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Sammanfattning  

Inspirationen till vårt arbete kom från en specialisering i ämnet läs- och skrivinlärning 
på Lärarhögskolan i Stockholm. Under den verksamhetsförlagda utbildningen väckte 
pedagogernas arbetssätt med att skapa språklig medvetenhet hos barnen frågor hos oss. 
Detta ledde fram till syftet med vår undersökning som har varit att undersöka, beskriva 
och jämföra två olika språkleksmodeller, Bornholmsmodellen och Trullemodellen. Med 
hjälp av frågeställningarna; hur yttrar sig språkleksmodellerna i praktiken, hur arbetar 
pedagogerna i förskoleklass med språkleksmodellerna samt vilken uppfattning har 
pedagogerna om arbetet med de olika modellerna, är vår förhoppning att syftet ska 
klargöras.  

I litteraturdelen kommer vi att belysa barns språkliga utveckling och lyfta fram två olika 
traditioner inom läsinlärning. Idag finns det huvudsakligen två traditioner inom barns 
läsinlärning. Whole language traditionen och Phonics traditionen. Fokus i vår 
undersökning kommer att ligga i Phonics traditionen eftersom de språkleksmodeller vi 
riktat in oss på bygger på den. Vi kommer även att gå närmare in på vad språklig 
medvetenhet är ur Phonics traditionen och hur man enligt Phonics traditionen kan arbeta 
upp en språklig medvetenhet hos barn i förskoleklass.  

I den empiriska delen har två observationer och sex intervjuer utförts. En observation 
och tre intervjuer per språkleksmodell. Syftet med observationerna var att se hur 
språkleksmodellerna användes i praktiken. Syftet med intervjuerna var att undersöka 
vad pedagogerna ansåg om språkleksmodellerna och sitt arbete med dem.  

Det som framkom ur både observationerna och intervjuerna var att modifieringar 
gjordes för att övningarna i språkleksmodellerna skulle fungera i praktiken. Det 
stämmer med de förutfattade meningar vi bar med oss från de verksamhetsförlagda 
utbildningarna. 

Nyckelord 

Förskoleklass, språkleksmodell, språksyn, språklig medvetenhet, Whole language, 
Phonics. 
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Inledning 

Bakgrund  

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 (Skollagen)  

Människor har ett stort behov av språket för att klara sig i vårt samhälle. Idag mer än 
någonsin på grund av det informationssamhälle vi lever i. Därför är det viktigt att barn 
redan i tidig ålder får mycket språklig stimulans. Det måste ske både i hemmet och i 
skolan. Barn lär sig språket för att kommunicera med sin omvärld (Bjar & Liberg, 
2003). I den svenska grundskolan är språket det viktigaste redskapet för inlärning. Det 
är därför som elevernas språkutveckling är ett av skolans viktigaste uppdrag. Alla 
pedagoger i skolan har ansvar för att en positiv språkutveckling sker. Att lära elever att 
läsa och skriva blir en utmaning för en pedagog, som arbetar med de yngre åldrarna. 

Inom läsinlärningsforskningen fokuseras det huvudsakligen på två olika traditioner. Det 
är Whole language traditionen och Phonics traditionen. Whole language traditionen 
förespråkar en helhet i inlärningen som en förutsättning för att kunna bli språkligt 
medveten (Lindö, 2000). Phonics traditionen hävdar däremot att den språkliga 
medvetenheten uppkommer från en systematisk träning i språkets olika delar. Forskning 
inom Phonics traditionen visar på att det finns flera bra språkutvecklande arbetssätt 
(Frost, 2002). 

Under våra specialiseringar på Lärarhögskolan i läs- och skrivinlärning har vi blivit 
medvetna om vilken betydelse språket har för all inlärning i skolan. Tyngdpunkten i 
specialiseringarna låg i Phonics traditionen och hade bara mindre inslag av Whole 
language traditionen. Inom Phonics traditionen antas barnens språkliga resurser kunna 
ökas inför skolan och den kommande läsinlärningen. Ett sätt att öka den språkliga 
medvetenheten är med hjälp av språklekar. Svensson (1995) påstår att med hjälp av 
språklekar kan barnens språkliga medvetenhet tränas upp redan i förskolan vilket gör att 
barnet upptäcker språkets formsida. I Sverige är Phonics traditionen det traditionella 
synsättet på läs och skrivinlärning och många förskolor och skolor arbetar efter den 
traditionen (Lundberg & Höien, 1990). 

