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Sammanfattning 
 
Bakgrund:  
I dagens skola har språk och språkutveckling fått en allt mer betydande roll. I både styrdokument, 
skolplaner och litteratur betonar man vikten av att alla barn skall få ett så bra stöd i sin 
språkutveckling som möjligt. I en kommun i Västsverige har ett beslut tagits om att alla 
kommunala förskoleklasser skall arbeta strukturerat med språklig medvetenhet, enligt en 
gemensamt framtagen modell. 
 
Syfte:  
Syftet är att undersöka ledningens motiv i Uddevalla kommun till beslutet om att alla sexåringar 
skall arbeta med ett gemensamt strukturerat, språkmaterial i förskoleklassen, och hur 
förskollärare arbetar med materialet, hur de beskriver barnens upplevelser av att arbeta med detta, 
samt hur barnen uppfattar materialet. 
 
Metod:  
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i 
form av en fallstudie. Vi har genomfört halvstrukturerade intervjuer med tre specialpedagoger, 
fem förskollärare och sjutton förskoleklassbarn. 
 
Resultat:  
Undersökningen visar att tanken bakom beslutet, om att alla kommunens förskoleklasser ska 
använda sig av ett strukturerat språkmaterial och en fonologisk bedömning, är att man på det 
sättet skall kunna se var barnen befinner sig i sin språkliga utveckling. Man kan då lättare fånga 
upp de barn som ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter och ge dem den hjälp de behöver. 
En annan viktig sak som poängterades av specialpedagogerna som intervjuades, var att barnen 
inte skulle tappa sitt självförtroende. Förskollärarna använder sig av språkligt, strukturerat 
material i form av Trulle, Bornholmsmodellen eller båda. Förskollärarna har kontinuitet i sitt 
arbete, då de använder sig av språkmaterialet dagligen och de arbetar alla med språklekar i sina 
barngrupper och följer de fem stegen i Trullematerialet; rim, meningar, ord, stavelser och ljud. 
Alla förskollärare använder sig av Trulles arbetsbok och de uppfattar det som att barnen tycker att 
boken är allt ifrån ”jättekul” till ”jättetråkig”. De nämner att för en del av barnen kan boken vara 
lite svår, men att boken varierar i svårhetsgrad.  Förskollärarnas upplevelse av vad barnen tycker 
om att arbeta med Trullematerialet, är att de flesta barnen tycker att det är positivt. De flesta av 
barnen uppfattar Trulle som ett troll och de förknippar Trulle med att han kommer på samlingen, 
följer med barnen hem eller att han finns i deras arbetsbok.  
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Inledning 
 
I början av 1990 – talet infördes en ny skolform, den s.k. förskoleklassen för sexåringarna. Den 
nya verksamheten skulle förbereda barnen inför deras kommande och läs- och skrivutveckling, 
men ändå till största delen präglas av lek och lustfyllt lärande. I läroplanen (Lpo94) lägger man 
stor vikt vid språkinlärning. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola; 
”behärskar det svenska språket och kan lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal 
och skrift” (s.9). 
 
Under vår lärarutbildning och vår verksamhetsförlagda utbildning (Vfu) har vi märkt att 
pedagoger arbetar med språk och språkutveckling på många olika sätt. Vi har alla tre haft vår Vfu 
i den aktuella kommunen, och där har beslut tagits på kommunal nivå, om att alla kommunala 
förskoleklasser skall arbeta med strukturerad, språklig medvetenhet, enligt en gemensamt 
framtagen modell. Beslutet togs höstterminen 2003 och dess syfte och mål var att hitta de läs – 
och skrivsvaga eleverna i tid, och kunna ge dem det extra stöd och den hjälp de behöver. Även i 
kommunens skolplan betonar man att all pedagogisk personal skall prioritera och arbeta för att 
alla barn tidigt uppnår en god färdighet i att läsa och skriva. 
 
Vi har upptäckt att pedagogerna i förskoleklasserna använder sig av framförallt två olika 
modeller, Bornholmsmodellen och ”Trulle”. Bägge modellerna bygger på olika steg; rim, 
meningar, ord, stavelser och ljud. Bornholmsmodellen har dock sju steg istället för fem. 
Huvudsyftet med Bornholmsmetoden och ”Trulle” är att stärka den språkliga, särskilt den 
fonologiska medvetenheten hos barn innan de börjar med läsinlärningen. Detta görs genom 
systematiska övningar som sträcker sig över en period av åtta månader, och de är i första hand 
avsedda för sexåringar, d.v.s. förskoleklassbarn. För att få en kontinuitet är det meningen att man 
ska använda sig av övningarna 15-20 minuter om dagen.  
 
Vi vill med denna undersökning ge en bild av hur arbetet med språkmaterialet ”Trulle” kan se ut 
på några skolor i en kommun i västra Sverige och har valt att ha med tre perspektiv. Vi har 
undersökt ledningens motiv till beslutet om att ha ett språkligt, strukturerat material i alla 
kommunens kommunala förskoleklasser, hur förskollärarna arbetar med materialet samt hur 
barnen uppfattar ”Trulle”. Fokus har legat på hur lärarna arbetar och vi har velat se om 
arbetssättet varierar hos de olika förskollärarna.  
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Syfte 
 
Syftet är att undersöka ledningens motiv i Uddevalla Kommun till beslutet att alla sexåringar 
skall arbeta med ett gemensamt strukturerat, språkmaterial i förskoleklassen, och hur 
förskollärare arbetar med materialet, hur de beskriver barnens upplevelser av att arbeta med 
detta, samt hur barnen uppfattar materialet. 
 
 
Frågeställningar 
 

• Vilka motiv ligger bakom beslutet att arbeta med ett strukturerat språkmaterial i 
förskoleklassen? 

 
• Hur arbetar förskollärare med ett strukturerat språkmaterial? 
 
• Hur uppfattar förskollärarna barnens upplevelser av att arbeta med materialet? 

 
• Hur upplever barnen materialet Trulle? 

 
 
Forskningsbakgrund 
 
 
Styrdokument 
 
I läroplanen (Lpo94) lägger man stor vikt vid språkinlärning; ”Genom rika möjligheter att 
samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina möjligheter att kommunicera och 
därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lärarhandboken 2002, s.11). 
 
I ”Regler för målstyrning - grundskolan” (2002) framhåller man också vikten av 
språkmedvetenhet och att vårt språk påverkar hela vår vardag och vårt liv: ”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” (s. 
148). Man betonar även hur viktigt det är att man som pedagog är medveten om språkets 
betydelse. ”Språkutveckling innebär att elevernas begreppsvärld vidgas. Alla lärare har ett 
gemensamt ansvar och måste vara medvetna om språkets betydelse för lärande” (s. 149). 
 
I Uddevalla Kommuns skolplan poängterar man också hur viktigt det är att man som pedagog 
arbetar medvetet med språk och språkutveckling: ”Kunskaper och färdigheter i att läsa och 
skriva utgör grunden för merparten av all annan inlärning. Därför skall vi särskilt prioritera att 
alla barn tidigt uppnår en god färdighet i att läsa och skriva” (s.5). 
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Barns språkinlärning 
 
Arnqvist (1993) menar att redan när barn är små använder de sig av sitt kroppsspråk för att kunna 
uttrycka sina behov och känslor till omvärlden. Evenshaug & Hallen (2001) skriver att språket 
utvecklas vidare genom spädbarnets gråt, skrik och joller och blir tillslut fullt utvecklat. 
 
Många är de vetenskapsmän som forskat kring barn och språkutveckling, men i vårt arbete väljer 
vi att nämna de mer bekanta teorierna: 
 
• Behaviorism – Språkutveckling genom yttre påverkan 
• Nativism– Språkutveckling är medfödd 
• Kognitivism – Språkutveckling genom medfödd förmåga och stimulerande miljö. 
 
Grundaren till Behaviourismen, John Watson, studerade det som han ansåg var möjligt att uttala 
sig om, nämligen beteende, därav ordet behaviourism (Behaviour = beteende). Han valde bort 
inre aspekter som själ och medvetande, eftersom han ansåg att dessa inte var möjliga att 
observera. Watson menade också att vårt beteende påverkas av vår omvärld och att vi är resultat 
av den miljö vi vistas i. Behaviorismen bygger också på den uppfattningen att barns 
språkutveckling handlar om inlärt beteende. Barn lär sig nya ord genom att få positiv respons från 
sin omgivning (Arnqvist, 1993). 
 
Enligt Arnqvist (1993) var Noam Chomsky den nativistiska teorins grundare. Chomsky hävdade 
att vårt arv och vår mognad spelade stor roll för vår språkinlärning. Han ansåg att barn föds med 
en färdig språklig förmåga och att förmågan att tala är medfödd.  
 
Arnqvist (1993) talar vidare om kognitivismens främsta förespråkare; bl. a Jean Piaget och Lev 
Vygotsky. Trots att de har ganska lika tankar, skiljer sig deras uppfattningar om språkutveckling 
något. Piaget ansåg att språket är ett teckensystem som utvecklas i ett socialt sammanhang, 
genom samspel med andra. Han menar också att tänkandet påverkar barnets språkliga utveckling 
och att barnens språk bygger på deras erfarenheter och omvärld. Piaget talar även om två typer 
utav språk; egocentriskt och socialt språk. Med egocentriskt språk menar han att barnet inte bryr 
sig om vem det talar till eller om någon lyssnar. Barnet talar till sig själv och därför kallas det 
egocentriskt tal. Det sociala språket är det språk barnet utvecklar tillsammans med andra. För att 
det sociala språket skall utvecklas, krävs det att barnet har en förmåga att sätta sig in i andras 
känslor och situation. 
 
