är 

just det här som Vygotskij (1998) pratar om. Han anser att det finns en högre form av minne 

som är specifik för människan och bygger på ett system av mekanismer och tekniker som 

hjälper till att organisera och reglera minnet. Med det menar han att man minns bättre om det 

finns något att hänga upp minnet på. Från Vygotskijs undersökningar kan man dra paralleller 

till min. De barn Vygotskij undersökte använde bildkort som stöd, jag använde istället tecken. 

Dessa anser jag kan ses som en sorts bild. Vygotskijs resultat visade precis som mitt att större 

delen av barnen lär in lättare när de har något redskap att hänga upp minnet på. 

 

Ordbildsmetoden i sig används inte så mycket i Sverige vilket jag tycker är synd. Lindell 

(1996) skriver att man till största delen använder ordbildsmetoden i Sverige vid små ord som 

han, hon och kom. Mitt resultat tyder på att även långa ord kan läras in den här vägen. Mer än 

hälften av alla barn i min undersökningsgrupp lärde sig känna igen ordet tomte och tre av sju 

barn lärde sig känna igen fnissig med ordbildsmetoden. Bara två barn mindes en hel omgång 

det korta ordet bok, vilket enligt Lindell ska vara lättare att lära in än fnissig. De här två 

orden lärde sig barnen känna igen vid första Memoryspelet vilket betyder att det inte fanns 

teckenstöd som kunde påverka resultatet.  

 

fnissig var det ord barnen i flest fall lärde sig känna igen. Fnissig är ett ord som skiljer sig lite 

från de andra utseendemässigt, första bokstaven sticker upp, sedan kommer det två prickar 

över ordet och däremellan finns det två likadana bokstäver och på slutet går det ner en 

fiskekrok. Precis som Høien (1992) skriver i sin bok så kan ordbilderna kännas igen på 

speciella särdrag. Jag tror det kan vara en av orsakerna till att barnen kände igen fnissig. En 

annan kan vara att de tyckte innebörden och det skrivna ordet var roligt, de fnissade ofta när 

jag tog upp det, liksom för att demonstrativt visa att de visste vad som stod. Citatet från 

Wallenkrans (1993) som jag har skrivit in i min materialdel handlar precis om det här. ”Det är 

lättare att komma ihåg att stänga fönstret när det hällregnar än att tvätta tröjan man ändå inte 

gillar” (s.30). De ord som är relevanta för barnen  fastnar lättare och är alltså lättare att 

minnas. 

 

bussig var det ord jag lade i samma Memory bara för att göra dem uppmärksamma på 

likheterna med fnissig. Alla barn kunde skilja orden åt. Det tror jag beror på att orden börjar 
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på olika bokstav annars är ordformen lika, förutom att fnissig har två prickar över ordet och 

bussig bara en. Ett annat vanligt ord barnen lärde sig känna igen i skrift var tomte. Varför de 

lärde sig just det ordet lättare än de andra kan vara för att det var precis innan jul som vi 

spelade. Ordet låg just då mer i deras intresse än de andra och därför uppmärksammade de det 

mer än något annat. Här kan jag hänvisa till Wallenkrans (1993) igen om ord som ligger i 

barnens intresse. I samma Memory fanns också det skrivna ordet drake som är formmässigt 

likt det skrivna ordet tomte. drake trodde jag innan vi började spela var ett relevant ord som 

barnen skulle lära sig snabbt. Det visade sig att det inte var ett enda barn som kände igen det 

ordet. Jag tror att detta har att göra med vad barnen hade för miljö just vid det speltillfället. 

Just då kretsade deras värld runt tomtar och julen. Vi sjöng julsånger i skolan, skrev 

önskelistor, medan tomtarna hängde i fönstret och tittade på. Hade det varit så att vi hade 

sagotema för tillfället och läste sagor om drakar och prinsessor, spelade teater och målade 

inom samma tema så tror jag att det skrivna ordet drake hade lärts in lättare.  

 

När jag spelade Memory med tecken lärde de flesta sig många fler ordbilder. Det vanligaste 

ordbilden de lärde sig här var bok. Jag tror att det var för att just de skrivna orden bok och 

duk, som var meningen att de skulle blanda ihop skiljer sig från de övriga för att de är så 

korta. Varför de kunde skilja dem åt tror jag är för att bokstaven i mitten är olika. Annars är 

ordbilderna ganska lika eftersom de innehåller lika många bokstäver och dessutom börjar de 

på bokstäver som är lika förutom att de är spegelvända. Tecknet <bok> gjorde säkert sitt 

eftersom det är ett ganska talande tecken som visar hur man öppnar en bok (se bilaga 2). 