Under våra verksamhetsförlagda utbildningar såg vi att pedagogerna arbetade med två 
olika språkleksmodeller. På den ena skolan arbetade de med Bornholmsmodellen som 
har utarbetats från ett forskningsprojekt och handlar om träning av den språkliga 
medvetenheten (Lundberg, Frost & Petersen, 1988). På den andra skolan arbetar de med 
Trullemodellen som är en liknande modell och som bygger på liknande grunder om 
träning i språkets medvetenhet. 

 När vi har varit ute på skolorna har vi sett att övningarna som pedagogerna gör verkar 
vara uppskattade av både barn och pedagoger. Pedagogerna arbetade mer eller mindre 
aktivt med modellerna och gjorde även många modifieringar av modellerna. Det väckte 
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flera frågor hos oss. Varför modifierade de modellerna och för vem gjordes 
modifieringarna? Vad vilade de sina arbetssätt på för vetenskapliga grunder och 
påverkades det utlovade resultatet från modellerna av modifieringen? De frågorna 
uppkom eftersom språkleksprogrammen belyser vikten av att följa programmen noga 
för att få en positiv effekt på den språkliga medvetenheten (Lundberg, 1990). 

Syfte 
På grund av de frågor som väcktes hos oss under vår verksamhetsförlagda utbildning 
ville vi undersöka de två språkleksmodellerna som användes på skolorna. Därför blir 
syftet med vår undersökning att undersöka, beskriva och jämföra två olika 
språkleksmodeller, Bornholmsmodellen och Trullemodellen.  

Frågeställningar  

 

Hur yttrar sig språkleksmodellerna i praktiken? 

 

Hur arbetar pedagogerna i förskoleklass med språkleksmodellerna? 

 

Vilken uppfattning har pedagogerna om arbetet med de olika modellerna? 

Disposition 
Efter inledning med bakgrund, syfte och frågeställning kommer vi att gå igenom 
litteratur angående ämnet, tidigare forskning och teorier om barns språkutveckling. Efter 
det kommer vi att gå igenom metoderna som vi kommer att använda oss av i vår 
undersökning. I vårt fall kommer det att bestå av kvalitativa intervjuer och 
observationer i förskoleklasser. Efter presentationen av resultatet för vi en diskussion av 
resultatet utifrån litteraturen och verkligheten. Därefter kommer den valda metoden att 
diskuteras och undersökningen avslutas sedan med vår slutsats. 
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Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången kommer vi att gå igenom de två starkaste 
läsinlärningstraditioner i Sverige. Efter det kommer vi att gå in på barns språkutveckling 
och belysa vad språklig medvetenhet är. Slutligen kommer vi att lyfta fram de två 
språkleksmodeller som vår undersökning handlar om.  

Olika läsinlärningstraditioner 
Det finns flera teorier på hur barns läsinlärning sker. Det finns även olika idéer om hur 
barn lär sig. Hur barn lär sig läsa och skriva finns det också olika teorier på. De två 
starkaste traditionerna idag i Sverige är Phonics traditionen och Whole language 
traditionen. 

Phonics traditionen 

I Phonics traditionen får barn övning i bokstävernas ljud och i att ord kan delas in i olika 
ljuddelar. Inom Phonics traditionen är ljudmetoden ett exempel på en 
avkodningsinriktad metod för läsinlärning (Lundberg & Höien, 1990). 