Vygotsky var överens med Piaget om att barnens språk bygger på det de redan vet och har 
erfarenhet av. Men han ansåg, tvärtemot Piaget, istället att barnets utveckling går från det sociala 
till det individuella. Han menade att barnets språk till en början var socialt, för att sedan övergå 
till ett mer egocentrisk tal. Talet går från ett yttre socialt tal till ett inre tal/tänkande (Arnqvist, 
1993). 
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Barns språkutveckling 
 
Här nedan har vi valt att ta med ett antal viktiga begrepp som kan vara bra att känna till när det 
gäller barns språkutveckling; 
 
Grammatisk utveckling 
 
Barns grammatiska utveckling kan man upptäcka redan när det säger sitt första ord.  De första 
satser barnet uttalar innehåller endast ett ord, de kallas därför ”ettordssatser”. Nästa steg i den 
grammatiska utvecklingen är ”tvåordssatser”. Barnet kan då sätta ihop två ord. T ex Mamma 
baka, Pelle bil osv. Till slut kan barnet sätta ihop en mängd ord, som blir till hela meningar 
(Arnqvist, 1993). 
 
Fonologisk medvetenhet 
 
Barnet har en medvetenhet om språkets minsta delar, språkljuden. Ett barn kan ha en språklig 
förmåga, men ändå sakna fonologisk medvetenhet. Det kan även vara tvärtom, barnet kan inte 
prata ”rent”, men kan ändå rätta en vuxen som säger fel (Svensson, 1995). Enligt Dahlgren, 
Gustafsson, Mellgren & Olsson (1999) betyder fonologisk medvetenhet också att barnet kan 
rimma och har förståelse för språkets form och ordens innehåll, t ex att ett tåg är längre än en 
lastbil, men ordet lastbil är längre än ordet tåg. 
 
Morfologisk medvetenhet  
 
Svensson (1995) talar om att man kan vara morfologiskt medveten, vilket innebär att man vet vad 
ord är. Morfologiskt medvetna barn kan även förstå att ”små” ord som ”i”, ”på” och ”vad” är ord. 
Tornéus (2000) menar att den morfologiska medvetenheten är viktig för barnets avkodning och 
läsförståelse. Att barn förstår att ord för det mesta är hopsatta av flera delar och att delarna 
tillsammans bildar ett ord, gör att de kan ta reda på om någon del av ordet är begriplig. 
 
Semantisk utveckling 
 
Arnqvist (1993) skriver om semantisk utveckling och denna utveckling skildrar hur barn tar till 
sig betydelsen av ord och språkliga satser. Att lära sig nya ord handlar till stor del om att kunna 
bestämma vilka ord och begrepp som hör ihop med olika erfarenheter och iakttagelser.  
 
Pragmatisk utveckling 
 
Det är inte bara viktigt för barn att de lär sig att tala, de måste också lära sig hur man 
kommunicerar, talar med andra människor. De måste lära sig hur man talar och hur man lyssnar. 
Att utvecklas pragmatiskt innebär bl.a. att kunna föra en dialog med andra människor och att 
kunna uttrycka sig så att andra förstår (Arnqvist, 1993). 
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Miljöns betydelse för språket 
 
Enligt Svensson (1995) är miljön runt barnet är av mycket stor betydelse, eftersom det är från 
miljön vi får våra intryck. Barn i dagens samhälle vistas ofta i flera olika miljöer och får hela 
tiden nya intryck och erfarenheter. Dessa i sin tur, ger mycket att prata om och reflektera kring 
och det är då vi vuxna blir ett viktigt stöd. Genom att tillsammans med barnen diskutera, 
reflektera och analysera, ger man barnen hjälp med att sätta ord på det de upplevt och varit med 
om. Speciellt föräldrar, förskola, skola och fritidshem får här en viktig roll, eftersom det är i 
dessa miljöer barnen tillbringar mest tid. Därför är det viktigt att man som pedagog och vuxen, är 
medveten om hur man kan hjälpa till att utveckla barnens språkliga förmåga. 
 
 
Språk och läsning 
 
Arnqvist (1993) visar på att flera studier pekar på att det är viktigt att ge barn positiva 
erfarenheter av litteratur. Många barn intresserar sig för bokstäver och böcker redan på förskolan, 
i tre – till fyra årsåldern. Som pedagog är det då viktigt att man verkligen intresserar sig för och 
tar till vara på barnens intressen. Målet är inte att försöka lära barnen att läsa och skriva på riktigt, 
utan att ta till vara på deras nyfikenhet. Forskare, bl.a. Söderbergh (1982) och Allard och 
Sundblad (1989), anser att skriften kommer som en naturlig följd av det talade språket och har 
dessutom upptäckt att barn lär sig skrift genom, för dem, naturliga sammanhang. Många barn lär 
sig läsa på skyltar, t ex Mc Donalds, STOP, BR (Leksaksaffär), och kan koppla ihop bilden med 
bokstäverna. De lär sig känna igen ordbilden. Många barn upptäcker även skriftspråket genom att 
skriva och rita små krumelurer på sina teckningar. Bente Eriksen Hagtvet (1990) menar att 
skriftspråket länge tycks vara gömt, men man kan ana en början till skrivning och läsning, långt 
innan barnet kan läsa och skriva på ”riktigt”. Det kan t ex bli synligt när barnet läser namnet på 
skyltar som de kan utantill och när de lekskriver med hjälp av klotter och hemlig skrift. 
 
 
Läsutveckling och läsundervisningsmetoder 
 
 
Läsutveckling 
 
Barns läsutveckling beskrivs ofta i olika stadier (Arnqvist, 1993, Hoien & Lundberg, 1999). 
 
• Tidig läsning – På förskolan använder man sig ofta av märken, symboler för att barnen lättare 

skall känna igen sina platser. Det kan t ex vara en sol, en bil eller en båt som hänger ovanför 
deras plats i tamburen eller vid deras handduk på toaletten. Barnen lär sig så småningom att 
känna igen ”sin” symbol och detta kan man se som ett första steg i läsutvecklingen. 

• Pseudoläsning – Innebär att barnet kan känna igen skyltar, men läser av och känner igen 
omgivningen snarare än texten på skylten. 

• Logografisk läsning – Här har barnet ännu inte knäckt den ”alfabetiska koden”. Barnet börjar 
känna igen vissa bokstäver, t ex första bokstaven i sitt namn. 
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• Alfabetisk läsning – Här har barnet lärt sig koppla samman bokstäver och fonem1. Många 
barn befinner sig nu i skolåldern. 

• Ortografisk läsning – Läsningen börjar bli alltmer automatiserad. Barnet kan direkt avkoda 
och läsa de ord som dyker upp i texten. 

• Kreativ läsning – Barnets sätt att läsa börjar likna de vuxnas sätt. Det läser inte bara för att 
förstå själva texten, utan man försöker även hitta och göra andra tolkningar. 

• Kritisk läsning – Här har man lärt sig att värdera texten utifrån egna kunskaper och 
erfarenheter. 

 
 
Läsundervisningsmetoder 
 
Stadler (1994) nämner fyra olika metoder när det gäller läsundervisning, ljudmetoden, 
ordbildsmetoden, Wittingmetoden och LTG-metoden;  
 
Ljudmetoden 
 
Ljudmetoden är den allra vanligaste metod vi använder oss av i vårt land. Den infördes redan år 
1919 i undervisningsplanen för folkskolan. Ingången till metoden är mycket genomtänkt och 
grundar sig på förförståelse, de nya momenten bygger på de redan inlärda. I metoden ingår en del 
övningar, som hjälper barnen att se sambandet mellan ljuden och bokstäverna. Tanken med denna 
metod är att barnen skall lära sig känna igen bokstävernas ljud. Barnen får öva sig på att lyssna på 
ord och att känna igen ljuden, hur en bokstav låter. I ljudmetoden får barnen lära sig ett ljud i 
taget och ofta börjar man med vokalerna; a, o, u, å, e, i, y, ä och ö. Detta eftersom de nästan låter 
likadant som de heter. Därefter kommer ”hålljuden” l, s, m, n, f, v, och r. Dessa bokstäver kan 
man hålla ljudande tills man kan känna igen ljudet från nästa bokstav i ett ord. Efter dessa 
konsonanter lär man in j och utandningsljudet h. Bokstäver som b och p, d och t, g och k, som 
kallas stötljud, lär man in i slutet eftersom de är mycket svårare att ljuda ihop. Allra sist kommer 
c, x, q och z. Ofta lär man in några konsonanter innan man har lärt in alla vokaler, så att man kan 
bilda ord som sol, is osv. Denna metod brukar även kallas en syntetisk läsinlärningsmetod 
eftersom man vid inlärningen är noga med att först uppmärksamma språkets delar, ljuden 
(fonemen). Först när barnen är bekanta med dem övergår man till hela texter och meningar. 
 
Psykolingvistisk metod – Maja Wittingmetoden                    
 
Denna metod grundades av metodiklektorn Maja Witting, därav namnet. Denna metod har 
samma huvudsyfte som ljudmetoden, att kunna förstå sambandet mellan ljud och bokstäver. Man 
lägger dock stor vikt vid inlärning och övning av ”symbolfunktionen”. Symbolfunktionen betyder 
att man kan tolka symbolerna (bokstäverna) rätt och att man lär sig läsa från höger till vänster. 
Man använder inga läseböcker eller bildmaterial utan arbetar i stället utifrån ett speciellt program 
som inkluderar delarna; lyssna, se, artikulera och forma. Man startar med vokalerna i 
ordningsföljden; a, i, o, e, ö, å, y, ä och u. Dessa vokaler övas in noggrant för att man senare skall 
kunna se och höra om den är lång eller kort. Där efter lär man sig bokstäverna; l, s, m, p, f, k, v, t, 
b, n, g, j, d och h. Stötljuden b och p, d och t, g och k kan lätt förväxlas, därför bör de 
introduceras skilda från varandra. Liksom i ljudmetoden presenteras c, x, z och q allra sist.  Först 
                                                           
1 Fonem betyder språkljud 
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när 10 bokstäver (alla vokalerna samt l) har lärts in kan man börja bilda ord. I denna metod 
använder man sig inte utav bilder eftersom man anser att det kan vara förvirrande om man inte 
vet vad bilden står för. Wittingmetoden och Ljudmetoden påminner till stor del om varandra, men 
skillnaden är att Wittingmetoden är mer strukturerad och används huvudsakligen för dyslektiker, 
som behöver lära om sin läsinlärning. Många dyslektiker menar att de lärt sig läsa med just denna 
metod. 
 