<Duk> är ett tecken som inte är lika tydligt. Det utförs genom att hålla händerna bredvid 

varandra med handflatorna neråt och dra isär dem (se bilaga 2). Tecknet <bok> tror jag också 

ligger närmare barnens intresse än tecknet <duk>, eftersom de var i den åldern de var mest 

sugna på att börja lära sig läsa. Att se ett ”talande” tecken tecknas samtidigt som man ser 

ordbilden kan vara ett stöd för minnet (Heister Trygg, 1998). 

 

Pojke C lärde sig lika många ordbilder när jag inte tecknade som när jag tecknade. Även om 

resultatet blev detsamma så måste man vara lyhörd och se till vilka barn som vill och verkar 

nyfikna och vilka som tar avstånd, och så är det med all inlärning. Det måste kännas bra för 

dem själva. Om man har ett varierande arbetssätt som Gardner och Stadler (1983, 1998) 

tycker att man ska ha så undviker man sådana här problem. För lär de sig inte genom tecken 

så kanske de lär in ordbilden på något annat sätt som man kan arbeta med istället. Jag tycker 
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precis som de båda författarna här att det är ett bra arbetssätt att jobba efter. Genom det här 

arbetssättet så når man alla elever. 

 

Sista gången jag skulle spela med barn D fick jag av misstag med mig fel Memory hemifrån. 

Eftersom det var sista dagen innan jullovet så fick jag välja mellan att ta med det i min 

undersökning eller att barn D blev ett till bortfall. Jag valde att ha med barn D eftersom jag 

tyckte att resultatet var ganska intressant. Barn D kom ihåg fnissig och dam, fast inte bussig 

som hon kunde sist. Det kan bero på att hon tyckte fnissig och dam var intressantare ord och 

därför minns dem bättre. Det kan också ha berott på att hon lärde sig de två orden först och 

därmed kanske fått upp fnissig och dam fler gånger än ordet bussig vilket kan ha betytt att de 

orden sitter hårdare i minnet. Det var 15 dagar mellan sista gången barn D spelade med 

Memoryt utan tecken tills att hon spelade med det igen fast denna gång med tecken. Barn D 

lärde sig också känna igen skräp och skärp, två ord som är formmässigt lika. Tecknen till 

dessa två ord är helt olika. Tecknet <skärp> utför man genom att dra händerna mot varandra i 

midjehöjd som för att illustrera ett skärp. <Skräp> tecknas genom att man låtsas kastar skräp i 

en soptunna. Trots att tecknen är så olika så tror jag det är svårt att skilja dessa ord åt eftersom 

de är så formmässigt lika. Ingen av barnen lärde sig känna igen dessa ord när vi inte tecknade 

men barn D gjorde det när vi tecknade. Detta tycker jag tyder på att tecken är en bra 

minneshjälp. 

  

kramat och kamrat var också två ordbilder som barnen lärde sig urskilja från resterande 

ordbilder men de kunde däremot inte skilja dem från varandra. Detta tycker inte jag är så 

konstigt eftersom jag själv hade svårt att se vilket som var vilket. Här finns inga utmärkande 

särdrag som skiljer orden åt. Tecknen är inte likt varandra men jag tror ändå att ordbilderna 

var för lika i formen för att de skulle vara lätta att skilja åt, trots teckenstöd. 

 

Så här i efterhand så kan jag väl se vilka ord som var lättare att lära in och vilka som inte var 

så lätta. Ord som var lika i formen som bussig och fnissig men började på olika bokstav var 

lätta. Ord som kramat och kamrat som inte hade några speciella särdrag som skilde dem åt, 

var svåra ord, eftersom jag märkte att jag själv fick anstränga mig för att se vad som stod. 