Phonics traditionen anser att de alfabetiska system som läsning och skrivning bygger på 
inte är naturliga utan att de är konstruerade av människor. Därför måste barnet först 
förstå detta system och lära sig bokstäverna innan det lär sig att läsa och skriva. Genom 
träning med exempelvis språklekar kan barnen uppnå en språklig medvetenhet som 
enligt Phonics traditionen är en förutsättning för att lära sig läsa. Textförståelsen 
kommer först när man har lärt sig att avkoda bokstäverna korrekt. För att barn skall lära 
sig att läsa och avkoda texter är det viktigt att de får arbeta med texter som är anpassade 
utifrån deras egen nivå. Därför ställs det höga krav på en medveten kunskap inom detta 
arbetssätt (Frost, 2002). 

Whole language traditionen 

Inom Whole language traditionen ser man på läsning främst som en kommunikativ 
process som finns i vår naturliga vardag. Vid läsning är det viktigt att skapa 
meningsfullhet och att barnen själva är delaktiga (Lindö, 2000). Läsningen uppfattas 
som en språklig process och barnen läser texter och riktiga böcker som inte har någon 
speciell språkanknytning till just nybörjarläsare. I Whole language traditionen skall inte 
läraren undervisa barnen om hur man läser och skriver utan genom att barnen arbetar 
med texter lär de sig att avkoda dem själva. Vikten av den sociala kontakten betonas 
genom att barn lär sig av varandra (Lindö, 2000). 

Genom att ha en positiv undervisningsmiljö underlättar det för barns inlärning (Hall, 
2003). Den pedagogiska miljön formas på ett medvetet sätt för att barns utveckling och 
deras lärande ska bli det bästa möjliga. Begreppet Whole language kan liknas med 
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helspråksundervisning, där språket används i naturliga och kommunikativa 
sammanhang (Lindö, 2000). 

Traditionernas inverkan på läsinlärning 

Oavsett vilken tradition som undervisningen vilar på så lär sig barnen att läsa på olika 
sätt. Lundberg (1990) menar att det inte finns någon metod som kan räknas som bäst för 
barnen i deras första möte med läsinlärning eftersom det beror på flera olika faktorer. 
Lundberg menar på att det inte finns någon metod som är helt perfekt och renodlad, utan 
det beror på barnen och lärarens inställning till det som ska läras ut. Det kan också vara 
lärarens erfarenhet och kunskap om inlärningen som har en betydande roll för barnens 
läsinlärning (Lundberg & Höien, 1990).  

Verksamhet i förskoleklass 
Förskoleklassen är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet och 
utbildningen ska vara som en grund för barnens fortsatta skolgång (skolverket). Enligt 
Svensson (1995) arbetar pedagogerna mycket med språket och barnens språkliga 
medvetenhet i förskoleklassen. De fokuserar på språklekar för att de ska upptäcka 
språket och se språket ur ett annat perspektiv, vilket får betydelse för deras läs och 
skrivinlärning. Svensson menar på att det är viktigt att öka barns medvetenhet om ord, 
genom det så ökar barnets medvetenhet om språket. Övningarna som pedagogerna 
utövar bygger på att de ska höra olika delar av ljud eller av ord. Lekarna bör varieras 
och göras i olika svårighetsgrader beroende på barnet. Smith (1997) anser att det är 
viktigt att barn får en språklig medvetenhet för att det ska gå bra med deras fortsatta 
läsinlärning.  

Barns språkliga utveckling 
Människor kommunicerar med varandra för att göra sig förstådda och för att förstå 
omvärlden (Bjar & Liberg, 2003). Barn kommunicerar med omvärlden direkt efter 
födseln. Det gör barnet genom skrik. Skriken låter olika beroende på vad som framkallat 
dem och kan därför jämföras med ett språk. Spädbarnets första skrik övergår sedan till 
ett mera kontrollerat joller som används av barnet i kommunikation med en vuxen. 
Redan runt barnets ettårsdag har jollret övergått till ett mer nyanserat språkliknade joller 
som liknar ett vuxenspråk. Under de följande 2-3 åren utvecklar barnen ett större 
ordförråd och ett klarare tal och det blir början till att förvärva språket (Söderbergh, 
1988). Barns språkliga inlärning är beroende av mycket språklig kontakt och språket 
utvecklas bäst i meningsfulla sammanhang (Höien & Lundberg, 1990). Barnet tillägnar 
sig språket i den sociala miljön som barnet ingår i. Genom att lyssna suger barnet i sig 
språket som en svamp. Bjar och Liberg (2003) anser att tillägna sig ett språk till stor del 
hör till att imitera andra i sin sociala miljö.  