Ordbildsmetoden 
 
Här sker inlärningen på så sätt att orden lärs in som bilder. I denna metod gör man ingen 
ljudanalys av orden, utan man använder sig istället av ord och bilder. Denna metod är inte så 
vanlig i Sverige, utan används främst inom särskolan och med barn som t.ex. har behov av 
särskilt stöd. Barnen får lära sig att koppla ihop ord med bild t.ex. telefon, polis och toalett. Man 
kan använda sig av små skyltar med det skrivna ordet, som skall kopplas ihop med rätt bildskylt.  
 
LTG- metoden (Läsning på talets grund) 
 
Metoden grundades i USA och på Nya Zeeland och infördes i Sverige år 1974 av Ulrika Leimar. 
Metoden är egentligen inte en läsinlärningsmetod utan ett arbetssätt som kom till som en följd av 
en förändrad grundsyn på barn och undervisning. Man menade att om barn inte fick läsa texter 
som de hade någon relation till eller som hade någon betydelse för dem, skulle det ha en negativ 
inverkan på deras kommande läsinlärning. Istället skulle man utgå från barnens egna 
samtalsspråk. Barnet kunde t.ex. rita en bild och tala om vad som skulle skrivas under den. 
Läraren skrev sedan det som barnet berättade och barnet fyllde själv i lärarens text. I denna metod 
används inte några läroböcker utan man arbetar istället laborativt. Barnen får även arbeta 
tillsammans i helgrupp eftersom man anser att gemensamma upplevelser och en gemensam 
begreppsvärld ska vara ett naturligt utgångsläge. När det gäller bokstavsinlärning får barnen dock 
arbeta enskilt, detta för att man skall kunna tillgodose varje barns behov.  
 
 
Språklig medvetenhet 
 
Enligt Ann- Katrin Svensson (1995) lägger barn som är språkligt omedvetna, all sin kraft och 
energi på att höra vad som sägs och koncentrerar sig på tonfall, uttryck och gester. De tänker inte 
på vilka ord som sägs, hur orden uttalas eller hur meningar byggs upp. Ett barn som däremot kan 
uppmärksamma språkets form och som kan skilja det från dess betydelse, är språkligt medvetet. 
Att vara språkligt medveten kan därför konkret innebära att barnet ”rättar” sig själv när de 
kommer på att de sagt något fel, rimmar, kan dela upp ord i stavelser, förstår att ord är olika 
”långa” och kan ta bort ljud i början av ett ord t ex ta bort k i katt. ”Med språklig medvetenhet 
menar man att barnet självständigt och mer eller mindre medvetet funderar över språket” (s.17). 
 
Forskaren Mats Myrberg har skrivit en rapport om ”Konsensusprojektet”, ett projekt där 
Skolverket, SCIRA (Swedish Council of International Reading Association), Dyslexiföreningen 
och Dyslexistiftelsen har undersökt hur insatserna kring förebyggande och mötandet av läs- och 
skrivsvårigheter ser ut. Man har funnit att det som är mest väsentligt är hög lärarkompetens. 
Pedagogen måste ha god kunskap om barns språkutveckling, om läs- och skrivprocessen och om 
vikten av ett strukturerat och systematiskt arbetssätt. Pedagogen måste även ha goda insikter om 
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språklekars betydelse för utvecklingen av barnens fonologiska medvetenhet. Det räcker inte med 
att rimma och läsa ramsor, barnen måste även få leka med ordens beståndsdelar, skapa nya ord 
genom att ta bort eller lägga till andra språkljud. Barnen behöver helt enkelt få leka med språket 
för att kunna bli medvetna om hur det är uppbyggt. Forskarna påpekar även att barn skall 
uppmuntras att skriva och leka med ord redan i förskoleåldern. (Rapport från 
”Konsensusprojektet” 5 september, 2003, Mats Myrberg). 
 
Även andra forskare hävdar att grunden till läsning är språklig medvetenhet (Bradley and Bryant, 
1983; Lundberg, Frost och Petersen, 1988; Snow, Burns and Griffin, 1998) och att det är viktigt 
att man som pedagog är medveten om att det finns två olika typer av språklig medvetenhet; dels 
en allmän språkstimulans såsom sagor, rim och ramsor och dels en mer systematisk språklig 
medvetenhetsträning såsom ”Språklekar efter Bornholmsmodellen”. Man menar att barn som fått 
arbeta med en systematiskt upplagd språkträning redan i förskoleklass, inte borde behöva 
misslyckas med sin läsinlärning.  I USA har man tagit fram ett material, ett nationellt läsprogram, 
som riktar sig till barn i 4 – 7 årsåldern där man använder sig utav språkstimulerande övningar. 
Syftet med programmet är att man vill förebygga och minska läs- och skrivsvårigheter (Mellbratt 
– Gunnarsson, 2000). 
 
 
Strukturerat språkmaterial 
 
 
Bornholmsmodellen och språkmaterialet Trulle 
 
Bornholmsmaterialet grundades från början av professor Ingvar Lundberg och hans medarbetare i 
Umeå. Därefter översattes det till danska. Jörgen Frost, Anette Amtorp och Karen Troest, som 
alla är från Bornholm, utökade materialet och flera lekar kom till. Detta material kom sedan att 
ingå i en stor undersökning på Bornholm och Jylland. Huvudsyftet med Bornholmsmetoden är att 
stärka den språkliga, särskilt den fonologiska medvetenheten hos barn innan de börjar med 
läsinlärningen. Detta görs genom systematiska lekar som sträcker sig över en period av 8 
månader, och de är i första hand avsedda för sexåringar, d.v.s. förskoleklassbarn. För att få en 
kontinuitet är det meningen att man ska använda sig av lekarna 15-20 minuter om dagen. Lekarna 
är indelade i sju grupper och övar olika delar av språket: 
 
• Lyssnandelekar: Barnen får öva sig på aktivt lyssnande, att lyssna på ”allmänna” ljud såsom 

vad som sker på skolgården, i klassrummet osv. 
• Rim och ramsor: Barnen får öva på att uppmärksamma ljudets struktur i språket och att kunna 

skilja på innehåll och form. 
• Meningar och ord: Barnen får dela upp korta och långa meningar i ord och träna på att bli 

uppmärksamma på olika ordlängder, t ex bil – lastbil. 
• Stavelser: Barnen får öva på att dela upp ord i stavelser, t ex ba-nan, för att sedan kunna sätta 

ihop stavelserna igen; banan. 
• Första ljudet i ord: Barnen får lära sig att lyssna på det första ljudet i ett ord, t ex b-il. Man tar 

även bort första bokstaven i ord, t ex b i bok, som blir ok. 
• Analys och syntes av fonem: Här utvecklar barnen förmågan att dela upp ord i fonem, ex b-i-l 

och att föra samman dem till ett ord igen; bil.  
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• Betoningsövningar: Barnen får här öva på att leka med språket, att betona vissa ord i en 
mening (www.bornholmsmodellen.nu) (www.oph.fi/svenska/pageLast.asp?). 

 
Trullematerialet har fått inspiration från Bornholmsmodellen och utgår från helheten, rim, tills 
man når språkets minsta beståndsdel, ljudet. Materialets författare Anne-Marie Bryntse och Anita 
Palmqvist har skapat ett roligt och lustfyllt material som leder barnen genom språkets värld. 
”Trulle” används på förskolor, i förskoleklasser och i åk.1. Tillsammans med trollet ”Trulle” får 
barnen följa med på en spännande resa uppför språkstegen. ”Trulle” bygger på en språkstege som 
har 5 stegpinnar; rim, meningar, ord, stavelser och ljud. I materialet ingår en lärarhandledning, en 
storbildsbok, arbetsböcker, en CD – skiva, en Trulledocka samt förslag på lekar. I åk 2 kan man 
även spinna vidare på Språkstegen som är ett läromedel för barn i skolår 2–4. Språkstegen bygger 
på skönlitteratur och är även tematiskt upplagd (www.oph.fi/svenska/pageLast.asp?). 
 
 
Bedömning av fonologisk medvetenhet efter Bornholmsmodellen 
 
Häggström och Lundberg (1997) menar att innan man startar med det strukturerade 
språkmaterialet på höstterminen i förskoleklassen, kan pedagogerna använda sig av en fonologisk 
bedömning, som dock inte är obligatorisk. Syftet med materialet är att snabbt och enkelt kunna 
fånga in den allmänna nivån på 6- eller 7 – åringars fonologiska medvetenhet. Materialet är 
upplagt i tre huvuddelar: 
 

• Vilket ord är längst? – att jämföra ord av olika längd (olika antal fonem) T ex säl, päron, 
karamell. 

• Vilka ord låter lika i början? – att jämföra begynnelseljud av ord. T ex morot, telefon, 
mål. 

• Hur många ljud hör du? – att räkna antalet fonem. T ex lås – l å s. 
 