 

De skrivna ord som är av intresse för barnen präglar resultatet, de kommer lättare ihåg ord 

som bussig, fnissig, tomte och dam. Begreppen bussig och fnissig kunde inte alla barn, när 
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jag förklarade det för dem tyckte de det var roliga ord. Ordbilden dam skrattade de åt varje 

gång jag vände upp den nästan och så härmade de en dam. Barnen lärde sig inte så många 

olika ord utan de lärde sig samma ord. Resultatet visar att de lärde sig många fler ord med 

hjälp av teckenstöd även sådana som inte låg i deras intresse. Detta tror jag beror på att alla 

hänger upp minnet på olika saker. När man inte tecknar till så finns det bara vissa detaljer i 

det skrivna ordet som man kan hänga upp minnet på. När man däremot tecknar till skrivna ord 

så kan man fastna för detaljer i ordet precis som förut, men man kan också fastna för olika 

tecken. En del tecken kommer man ihåg lättare och därmed också ordet. Både Gardner (1983) 

och Stadler (1998) pratar om varierad undervisning. Att få information från många olika håll 

befäster informationen i hjärnan och dessutom når man många fler barn. En del barn kanske 

lättare lärde sig genom tecknen och andra genom att se ordet. Därför tror jag att man inte 

behöver vara lika beroende av ord som ligger i barnens intresse om man tecknar till skrivna 

ord, eftersom det finns en chans att de fastnar för tecknet även om inte ordet i sig är intressant. 

 

Slutsatsen jag kan dra av det här är att använda sig av den här metoden för läsinlärning kräver 

tid och planering. Tar man sig ändå tiden och planeringen så tror jag man kan få väldigt bra 

resultat precis som mitt resultat visar i det här arbetet och då är det värt mödan i slutändan. 

Mitt experiment behöver utvecklas lite, vilket är möjligt nu när jag ser bristerna med det jag 

gjort. Man skulle kunna använda sig av den här typen av Memory och använda de ord barnen 

jobbar med just då. Barnen skulle kunna få tillverka Memoryt själva så de har skrivit orden en 

gång innan man spelar. Man skulle också kunna ha orden utklippta precis efter bokstäverna i 

en ordbild på sidan av så att barnen får känna hur de känns, om de är långa, korta, kurviga 

eller raka. Då har barnen fått använda många sinnen när de lär in och enligt både Gardner 

(1983) och Stadler (1998) så är detta den idealiska inlärningen.  
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Bilaga 1 
 
Memory 1, utan tecken. 

 
fnissig   bussig 
hall    kall 
skärp   skräp 
grus    gran  
dam    bom 
drake   tomte 
 
 
Memory 2, med tecken till 
 

skutta   skratta 
kamrat   kramat 
jobba    gubbe 
farligt   hemligt 
dricka   bricka 
duk    bok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 

Tecken till Memory 2 

 

 30



                       
Jobba                 Gubbe         Farligt 
Knutna handen, framåtriktad             Knutna handen, vänster-               T-handen, framåtriktad  
Och vänstervänd, förs neråt,              riktad och inåtvänd, upprepad       och vänstervänd, 
Kontakt med den andra knutna          kontakt under hakan.       Upprepad kontakt  
handen.            med hakan. 

                   
Dricka                       Bok 
S-handen, framåtriktad och vänstervänd,                     Flata händerna, framåtriktade och vända 
slås uppåt framför munnen.                     mot varandra, kontakt med varandra 
                       samtidigt som de vrids uppåt. 

                                        
Duk                Bricka    Skutta 
Flata händerna, framåtriktade          Knutna händerna, nedåt-              V-handen, nedåtriktad                             
och nedåtvända, kontakt med          riktade och vända mot      och inåtvänd, kontakt 
varandra, förs från varandra.           varandra, förs nedåt med   med flata handen, förs 
                Distinkt rörelseslut ett par   uppåt och nedåt, 
                gånger.    kontakt.   
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Skratta                  Hemligt 
Måtthanden, vänsterriktad och inåtvänd,               S-handen, uppåtriktad och vänstervänd, förs 
förs uppåt ett par gånger under kontakt med          åt vänster med medial kontakt med munnen  
sidorna av munnen.               samtidigt som den förändras till knuten hand. 
 

             
Kamrat                   Kramat 
Tummarna, den ena högerriktad och inåt-               Flata händerna, riktade mot varandra och 
vänd, den andra framåtriktad och neråtvänd.          Inåtvända, korsar varandra armkontakt. 
 

                   
Skärp                    Skräp 
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Måtthänderna, nedåtriktade                                Lilla O-handen, framåtriktad och vänster- 
och inåtvända, förs mot varandra                              vänd, förs åt vänster samtidigt som den  
under kontakt med magen.                            vrids uppåt och förändras till tupphand. 
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