Alla barn utvecklar ett språk även om den takt de utvecklar språket i ofta skiljer sig åt 
(Söderbergh, 1988). Ett barn tillägnar sig språket tidigt och kan redan i mycket ung 
ålder verbalt samtala med andra människor medan ett annat barn tar lite längre tid på sig 
att arbeta upp sin verbala förmåga. Många forskare anser att den sociala miljön har stor 
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påverkan för barnets språkliga utveckling. Om barnet växer upp i en verbal social miljö 
har det större möjligheter att utveckla ett rikt språk (Bjar & Liberg, 2003). På en 
föreläsning på Lärarhögskolan i Stockholm benämnde Mats Myrberg det att ”föräldrar 
som har ett rikt språk förmedlar sina språkliga interaktionsmönster till sina barn” (2/11 
2006).  

Sättet som barnet använder språket ändrar sig i takt med deras ålder. När barnet föds 
handlar det om ljud som med åldern övergår till ord som i sin tur övergår till kortare 
meningar. Det hör ihop med att barn samlar på sig nya ord hela tiden. Barnet får hela 
tiden nya erfarenheter från nya situationer som gör att deras ordförråd växer. Ju större 
ordförråd barnet har ju mer kommunikativ blir deras verbala kommunikation med andra 
(Söderbergh, 1988). För små barn hör orden och situationen som barnen befinner sig i 
ihop. Orden kompletterar situationen. Barnet reflekterar inte över själva orden och 
uppmärksamheten i kommunikationen ligger i vad de säger istället för hur de säger det. 
Barnet är inte medveten om språkets formsida och har inte ännu uppnått en språklig 
medvetenhet (Hagtvet & Pálsdóttir, 1993). 

Språklig medvetenhet  

Med språklig medvetenhet avses att barnet självständigt och medvetet funderar över språket. 

Det gäller både talat och skrivet språk. Barnet uppmärksammar och funderar över språkets 

struktur eller form och inte enbart utsagans innebörd (Svensson, 1998 s.84).  

Begreppet språklig medvetenhet är relativt nytt och Hagtvet (2006) skriver att det bara 
är under de senaste 20-25 åren som det har börjat föras diskussioner om sambandet 
mellan språkutveckling och läsning. Den som är språkligt medveten kan tala om språket 
och se det utifrån, att ha ett metaperspektiv (Hagtvet, 2006). Även om barnet har en bra 
språklig förmåga betyder det inte att barnet har skapat sig en språklig medvetenhet. Det 
man gör när man på det traditionella sättet arbetar med språklig medvetenhet är att man 
riktar barnets uppmärksamhet mot språket och språkets olika funktioner. Hagtvet & 
Pálsdóttir (1993) menar att det är en stor fördel att barn blir språkligt medvetna när de 
ska knäcka den alfabetiska koden. Enligt det traditionella synsättet har barn som är 
språkligt medvetna oftast en bättre läs- och skrivinlärning än barn med en liten språklig 
medvetenhet. Språklig medvetenhet är ett fenomen med många ansikten. Enligt 
Svensson (1998) är det flera delar av språklig medvetenhet som måste uppnås. Svensson 
delar in språklig medvetenhet i fem delar:  

 

Fonologisk medvetenhet – medvetenhet om språkets ljudstruktur. 

 

Morfologisk medvetenhet – medvetenhet om ordets delar och hur de kan 
förändras. 

 

Syntaktisk medvetenhet – medvetenhet om hur språkets morfem sätts samman 
till satser, meningsbyggnad. 

 

Semantisk medvetenhet – medvetenhet om satsers betydelse 
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Pragmatisk medvetenhet – medvetenhet om hur språket används i olika 
situationer.  