Materialet innehåller även en del där barnen får utrycka sina känslor. Det finns bilder på fyra troll 
med olika ansiktsuttryck. Det är allt ifrån jätteglad till jättesur. Denna del finns med därför att 
barnens känslomässiga reaktioner inte får förbises. Enligt Häggström & Lundberg (1997) måste 
vi ständigt vara lyhörda inför barnens känslor och attityder. ”Om inte barnen har en positiv 
inställning till det vi arbetar med kommer knappast någon inlärning till stånd. Barnens 
välbefinnande och livskvalitet måste vara i fokus” (s. 26). 
 
 
Varför bedömning av fonologisk medvetenhet? 
 
Enligt Häggström & Lundberg (1997) är fonologisk medvetenhet en förutsättning för 
läsinlärningen. Barnen måste alltså bli medvetna om fonemens egenskap, de måste förstå den 
alfabetiska principen och bli medvetna om att orden kan skiljas från varandra. När barnet har 
förstått hur det hänger ihop; ”när de har knäckt den alfabetiska koden kan de i stor utsträckning 
segla själva på skriftens fantastiska hav” (s.8).  
 
I första hand kan materialet användas för att få en bild av klassens allmänna nivå, men är till 
mycket stor hjälp när det gäller att identifiera barn som löper stor risk att utveckla läs- och 
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skrivsvårigheter. Det kan också vara ett underlag för planeringen av arbetet med språklig 
medvetenhet och för att följa gruppens utveckling. Man kan även upprepa provet varannan eller 
var tredje månad, för att se om insatta åtgärder givit resultat (Häggström & Lundberg, 1997). 
 
 
Kritik mot Bornholmsmodellen 
 
Det är dock inte alla som är positiva till Bornholmsmodellen. Jaana Viippola (1997) frågar sig 
om det verkligen behövs en organiserad träning för den språkliga medvetenheten, som grundar 
sig på att barnen tränas i att analysera meningslösa ord. Viippola menar att det finns så många 
andra ord och sammanhang, som kan kopplas till läs- och skrivsituationer. Dessa ord har större 
betydelse för barnen, då de lättare kan relatera till dem. Viippola menar även att arbetet med 
Bornholmsmodellen riskerar att bli tråkigt och enformigt, eftersom modellen bygger på 
upprepning, som pågår i veckor till månader. Författaren skriver att: ”Ett arbete utifrån 
Bornholmsmodellen förutsätter att alla barn, vid samma tidpunkt och på samma sätt skall 
analysera och bearbeta samma ord. Med dessa förutsättningar har jag svårt att se möjligheterna 
att ta till vara och utgå från varje enskilt barns utvecklingsnivå” (s.136). Viippola saknar ett 
innehåll i Bornholmsmodellen, som väcker nyfikenhet och intresse hos barnen och där 
utgångspunkten tas i barnens egna erfarenheter och omvärld. Pedagogerna bör visa på fördelen 
och glädjen med skriftspråkandet. 
 
 
Uddevalla kommuns beslut om ett strukturerat språkmaterial  
 
För att få en bakgrund till vår undersökning har vi intervjuat tre av kommunens specialpedagoger 
om hur beslutet om ett strukturerat språkmaterial växte fram. 
 
I Uddevalla Kommun togs vårterminen 2003, ett beslut om att alla kommunala förskoleklasser 
skall arbeta med språklig medvetenhet, enligt en gemensamt framtagen strukturerad modell. 
Initiativet till beslutet togs av kommunens specialpedagoger efter de i många år hade varit ute på 
olika skolor och i olika förskoleklasser. De hade märkt att många redan arbetade efter 
Bornholmsmodellen och även Trullematerialet, dock inte i den utsträckning som 
specialpedagogerna eftersträvade. Många skolor arbetade med rim och ramsor, men var kanske 
inte medvetna om vad språklig medvetenhet egentligen innebar. Rim och ramsor är bara ett steg, 
utav de sju stegen i Bornholmsmodellen. 
 
En enkät skickades ut till alla förskollärare i förskoleklasserna, där de fick svara på ett antal 
frågor om hur de arbetade med språket. Ett förslag om en gemensam strukturerad språkmodell 
lades sedan fram till kommunens skolchef. Det bestämdes att man skulle pröva förslaget med ett 
utav kommunens 3 områden. Man bildade även en särskild grupp där alla områdeschefer ingick. 
Specialpedagogerna gav därefter fortbildning till gällande områdeschef, rektorer och personal. 
För att poängtera hur goda resultat man kan få med hjälp av Bornholmsmodellen framhöll man 
även aktuell forskning under utbildningen. Där kunde man se att ju mer kontinuerligt man hade 
arbetat med modellen, ju bättre resultat fick man. De som däremot inte arbetat lika mycket, hade 
inte fått samma resultat. Specialpedagogerna var mycket noga med att all personal skulle få ta del 
av utbildningen, både förskollärare och fritidspedagoger. Detta för att undervisningen inte skulle 
stå och falla pga. att ingen hade kunskap om modellen. 
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Specialpedagogerna rekommenderade även förskollärarna att göra en fonologisk bedömning 
innan man startade upp arbetet på höstterminen -03 i förskoleklassen, ”Lyssna på orden” kallades 
det. Responsen på testet var varierande. En del förskollärare upplevde det som mycket jobbigt 
och stressande för barnen, medan andra var mycket positiva. Resultaten från de fonologiska 
bedömningarna skickades sedan tillbaka till specialpedagogerna som analyserade svaren och 
skapade diagram. Därefter började man arbetet med Bornholmsmodellen i förskoleklasserna, och 
arbetade sedan med det under hela höstterminen. På vårterminen, i januari/februari -04 kallades 
alla pedagoger till ett nytt möte med specialpedagogerna. Man tittade då på resultaten från 
fonoleken som gjorts under höstterminen och man stämde även av hur det gick med arbetet med 
modellen.  
 
Arbetet fortsatte sedan under vårterminen och när barnen sedan skulle börja första klass, startade 
man med 8 veckors repetition av materialet. Under vecka 40 – 41 gjorde man sedan en ny 
fonologisk bedömning med barnen, ”Kom och lek”. Denna bedömning liknade det man gjort på 
höstterminen i förskoleklassen. Resultaten skickades in till specialpedagogerna, som åter igen 
gjorde en analys. I november samlades man till ett nytt möte, där man diskuterade hur det hade 
gått. Man jämförde de två fonologiska bedömningarna och här kunde man tydligt se vilka barn 
som tagit till sig kunskapen, och vilka som inte hade gjort det. Detta var en utmärkt utgångspunkt 
för att kunna arbeta vidare med barnen, framförallt för hur man skulle hjälpa de barn som 
behövde extra stöd. Efter mötet fick även områdeschefen och rektorer ta del utav resultaten, men 
man tittade då inte på enskilda klasser, utan hur det såg ut överlag på hela skolan. Beslutet om 
Bornholmsmodellen är ännu ganska nytt, så man har inte hunnit göra någon utvärdering. Man har 
dock planer på att följa upp barnen som nu går i andra klass. 
 
 
Metod 
 
 
Val av metod 
 
Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod i 
form av en fallstudie, för att kunna förklara och beskriva hur man arbetar med språket i 
förskoleklass. Forskare använder sig ofta utav fallstudier för att få en djupare insikt om en 
särskild situation och hur de berörda personerna uppfattar denna. Den här typen av studie kan 
vara användbar när man vill undersöka processer, problem och program. Metoden har även visat 
sig vara lämplig när man vill studera pedagogiska nyheter och för att utvärdera pedagogiska 
program (Merriam, 1994). Vi vill med vår undersökning framhäva de olika sätten våra 
informanter arbetar på, och vi vill även som Merriam förespråkar, lägga tonvikten på att upptäcka 
istället för att bevisa, d v s vi vill lyfta fram variationen snarare än att peka på det rätta 
alternativet.  
 
Vi har valt att göra intervjuer med pedagoger och barn, därför att man genom dem kan förstå 
världen ur de intervjuades synvinkel och utveckla innerbörden av människors erfarenheter 
(Kvale, 1997). Doverborg och Pramling – Samuelsson (2000) påpekar att meningen med att göra 
barnintervjuer är att ge barnet möjlighet att dela med sig av sina funderingar om ett specifikt 
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ämne, att ta reda på hur de egentligen tänker. Även Backman (1998) betonar att man utgår från 
hur individen upplever och tolkar världen runt omkring, vid en kvalitativ studie.  
 
 
Urval 
 
Vår urvalsgrupp består av tre specialpedagoger, fem förskollärare och sjutton förskoleklassbarn. 
Antalet informanter valde vi slumpmässigt när vi kom till intervjuplatserna. Specialpedagogerna 
har vi intervjuat för att få en bakgrund till varför man använder sig av ett strukturerat 
språkmaterial i kommunens alla kommunala förskoleklasser. Vi har intervjuat förskollärarna för 
att få reda på hur de arbetar med materialet och barnen har vi intervjuat för att vi ville veta hur de 
uppfattar att arbeta med materialet Trulle. När vi planerade inför våra intervjuer ringde vi runt till 
olika skolor i kommunen för att höra efter om de arbetade med språkmaterialet Trulle. Vi valde 
medvetet fyra olika kommunala skolor som skiljde sig något åt, för att vi ville ha en variation; en 
liten skola på landsbygden, en mångkulturell skola och två skolor som ligger centralt.  På en utav 
skolorna har en av oss haft sin Vfu (Verksamhetsförlagda utbildning), detta urval baseras därför 
på personlig kännedom.  
 
Vi genomförde våra intervjuer med totalt fem förskollärare, och sjutton barn. Vilka barn vi skulle 
intervjua, valde vi slumpmässigt ut på plats. En av skolorna föll bort pga. att ljudkvalitén vid 
intervjuerna inte blev tillräckligt bra för att skrivas ut. Kvar blev det fyra intervjuer med 
pedagogerna och tretton barn.  
 