Lundberg (1984) är en förespråkare för språklig medvetenhet och han använder sig av 
begreppet lingvistisk medvetenhet. Att ha en lingvistisk medvetenhet innebär enligt 
Lundberg att kunna skifta uppmärksamhet från innehåll till form och vara medveten om 
språkets formsida. Lingvistisk medvetenhet är något som Lundberg påstår inte helt är 
utvecklat förens barn har kommit upp i sexårsåldern och Lundberg menar att det är av 
kritisk betydelse för barns läsinlärning. Lingvistisk medvetenhet passar även in i 
Phonics traditionens synsätt. Det finns studier som har visat på att det är möjligt att 
träna upp den språkliga medvetenheten (exempelvis Lundberg, Frost & Petersen, 1988). 
Genom att använda sig av språklekar kan man träna på de fem delarna i språklig 
medvetenhet. 

Språklekar 
Att leka med språket är något som många förskolor och förskoleklasser gör. Ofta tycker 
barn att sådana övningar är mycket roliga. Enligt läroplanen (Lpo 94) ska skolan verka 
för att varje barn ska få stora möjligheter att utveckla sin kommunikativa förmåga och 
få tilltro till sin språkliga förmåga. Inom Phonics traditionen anses språklekar kunna 
användas som träning av den språkliga medvetenheten inför den kommande läs- och 
skrivinlärningen. Svensson (1995) påpekar att språklekar alltid ska vara roliga och 
lustfyllda. Det är också något som de två språkleksmodellerna vi har valt att undersöka 
påtalar tydligt i modellernas handledning. 

Bornholmsmodellen 

Modellen 

Den ursprungliga modellen består av sju delar som ska övas in i olika språkliga 
områden. Modellen är inte en läsinlärningsmetod utan ska syfta till att göra barn 
läsförberedda.  

1. Lyssnandelekar inriktar uppmärksamheten mot ljud i allmänhet. Lekarna tränar 
på ett enkelt och effektivt sätt barnen i aktivt lyssnande och koncentration. 

2. Rim och ramsor utvecklar förmågan att uppmärksamma ljudstrukturen i språket 
och att skilja mellan innehåll och form. 

3. Meningar och ord utvecklar förmågan att dela upp korta och långa meningar i 
ord och att bli uppmärksam på olika ordlängd, exempelvis TÅG-
NYCKELPIGA. 

4. Stavelser utvecklar förmågan att dela upp ord i stavelser, exempelvis kro-ko-dil 
(analys) och därefter föra samman stavelserna till krokodil (syntes). 
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5. Första ljudet i ord utvecklar förmågan att urskilja ett ords första ljud från resten 

av ordet. Barnen lär sig att lyssna på det första ljudet i ett ord skilt från resten av 
ordet, exempelvis n – ål. 

6. Analys och syntes av fonem utvecklar förmågan att dela upp ord i fonem 
(språkljud). K – o (analys) och att föra samman fonemen till ett ord ko (syntes).  

7. Betoningsövningar inriktar uppmärksamheten på språkets betoning och hur den 
kan varieras.      

(www.bornholmsmodellen.se)  

Modellen har flera övningar i varje del som är indelade i en stigande svårighetsgrad. 
Övningarna ska upprepas varje dag under en längre period. För att få bästa resultat ska 
modellen följas noga. 

Det här är den ursprungliga modellen som kom efter studien på Bornholm. Modellen 
har på senare år arbetats om i olika omgångar (exempelvis Häggström & Strid, 2002).  

Bornholmsstudien 

Bornholmsmodellen är utarbetad efter en studie på förskolebarn i Danmark (Lundberg, 
Frost & Petersen, 1988). Syftet med studien var att ta reda på om det var möjligt att 
stimulera språklig medvetenhet och att bekräfta ett positivt samband mellan fonologisk 
medvetenhet och tidig läsinlärning. Nästan 400 barn ingick i studien som var uppdelad i 
en experimentgrupp på Bornholm och en kontrollgrupp på Jylland. Barnen testades i 
språklig medvetenhet både före och efter studien. Lundberg, Frost och Petersen hade 
cirka ett år före studien började i ett samarbete med lärare utformat övningar till 
Bornholmsstudien. Ett schema av övningarna utformades med en genomtänkt 
progression. Övningarna gjordes med barnen dagligen i ca 15-20 minuter under en 8 
månaders period. Fokus låg på att lekarna skulle vara välstrukturerade, lärarledda och 
lustfyllda. Några övningar skulle sedan upprepas under en 8 veckors period under första 
klass. 