 
Etiska överväganden 
 
När vi träffade våra informanter informerade vi dem om syftet med vår studie och om den 
tystnadsplikt som gäller. Skolans och pedagogernas namn skall inte på något sätt kunna 
identifieras, därför väljer vi fingerade namn i vårt resultat. Patel och Davidson (2003) betonar hur 
viktigt det är att informanterna informeras om undersökningens syfte och vad deras deltagande 
innebär. Vi informerade även om att alla anteckningar och band med intervjuer, kommer att 
raderas efter att vår uppsats är färdig och klar. ”Forskningsetik handlar om att man är tydlig när 
det gäller vilken form av överenskommelse man gör med sina undersökningspersoner eller 
kontaktpersoner” (Bell 1999, s. 39). 
 
 
Dataproduktion 
 
Inför våra intervjuer arbetade vi fram en intervjuguide för samtliga intervjuer (se bilaga). 
Frågorna grundades på våra egna förkunskaper om ämnet samt att vi på bästa sätt ville få svar på 
våra frågeställningar. Vi har använt oss av delvis strukturerade intervjuer och har till största delen 
utgått från vår intervjuguide, men vi har under intervjuernas gång anpassat våra frågor efter 
svaren vi fått. Merriam (1994) poängterar att i en delvis strukturerad intervju, får intervjuaren 
möjlighet att ta vara på situationen som den utvecklas.  
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Vi har använt bandspelare vid våra intervjuer för att vi inte skulle missa viktig information och 
för att kunna koncentrera oss på att intervjua. Kvale (1997) menar att man vid användning av 
bandspelare kan fokusera helt på området.  
 
 
Bearbetning och analys av data  
 
När vi genomfört våra intervjuer lyssnade vi igenom och skrev ut dem. Ett utav banden gick inte 
att använda pga. att pedagogen rörde sig runt omkring i rummet under intervjun. Kvalitén på 
bandspelaren var heller inte den bästa, och det gick inte heller att höra vad barnen sa. Därför 
valde vi att inte ta med dessa intervjuer. Inför de andra intervjuerna bytte vi ut bandspelaren.  
 
Vi tittade sedan tillbaka på våra intervjufrågor och bestämde att vi skulle använda oss av 
olikfärgade pennor för att kunna stryka under svaren vi fått, en färg till varje fråga. Sedan 
sammanfattade vi varje intervju, både specialpedagog, förskollärar- och barnintervjuer. Vi 
skapade sedan ett slags kategorischema där vi förde in alla svaren. På så sätt kunde vi tydligt se 
vilka svar vi fått. Nu kunde vi även se mönster i svaren, vad som fanns gemensamt och vad som 
skilde sig åt. Nästa steg var att sammanfatta och analysera svaren. 
 
När vi presenterar resultatet har vi valt att använda oss av fingerade namn. Specialpedagogerna 
har vi namngett med namn som börjar på A, förskollärarna med namn på B och alla barnen med 
namn som börjar på C. Detta för att resultatet skall bli mer lättläst. 
 
 
Trovärdighet och giltighet 
 
När man gör en undersökning, så är det viktigt att kritiskt granska informationen, så att man kan 
avgöra hur tillförlitlig den är. Man mäter då reliabiliteten eller tillförlitligheten, vilket betyder att 
man uppskattar i vilken utsträckning man kan göra om undersökningen vid ett annat tillfälle och 
få ett likvärdigt resultat (Bell, 2000). Eftersom vi har använt oss av spontana följdfrågor under 
våra intervjuer, kan det medföra ett annat resultat om vi skulle använda oss av samma 
intervjufrågor vid ett annat tillfälle. 
 
Vi har, när vi granskat våra intervjuer, märkt att vi har ställt ledande frågor. Särskilt under 
barnintervjuerna har det varit svårt att inte ställa frågor som barnen kan svara ja eller nej på. 
Detta har gjort att vi kanske inte har fått så ärliga och spontana svar som vi önskat. Vi gjorde 
ingen pilotstudie innan vi började med barnintervjuerna, pga. tidsbrist och vi kan i efterhand se 
att det hade gjort vårt resultat av barnintervjuerna mer tillförlitligt. ”Ibland är det också svårt att 
föreställa sig hur en fråga uppfattas av barnen, därför bör man pröva frågorna på ett eller flera 
barn, innan man påbörjar den egentliga intervjuserien. Detta kan innebära att man blir tvungna 
att formulera om frågorna, innan man gör fler intervjuer” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 
2000, s. 31). Vi har i vårt resultat av barnintervjuerna och vår diskussion, försökt göra det så 
tydligt som möjligt, något som Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) förespråkar: ”Om 
analysen ska ligga till grund för ett mer vetenskapligt arbete, bör man tydligt visa hur analysen 
gått till samt ha en tydlig beskrivning med exempel från barns tankar, så att man som läsare själv 
kan bedöma trovärdigheten i tolkningarna” (s. 54). Valet av en av skolorna är baserat på 



                                                                                            15 

bekvämlighetsurval, där en av oss har haft sin Vfu. Vi trodde att det skulle vara enkelt att 
genomföra intervjuer med dessa barn, just för att en av oss kände dem väl, men det visade sig att 
vi inte fick ut så mycket av dessa. Kanske hade det blivit annorlunda om någon annan av oss gjort 
intervjuerna. 
 
 
Minnesanteckningar från våra besök i förskoleklasserna 
 
Skola 1 
 
Den första förskoleklassen vi besökte låg belägen på landsbygden. Förskolläraren arbetade 
dagligen med Trullematerialet och använde kontinuerligt Trulledockan och Trulles arbetsbok i 
sin undervisning. Hon använde sig även av Trulles lärarhandledning och skapade även eget 
material. Barnen turades även om att ta med sig Trulledockan hem över helgen och de fick då 
skriva i en liten bok om vad de gjort. Man brukade även bilda en särskild läsgrupp på 
vårterminen, för de barn som kommit lite längre i sin läsutveckling. På både höstterminen och 
vårterminen gjorde förskolläraren en fonologisk bedömning, fonolek, med barnen. 
 
Skola 2 
 
Den andra förskoleklassen vi besökte var en mångkulturell klass. Nästan varje dag delade man in 
barnen i två grupper under morgonsamlingen, då man arbetade med antingen med något material 
ur Trulle, eller Bornholmsmodellen. Förskollärarna i den här klassen arbetade inte enbart med 
Trullematerialet utan använde sig av Bornholmsmodellen lika mycket. Barnen i klassen fick även 
ta med sig Trulledockan hem över helgen. Förskollärarna delade även in barnen i tre olika 
grupper, beroende på hur långt de kommit i sin läsutveckling. Förskollärarna i denna klass 
använder inte någon fonologisk bedömning, fonolek i förskoleklassen, utan det görs när barnen 
börjar första klass. 
 
Skola 3 
 
Den tredje skolan låg ganska centralt. Förskolläraren i denna klass använde sig enbart av 
Trullematerialet, ca en gång om dagen, efter morgonsamlingen. Hon arbetade efter 
lärarhandledningen och hade även Trulles arbetsböcker. Ibland skapade hon även egna övningar 
utifrån Trullematerialet. På både höstterminen och vårterminen gjorde hon även en fonologisk 
bedömning, fonolek, med barnen. 
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Resultat 
 
Vi har valt att lägga fram vårt resultat på följande sätt. Vi presenterar resultatet i undersökningen 
inom varje frågeställning. Under bearbetningen av vårt intervjumaterial fann vi under några av 
frågeställningarna, olika kategorier. Dessa har vi sammanfört till olika underrubriker.  
 
 
Motiv till beslut 
 
Specialpedagogerna menar att tanken med beslutet om ett strukturerat språkmaterial i 
förskoleklassen och den fonologiska bedömningen, var att man skulle kunna se var barnen befann 
sig i sin utveckling. På så sätt skulle man lättare kunna fånga upp de barn som låg i riskzonen för 
läs- och skrivsvårigheter; 

 
Målet med arbetet var att vi skulle hitta riskbarnen för läs- och skrivsvårigheter, det är ju 
liksom grunden eller grejen att vi skall rädda dessa barn. Hitta riskbarnen och att de får 
rätt inlärningsstil. Det är ju för att barnen inte skall tappa sitt självförtroende och för att 
de inte skall sitta och känna att de är dåliga och inte kan någonting (Agneta). 
 

Det finns olika typer av material som bygger på den ursprungliga modellen och alla förskollärare 
arbetar inte likadant. Men enligt specialpedagogerna är valet av material mindre vikigt; 
 

Det finns många skolor som har arbetat med Bornholmsmodellen förut, men kanske nu 
väljer att använda Trulle istället. Trulle är lite annorlunda, men är också uppbyggt efter de 
7 stegen. Vilket material man väljer att använda, det bryr vi oss inte om, så länge det är 
uppbyggt på samma sätt (Anita). 

 
Specialpedagogerna anser även att det är viktigt att skolans rektorer är medvetna om hur 
betydelsefullt det är att man verkligen arbetar medvetet med språket; 
 

Lika gärna som det finns gymnastik på schemat skall det finnas språklig medvetenhet. Man 
behöver inte kunna skriva bokstäverna när man är sex år. Det är inte viktigt, utan detta är 
viktigare (Agnes). 

 
 
Förskollärarens arbetssätt 
 
 
Språklig medvetenhet 
 
Gemensamt hos förskollärarna är att de alla använder sig av strukturerat språkligt material. De 
nämner alla Bornholmsmodellen och Trullematerialet. Några av förskollärarna arbetar enbart 
med Trulle, medan andra använder sig av båda modellerna lika mycket. En av förskollärarna som 
enbart använder Trulle, beskriver Bornholmsboken som lite tråkig och svår att hämta inspiration 
ur. Förskolläraren tog däremot till sig Trullematerialet när det kom och uttrycker det såhär; 
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… jag tycker han är så gullig, han verkar så snäll och rar (Birgitta). 
 
En annan förskollärare säger: 
 

… vi plockar det vi tycker är bäst, vi är inte renodlade Trulle, utan vi har lika mycket 
Bornholmsmodellen. Det finns mycket mera tips i den (Barbro). 
 

Förskollärarna vi intervjuat arbetar med språklig medvetenhet på lite olika sätt. Förskollärarna 
arbetar med materialet varje dag under eller efter samlingen, det kan också vara så att man 
använder sig av materialet när man har en stund över; 
 

… det är inte så att vi tar tio minuter, en kvart om dagen, nej det har vi inte. Sen blir det 
kanske inte varje dag som vi använder Trulle, men vi försöker på samlingarna på 
morgonen då och ta rimövningar eller något sånt. Ramsor jobbar vi mycket med (Barbro). 

 
… så även om vi inte säger att vi har Trulle varje dag eller språklig medvetenhet, men vi 
rimmar och kör ramsor och vi slänger ur oss de här, alltså på såna samlingsstunder, som 
vi inte kallar att vi har språklig medvetenhet (Britta). 

 
… ibland blir det bara femtio minuter och ibland blir det nästan en timma, det beror lite 
grann på… (Birgitta). 

 
 
Språkmaterialet Trulle 
 
Alla fyra förskollärarna använder Trulles lärarhandledning och några av dem använder sig också 
utav lärarhandledningen för Bornholmsmodellen. Alla förskollärarna har gemensamt att de 
använder sig utav de fem stegen i Trulle. De rimmar, sätter ihop meningar och ord, klappar 
stavelser och ljudar med barnen; 
 

… vi börjar med rim och ramsor, och sedan är det meningar… och så bryter man upp 
det… till stavelser, ord och ljud… så man bryter ner istället för att bygga upp… vi plockar 
isär det istället i smådelar under ett år… och det sista vi gör är egentligen att ljuda 
(Birgitta). 

 
Förskollärarna använder sig även av Trulles storbildsbok och har Trulles arbetsbok, som barnen 
arbetar enskilt i. Gemensamt är också att förskollärarna använder sig av egna övningar, som de 
skapar utifrån Trullematerialet.  
 

Ja, jag gillar det materialet, verkligen. I och med att man kan bygga så mycket på det, 
själv. Det är inte färdigt (Birgitta). 

 
Några utav förskollärarna har Trulledockan i sin undervisning. Dockan kan användas på 
samlingen och har då med sig olika uppgifter som barnen får arbeta med. Trulledockan kan även 
få följa med barnen hem över helgen och har då med sig en dagbok där barnen, tillsammans med 
sina föräldrar kan skriva ned vad de har gjort med Trulle under helgen; 
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Och sedan gör vi så att han följer med i hemmet, nu är det ju så att vi har två Trulledockor 
eftersom vi var så stor grupp förra året, så var vi nämligen delade hela tiden. Så två barn 
fick ta med sig var sin Trulledocka hem då, så skriver de hemma vad de har gjort över 
helgen och så (Berit). 

 
 
Bedömning av fonologisk medvetenhet 
 
En del av förskollärare gör en slags bedömning av barnens fonologiska medvetenhet, innan de 
startar upp med det språkliga strukturerade arbetet. Bedömningen är inte obligatorisk och kallas 
fonolek. Den används för att man skall kunna se var barnen befinner sig i sin språkliga 
utveckling. Man kan även göra om bedömningen på vårterminen för att kunna se vad barnen lärt 
sig; 
 

… vi har ett test nu på våren, som heter fonolektest, som är ungefär som Trulle, fast det är 
inte plockat direkt ur, men det är litegrann såhär, så att man ska förstå eller se vad de har 
snappat upp och vad de klarar av (Birgitta). 

 
När barnen börjar första klass, får de göra en ny fonolek, för att förskollärarna skall kunna se vad 
barnen har snappat upp; 
 

Nu när de kommer in i en klass i ettan gör de ett test, nu har vi ju bearbetat dem ett helt år 
och då har vi ett överlåtningssamtal med våra lärare, som vi jobbar tätt med. Vi har haft 
bokstavsjakt med barnen, när lärarna har varit med, så de har någorlunda koll ändå var de 
står(Barbro). 

 
Några av förskollärarna har valt att inte göra någon fonolek med barnen, för de har upptäckt att 
flera barn inte klarar av det och har tyckt det varit jobbigt. 
 
 
Förskollärarnas uppfattning om barnens upplevelse av Trulle 
 
Förskollärarna har olika uppfattningar av hur barnen upplever materialet Trulle. Samtliga 
förskollärare använder sig av Trulles arbetsböcker och nämner att barnens upplevelser av boken 
är allt ifrån ”jättekul” till ”jättetråkig” och lite svår; 
 

… när det är en råtta på en bild tror många att det är en mus och då kan det vara lite svårt 
att rimma på en potta (Barbro). 

 
… en del gillar den och en del gillar den inte… de som har lite svårt tycker ju att allt blir 
jobbigt… men den är väldigt blandad… i svårighetsgrad (Birgitta). 

 
Flera av förskollärarna nämner att de tror att barnen tycker det är roligt att få ta med sig 
Trulledockan hem över helgen; 
 

Och är det någon som åker på semester kanske han åker med… och det tycker de är väldigt 
kul (Berit). 
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Analys av förskollärarnas arbetssätt och deras beskrivning av barnens upplevelser 
 
Förskollärarnas arbetssätt skiljer sig något åt, men de använder sig alla av någon form av 
strukturerat språkmaterial, antingen Bornholmsmodellen eller Trulle. Bornholmsmodellen har en 
gemensam nämnare med Ljudmetoden. Ljudmetoden går från delar till helhet, vilket även 
Bornholmsmodellen gör. Förskollärarna använder språkmaterialet varje dag, vilket gör att det blir 
en kontinuitet i arbetet. Svensson (1995) betonar att det är av stor vikt att man inte skall låta det 
gå för lång tid emellan språkstunderna, för då riskerar barnen att glömma vad de gjorde sist.  
 
En del av förskollärarna använder sig utav Trulles handdocka i sin undervisning. Både Forsberg 
(1991) och Torén (1999) menar, att man med en handdocka som hjälpmedel och redskap i sin 
undervisning, kan bidra till att stödja barns språkutveckling. Några av förskollärarna gör en 
fonologisk bedömning med barnen. Detta för att de skall kunna se var barnen befinner sig i sin 
fonologiska utveckling. Det finns även möjlighet att kunna fånga upp barn som ligger i riskzonen 
för att utveckla läs – och skrivsvårigheter. Stadler (1998) poängterar att ju tidigare man fångar 
upp dessa barn, ju större chans finns det att man skall kunna motverka större svårigheter. 
 
 
Barnens uppfattningar av språkmaterialet Trulle 
 
 
Vem är Trulle och vad lär han dig? 
 
Det vanligaste svaret vi har fått från barnen om vem Trulle är, är att han är ett troll. Några nämner 
även att han bor i skogen.  
 

Ett troll som bor i skogen och så öh… och han bor under en sten (Camilla). 
 
 

… han är lite brun på mössan och har lite brunt på ögonen (Carin). 
 
 

… han är ett troll, han bor i skogen… och så har han många vänner (Christian).  
 
Många barn nämner att Trulle har lärt dem något av de fem stegen; rim, meningar, ord, stavelser 
och ljud.  
 

Han lär mig att ljuda… han lär mig att stava… sedan, när Trulle och Trulsa ska 
pussas, så säger de såhär, buss – puss! (Christian). 

 
… att vi ska lära oss att skriva och det (Cajsa). 

 
Några barn tycker att Trulle lär dem att måla och rita.  
 

… man får måla katter och hundar. Och katter, katt – hatt! (Carin). 
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En del av barnen upplever att de inte lärt sig någonting av Trulle.  
 

Jag har aldrig träffat honom och han har inte lärt mig någonting! (Charlie). 
 
Inte riktigt Trulle, men RimTim. Det är Trulles djur. Man lär sig att rimma av honom 
(Cecilia). 

 
 
Var och när brukar du träffa Trulle? 
 
Flera av barnen berättar att de träffar Trulle i skolan på samlingen.  
 

… då kommer han till samlingen och så Trulles låda… han har en guldlåda med en massa 
jobb i… som vi ska gissa vad det är (Christian). 

 
Någonting som verkade betyda mycket för barnen, är att de får ta med sig Trulledockan hem över 
helgen.  
 

 ... så är han hos någon hela helgen. Är man ledig en hel vecka, får Trulle vara med en 
vecka (Cecilia). 

 
Några barn verkade även förknippa Trulle med att de får turas om att ta med sig Trulledockan 
hem.  
 

Du vet, när det är lördag och sen söndag, efter den dan ska man lämna tillbaka Trulle, ska 
man eller nåt (Christer). 
 

Ett annat barn beskriver vad de gör när Trulle följer med hem; 
 

… han har med sig en bok… man ska skriva om vad han har gjort hemma… när han var 
hemma hos mig, så skrev vi vad han hade gjort (Christine). 

 
Ett annat barn svarade;  
 

Jag har aldrig träffat han! (Charlie). 
 
 
Vad tycker barnen om Trulle? 
 
På frågan om vad Trulle tycker om att göra, svarar flera barn att han tycker om att leka. Andra 
saker de nämner är att han tycker om de arbeten som barnen gör, räkna plus och minus och måla.  
 

Tycker om att leka (Cajsa). 
 

Han tycker om å… uppfinna saker… hälsa på Trulsa ibland (Charlotta). 
 