Resultatet av undersökningen blev att experimentgruppen klarade testen som utfördes 
efter undersökningen bättre än kontrollgruppen. Studien verkade fungera allra bäst på de 
barnen som hade haft lägst språklig medvetenhet före studien. Stor effekt märktes i den 
fonologiska medvetenheten för alla barnen i experimentgruppen. Även på ordavkodning 
och stavning märktes en tydlig effekt. Lundberg, Frost och Petersen (1988) märkte 
effekten redan i första klass men det märktes också en tydlig effekt av studien ända upp 
till tredje, fjärde klass. 

Trullemodellen 

Trulle är ett troll som är huvudpersonen i Gleerups svenska läromedel Trulle. Trulle är 
ett komplett läromedel för läs- och skrivinlärning i skolåren F-1. Genom att lära känna 
Trulle tränar barnen sin språkutveckling på ett lekfullt och strukturerat sätt. 
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Trullemodellen startades av Ann Marie Bryntse och Anita Palmkvist. Anita Palmkvist 
är lågstadielärare, special- och talpedagog.  

I boken Språkstegen hjälper trollet Trulle barnen att klättra på den språkliga 
medvetenhetens fem stegpinnar. Man utgår från helheten, där steg ett är rim, steg två 
meningar, steg tre ord, steg fyra stavelser och det sista steget ljud. Barnen stimuleras 
tillsammans med Trulle i lekar in i den språkliga medvetenheten. Genom formen på 
lekarna blir barnens visuella, auditiva och motoriska förmåga även tränad. Bilderna i 
boken gör att barnens fantasi väcks och gör att de tycker det är roligt med Trulle 
(Bryntse och Palmkvist, 1996). 

För att läsinlärningen ska lyckas måste barnet klättra upp för språkstegen i sin egen takt 
menar Bryntse och Palmkvist (1996). Trots att författarna inte refererar till någon 
vetenskaplig undersökning förefaller det som den är baserad på Phonics traditionen. Det 
finns dock inga referenser på att språkstegen är empirisk utprövad.  
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Empiri 

Vi påbörjade vår metoddel med att göra en litteraturgenomgång inom språklig 
medvetenhet. Efter det valde vi en kvalitativ intervjumetod till undersökningarna. I och 
med den undersökning vi skulle göra och den tid vi hade till vårt förfogande så ansåg vi 
att en kvalitativ intervjumetod passade bäst. Kvale (1997) skriver att det är viktigare 
med en intervjus kvalitet än dess kvantitet när forskare har begränsad tidsplan. Han 
menar också att forskare vinner på att lägga mer tid på förberedelser inför och analysen 
av intervjuerna. Kullberg (2004) skriver att kvalitativ forskning har högre kvalitet än 
kvantitativ forskning.  

Vi ville att de intervjuade pedagogerna med egna ord skulle berätta om hur de arbetade 
med de två språkleksmodellerna och om de fungerade i praktiken så som de är tänkta i 
teorin. Vi valde att göra halvstrukturerade intervjuer. Det gav oss möjlighet att göra 
mindre förändringar i frågornas form och ordningsföljd som gjorde att intervjun (se 
bilaga 1) blev mer innehållsrik och levande (Kvale, 1997). Vi valde även att göra en 
observation (se bilaga 2) per språkleksmodell för att få möjlighet att själva se hur 
pedagogerna arbetade med språkleksmodellerna i praktiken. I och med att göra en 
observation kunde vi se barnens känslor och reaktioner vid språklekarna. Det gav oss 
även en inblick i den pedagogiska miljön i förskoleklasserna.  