Han vill vara där barn är! (Charlie). 
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Han tycker mest om att leka, tror jag (Christian). 
… han brukar göra med några ord (Cecilia). 

 
Vi fick lite olika svar på vad barnen tycker om Trulle. Allt ifrån rolig, snäll, kul att ta med sig 
hem, till att han är ganska tråkig. 
 

Sådär, han är inte jättetråkig och han är inte jätterolig, utan han är sådär (Camilla). 
 

Jag tycker att han är ganska så tråkig (Charlotta). 
 

Ähh, rolig (Carin). 
 

Han är snäll (Carl-Philip). 
 

Jag tror vi gillar Trulle (Conny). 
 
 
Analys av hur barnen uppfattar språkmaterialet Trulle 
 
Vi tycker oss kunna se tre kategorier i hur barnen uppfattar Trulle. Dessa tycker vi verkar höra 
samman med förskollärarnas olika sätt att arbeta.  
 
Några barn nämner att Trulle lär dem de fem stegen; rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Dessa 
barn tillhör Berits klass och hon använder det mesta av Trullematerialet. Berit brukar också 
använda Trulledockan i undervisningen och barnen får ta med sig Trulle hem över helgen. Björk 
och Liberg (1996) poängterar att man som pedagog måste skapa en undervisning som känns 
meningsfull för barnen, en undervisning som är byggd på barnens tidigare erfarenheter och som 
de kan knyta an till på ett naturligt sätt. Även i läroplanen (Lpo94) betonar man vikten av att 
undervisningen skall präglas av elevernas bakgrund och tidigare erfarenheter.  
 
Några barn förknippar Trulle som en figur man får ta med sig hem över helgen. Dessa barn går i 
Barbro och Britta klass, där de använder Trulles handledning och Trulles arbetsbok. Trulledockan 
ingår inte i den dagliga undervisningen, utan barnen får träffa Trulle, då dem tar med honom hem 
över helgen. Därför blir det naturligt att barnens upplevelser av Trulle är relaterade till hemmet. I 
läroplanen (Lpo94) betonar man att skolan skall samarbeta med hemmet. Även Björk och Liberg 
(2002) betonar vikten av att ha en bra samverkan med hemmet. Charlie i denna klass svarade att 
han aldrig träffat Trulle, men på frågan vem Trulle är, så svarade han att det är ett troll. Detta tror 
vi kanske kan bero på att Charlie uppfattar Trulle som en levande person och inte upplever Trulle 
som en docka. En annan anledning kan vara att Charlie inte har hunnit ha med sig Trulledockan 
hem över helgen än. 
 
Birgitta använder sig utav Trulles lärarhandledning med tillhörande övningar och Trulles 
arbetsbok. En del utav barnen i Birgittas klass uppfattade Trulle som en figur som lärde dem att 
måla, rita och som fanns i arbetsboken. Eftersom Birgitta inte använder sig av Trulledockan i sin 
undervisning, tycker vi att det är det naturligt att barnen förknippar Trulle med en figur som finns 
i en bok. Carin, som går i Birgittas klass nämner att Trulle lär henne att måla och rita. Hon säger 
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att man får rita katter och hundar, katt – hatt! Vad hon inte verkar vara medveten om är att hon 
faktiskt rimmar och vi tror att hon inte har kommit tillräckligt långt i sin språkliga utveckling 
ännu. När vi frågade Conny, som också går i Birgittas klass, om vad han tyckte om Trulle, så 
svarade han: ”Jag tror vi gillar Trulle”.  Vi tror att anledningen till att Conny svarade så, var att 
han trodde att det svaret förväntades av honom och dessutom kände han den av oss, som 
intervjuade honom. 
 
 
Diskussion 
 
 
Beslutet 
 
Specialpedagogerna vi intervjuat, betonar att själva målet med ett strukturerat språkmaterial och 
en fonologisk bedömning i förskoleklassen, är att hitta barnen som ligger i riskzonen för att 
utveckla läs- och skrivsvårigheter och att förhindra att barnen tappar sitt självförtroende. Vi håller 
med Häggström & Lundberg (1997) om att den fonologiska bedömningen är bra för att kunna 
fånga upp de barn som ligger i riskzonen för att utveckla läs – och skrivsvårigheter, och vi tror att 
det kanske skulle finnas färre barn med läs – och skrivsvårigheter om många pedagoger arbetade 
med ett strukturerat språkmaterial.  
 
 
Strukturerat språkmaterial 
 
Alla förskollärarna använder sig av ett strukturerat, språkligt material i sin undervisning. 
Gemensamt är också att de alla använder sig av språklekar i grupp, i form av de fem stegen i 
Trulle; rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Svensson (1995) talar om att språklekarna har olika 
funktioner, såsom att de gör barnen medvetna om språket, stödjer barnens framtida läs- och 
skrivinlärning och gör att barn och vuxna får en bättre kontakt och har roligt tillsammans. Detta 
håller vi med om och vi tror att den sociala kontakten är oerhört viktigt för barn vid inlärning och 
att de lär sig språket på ett lekfullt sätt. Svensson menar också att barn speciellt uppskattar 
övningar som de gör tillsammans med andra barn och att de ofta lär sig mer av andra barn än av 
vuxna. ”Det ska vara skoj att leka med språket!” (s. 13). Hon menar även att barn formas av sin 
omgivning och att det är viktigt för barnens fortsatta språkinlärning att de får en positiv respons 
av människor runt omkring dem. Piaget menade att språket utvecklas i ett socialt sammanhang, 
genom samspel med andra (Arnqvist, 1993).  
 
I materialet som förskollärarna använder ingår Trulles storbildsbok. Boken innehåller ingen text, 
utan endast bilder och texten till boken finns i lärarhandledningen. Förskollärarna läser ett 
uppslag i taget och efteråt samtalar man tillsammans med barnen kring vad som finns på bilden; 
antal, färger, lägesbegrepp såsom på, under, i och över. Svensson (1995) menar att barnen lär sig 
mycket genom att man talar om bilder. De lär sig begrepp och ord och man kan även se om de 
har förstått berättelsen. Barnen får även tillfälle att reflektera kring bilderna; Vad hände? Vad 
menar de? Författaren menar att barnen genom att de får tala och sätta ord på sina tankar, övar 
upp sin språkliga förmåga. Vi tror att det här arbetssättet gynnar alla barn, men framförallt de 
som har en svagare språklig medvetenhet. Genom att man samtalar kring en bild tillsammans 
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med barnen, så kan de få en positiv syn på språket och på så sätt bidrar det till att de har lättare att 
utveckla sin språkliga förmåga. Även Svensson (1995) betonar vikten av kontinuerliga samtal; 
 

Det är viktigt för språkutvecklingen att barn dagligen får många tillfällen till intressanta och 
utvecklande samtal. De måste ofta få tillfälle att genom samtal och lek med ord lära sig olika 
språkliga uttryckssätt. Barn som fått leka med språket tillsammans med intresserade vuxna kommer 
att intressera sig för skriftspråket och uppleva kontakten med skriftspråket som naturligare. (s. 12) 

 
 
Trulledockan i undervisningen 
 
Några av lärarna har även Trulles handdocka i sin undervisning och han kommer bl a med olika 
material och övningar under samlingen. Bellita Torén (1999) talar om handdockans möjligheter 
som ett pedagogiskt hjälpmedel. Hon menar att handdockan kan hjälpa till att väcka barns 
intresse, fantasi, kreativitet och lust att lära. Även Mirella Forsberg Ahlcrona (1991) pekar på 
handdockans betydelse för barns språkutveckling. Hon menar att man med hjälp av handdockan 
kan öka barnens ordförråd, förbättra barnens uttal, och lära dem att omvandla tankar till ord. Vi 
har uppfattat det som att förskollärarna menar att barnen tycker det är mycket spännande och 
roligt med dockan, och att de kan ta till sig de språkliga övningarna och lekarna på ett bra sätt. Vi 
har själva en mycket positiv erfarenhet av handdockor som pedagogiskt hjälpmedel och liksom 
Torén (1999), tror vi att handdockan kan hjälpa till att skapa en gemenskap mellan pedagoger och 
lärare. Om barnen lär sig att våga tala genom dockan, kan de glömma sina hämningar och på så 
sätt bli tryggare i sin språkutveckling.   
 
En del av förskollärarna har även gjort så, att barnen får turas om att ta med sig Trulledockan 
hem över helgen. Då brukar barnen, tillsammans med sina föräldrar, skriva ned i en liten bok, vad 
de gjort. Björk och Liberg (1996) framhåller vikten av att barn skall få skriva sådant de varit med 
om. På så sätt kan de få en större uppfattning om omvärlden. De menar också att om man som 
pedagog vill åstadkomma en god skrivutveckling, måste man skapa situationer som barnen 
upplever som meningsfulla och som de naturligt kan relatera till. Vi upplever det som om detta 
var någonting positivt, någonting som barnen såg fram emot och var stolta över.  
 
 
Kontinuitet i det språkliga arbetet 
 
Förskollärarna använder språkmaterialet varje dag, och vi tror att denna kontinuitet bidrar till att 
barnen får en bättre förståelse och att de lättare kan ta till sig övningarna och lekarna. Svensson 
(1995) betonar att man som pedagog ska försöka leka med språket så ofta som möjligt och att 
man ska låta språklekarna bli en naturlig del av vardagen. ”Barnen ska inte hinna glömma vad 
man gjorde vid senaste tillfället. Språklekstunderna ska ligga nära varandra tidsmässigt, helst 
dagligen” (s. 13). Svenssons tankar om att använda språklekar varje dag, tycker vi stämmer bra 
överens med den aktuella kommunens beslut om att pedagogerna ska använda sig av 
strukturerad, språklig medvetenhet, kontinuerligt. Förskollärarna arbetar med materialet antingen 
på fasta tider, som t ex under samlingen, eller när det passar in och man har tid över. Vi tycker, 
liksom Svensson (1995) att man i arbetet med barn måste vara flexibel och att det finns många 
tillfällen till att leka med språket; t ex på samlingen, vid måltider eller när man är ute i naturen. 
”Kort sagt, ta till vara alla upptänkliga situationer och lek språklekar när det passar!” (s. 12).   
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Fonolek 
 
Vissa av lärarna gör en slags övning som gör att man kan se hur utvecklad barnens fonologiska 
medvetenhet är. Denna kallas fonolek och görs på höstterminen i förskoleklassen, innan allt 
arbete med det strukturerade språkmaterialet startar. Syftet med övningen är att man skall kunna 
se var barnen befinner sig i sin utveckling och eventuellt fånga upp de barn som ligger i 
riskzonen för läs – och skrivsvårigheter. Stadler (1998) menar att; 

 
          Om man redan i förskoleåldern upptäcker vilka barn som behöver särskild hjälp med att utveckla 

sin fonologiska medvetenhet och ger dem tillfälle till det, har man gjort en viktig insats och hjälpt 
många att slippa svåra misslyckanden i läsinlärningen (s. 21). 

 
Även Svensson (1998) hänvisar till Lundbergs tankar om att om, pedagoger upptäcker barn som 
ligger i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter i god tid, får åtgärderna mycket större inverkan.  
En del av förskollärarna vi intervjuat har valt att inte göra någon fonologisk bedömning, fonolek, 
i början på höstterminen i förskoleklassen. De har upplevt att en del barn har tyckt att testet har 
varit svårt och en del barn har blivit ledsna och oroliga. Vi har funderat på vad som kan orsaken 
till detta och vi tror att det finns flera bidragande orsaker till att barnen reagerat som de gjort. Det 
kanske kan bero på att barnens fonologiska medvetenhet inte varit så utvecklad, att barnen inte 
förstått språket eller att barnen har haft höga krav på sig själva och blivit ledsna när de har märkt 
att de inte förstår. Vi tror, precis som de förskollärare, som inte gjorde den fonologiska 
bedömningen, att man istället kan göra fonoleken senare, under vårterminen eller i början av 
första klass. Vi tycker att det är viktigt att man utgår från barnen och barngruppen och ser till 
deras bästa. Vi anser att det finns både för- och nackdelar med den fonologiska bedömningen. En 
fördel är att man kan fånga upp barn som ligger i riskzonen för att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter. Nackdelen med bedömningen är att barnen kan uppfatta den som ett test och då 
kan känna prestationskrav. En fundering vi har är, om man kan fånga upp barnen på ett annat sätt. 
Skulle man inte kunna göra det på ett lekfullt och mindre allvarligt sätt, där barnen inte riskerar 
att känna sig misslyckade? I läroplanen (Lpo94) understryker man att ”undervisningen skall 
anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Lärarhandboken 2002, s. 10) Även Dahlgren, 
Gustafsson, Mellgren & Olsson (1993 & 1999) menar att man som pedagog bör förstå att barn 
har olika förutsättningar, när det gäller att lära sig läsa och skriva. ”I Bornholmsprojektet betonas 
också vikten av att uppmärksamma hur barnen blir bemötta när de börjar skolan” (s. 84).  
  
 
Förskollärarnas uppfattning om barnens upplevelse av Trulle 
 
Alla förskollärarna uppfattar det som om de flesta barnen har en positiv upplevelse av Trulle. Vi 
tror att detta kan bero på att materialet är lätt för barnen att ta till sig, eftersom det är uppbyggt på 
ett lekfullt och roligt sätt. Trulle finns med som en röd tråd genom hela materialet och på så sätt 
blir han en figur som barnen kan relatera till. Några förskollärare nämner att en del barn upplever 
Trulles arbetsbok som svår, särskilt sidor där en bild kan ha många betydelser. T ex kan en bild 
på en råtta rimma på en bild med en potta. Om barnen då inte vet att det är en råtta, utan istället 
tror att det är en mus, kan det bli väldigt svårt att rimma. Det finns även en övning där barnen 
skall rita egna teckningar, där anvisningen är svår att tolka för barnen. Vi tycker att Trulles 
arbetsbok är bra i sin helhet, men att den kan förbättras på vissa punkter. Vi tror även att 
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ovannämnda övningar kan vara extra svåra för barn med invandrarbakgrund, då de kanske ännu 
inte behärskar det svenska språket. 
 
 
Barnens uppfattningar av materialet Trulle 
 
Det som barnen verkar tycka är mest positivt med Trulle, är att de får ta med sig Trulledockan 
hem över helgen. Vi tror att dessa barns uppfattningar, kan hänga ihop med att Trulle finns med 
som en naturlig del i undervisningen. 
 
En del av barnen tycker att de lär sig någonting av Trulle; ljuda, stava, rimma osv., medan andra 
barn inte upplever att Trulle lär dem sådana saker. De tycker istället att Trulle lär dem rita, måla 
osv. Vår tolkning av detta är att det kan bero på hur utvecklad barnens fonologiska medvetenhet 
är. Vi menar att barnens upplevelser och beskrivningar är relaterade till förskollärarnas arbetssätt. 
 
Vi har också tidigare nämnt olika begrepp såsom fonologisk och morfologisk medvetenhet och 
pragmatisk utveckling. Vi tror att barnen genom det strukturerade språkmaterialet kommer att 
öka sin fonologiska och morfologiska medvetenhet, dvs. de kommer att få en medvetenhet om 
språkets minsta delar (språkljuden) och de kommer även att förstå att ”små” ord som ”i” och ”på” 
är ”riktiga” ord. De kommer även att vidareutvecklas i sin pragmatiska utveckling, dvs. de får 
öva sig i hur man kommunicerar och för en dialog med andra människor. 
 
 
Slutdiskussion    
 
Vi har i vår undersökning kommit fram till att ledningens intentioner med beslutet om ett 
strukturerat språkmaterial i förskoleklassen, är att kunna hitta och fånga upp barn som ligger i 
riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Vi har även upptäckt att förskollärarna vi 
intervjuat inte arbetar på precis samma sätt, men att de har samma mål med sitt arbete, nämligen 
att få barnen att bli språkligt medvetna. Våra förväntningar var att barnens upplevelser av Trulle, 
skulle vara övervägande positiva. De hade dock blandade upplevelser, både positiva och mindre 
positiva. Detta tror vi, kan bero på att en del av barnen tycker att materialet är lite svårt och att 
barnen tar till sig det på olika sätt. Vi har under arbetets gång börjat fundera mer och mer på hur 
materialet Bornholmsmodellen och Trulle är upplagt. Skulle man inte kunna skapa ett strukturerat 
språkmaterial, som istället utgår mer från barnens intressen och omvärld? Gynnar beslutet om ett 
strukturerat språkmaterial alla barn, även de som inte ligger i riskzonen? Vi tycker att fokus ska 
ligga på att alla barn ska få möjlighet att bli språkligt medvetna på ett lekfullt och stimulerande 
sätt och att undervisningen ska utgå från varje barn.  
 
Vi tycker att vi har fått svar på våra frågeställningar, men vi inser nu att vi endast har ”skrapat lite 
på ytan”. Det har varit svårt att analysera vårt resultat, eftersom vi har beskrivit de tre 
perspektiven ganska allmänt. Om vi fick möjlighet att göra om vår undersökning, hade vi valt att 
fördjupa oss ytterligare och beskrivit förskollärarnas arbetssätt och barnens upplevelser mer 
ingående. Vi tycker att det skulle ha varit intressant att få följa endast en klass och gjort både 
observationer och intervjuer med lärare och barn.  
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Vi är medvetna om att vi vid intervjutillfällena har varit styrda av vår förkunskap om ämnet och 
inte ställt så mycket följdfrågor som vi hade behövt. Vi har även upptäckt att vi hade behövt ha 
större kunskap om och erfarenhet av att intervjua barn.   
Vi hoppas och tror att vi kommer att få nytta av denna underökning i vårt kommande arbete som 
pedagoger. Vi känner att vår kunskap har ökat och vi har fått större insikt i hur viktig den 
språkliga medvetenheten är för barns läs- och skrivutveckling. Vi har även fått inblick i hur 
arbetet med strukturerat, språkligt material kan se ut. Vi hoppas också att vår undersökning 
kommer att bidra till att andra pedagoger kan inspireras och få nya tankar genom vårt arbete.  
 
En intressant och spännande fråga att forska vidare kring skulle kunna vara, att undersöka hur 
man, som pedagog kan använda sig av handdockor i arbetet med barns språkutveckling.  
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Bilaga  
 
 
Intervjuguide till intervju med förskollärare: 
 
– Berätta hur du arbetar med språkinlärning i förskoleklassen? 
– Ge något mer exempel på hur du arbetar. 
– När började ni använda ”Trulle” och varför? 
– När använder du materialet? 
– Var använder du materialet? 
– Hur ofta använder du materialet? 
– Om du utvärderar- hur gör du? 
– Var hämtar du din inspiration? 
– Hur tror du att barnen uppfattar materialet? 
 
 
Intervjuguide till intervju med barnen 
 
– Berätta för mig vem ”Trulle” är? 
– Vad lär ”Trulle” dig? 
– När brukar du träffa ”Trulle”? 
– Var brukar du träffa ”Trulle”? 
– Vad tycker ”Trulle” om att göra? 
– Vad tycker du om ”Trulle”? 
 
   
Intervjuguide till intervju med Specialpedagoger 
 
– Vad ligger till grund för beslutet med Bornholmsmodellen? 
– När togs beslutet? 
– Hur har informationen till skolorna sett ut? 
– Görs någon utvärdering? 



 
 