Urval 
Vårt mål inför undersökningen var att få möjlighet att intervjua sex pedagoger, tre som 
arbetade med Trullemodellen och tre som arbetade med Bornholmsmodellen. Vi ville 
även observera vid två tillfällen, en observation för varje modell. Vi utgick från våra 
skolor i vårat partnerområde som ligger i en förort väster om Stockholm. Då vi inte 
lyckades att få tillräckligt många intervjuer kontaktade vi en skola i en kommun norr 
om Stockholm där de arbetade med en av modellerna. Fokus lades på förskoleklasser 
därför att det är i förskoleklasser som pedagoger arbetar mest intensivt med 
Trullemodellen och Bornholmsmodellen. 

Genomförande 
Vi kontaktade de berörda pedagogerna på de respektive skolorna via personlig kontakt 
eller via telefonkontakt och bad om att få komma och intervjua pedagogerna och 
observera verksamheten vid utövandet av språkleksmodellerna. Vid kontakten med 
pedagogerna informerades de kortfattat om undersökningens syfte. Tre till fem dagar 
före intervjuerna skulle genomföras skickade vi ut intervjufrågorna till de berörda 
pedagogerna så att de skulle få möjlighet att förbereda sig. Det gjordes även för att vi 
ville få ut så mycket som möjligt av intervjuerna. Vi arbetade gemensamt fram 
intervjufrågor efter en grundlig genomgång av litteratur kring språkleksmodellerna. 
Kvale (1997) skriver att det är viktigt att intervjuaren är väl förberedd inför intervjun för 
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att utgången ska bli bra. Vi valde att fokusera på enkla, korta och öppna frågor som 
brukar leda till längre intervjusvar (Kvale, 1997). 

Vid intervjuerna användes bandspelare för att lättare kunna analysera intervjun i 
efterhand. Bandspelare användes även för att kunna ha koncentrationen helt på 
intervjupersonen. Vi var även beredda på att anteckna för hand om intervjupersonerna 
inte ville spelas in på band. Före intervjuerna blev de intervjuade informerade om de 
forskningsetiska principerna vid undersökningen. Under observationerna antecknade vi 
efter ett observationsschema. 

Etiska principer 
Innan intervjuerna tog vi del av de forskningsetiska principerna från vetenskapsrådet. Vi 
informerade även pedagogerna om detta. Det finns fyra grundläggande krav som måste 
följas för att intervjuerna ska bli etiskt korrekta. Genom att följa dessa krav skyddas 
intervjuaren och det ger oss insikter i vårat ansvar som intervjuare (Vetenskapsrådet).  

Informationskravet innebär att forskaren ska upplysa om undersökningen syfte, att 
deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att undersökningspersonen har rätt att bestämma över sin egen 
medverkan. Även att forskaren måste inhämta godkännande från 
föräldrar/vårdnadstagare om undersökningspersonen är under 15 år och av etisk känslig 
karaktär.  

Konfidentialitetskravet innebär att de intervjuade personerna har rätt att vara anonyma  

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet endast kommer att användas för 
forskningsändamålet. Endast forskarna tar del av den informationen som den 
intervjuade delger.  

Metodbeskrivning 
För att kunna hålla isär de olika modellerna så kom vi överens om att fokusera på en 
språkleksmodell var. Den ena riktade in sig på Bornholmsmodellen och gjorde de 
intervjuerna och den observationen. Den andra riktade in sig på Trullemodellen och 
gjorde de intervjuerna och den observationen.  

Resultatet har att delats in i två delar. I första delen presenteras resultatet från 
intervjuerna och observationen från Bornholmsmodellen. I den andra delen presenteras 
resultatet från intervjuerna och observationen från Trullemodellen. 

Intervju  

För att på ett enkelt sätt kunna se vilken pedagog som arbetar med vilken 
språkleksmodell kommer pedagogerna som arbetar med Bornholmsmodellen att 
benämnas som pedagog B1, B2 och B3. Skolorna som arbetar med Bornholmsmodellen 
kommer att benämnas som skola Ba och Bb.  

B= Bornholmsmodellen. 
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Pedagogerna som arbetar med Trullemodellen kommer att benämnas som pedagog T1, 
T2 och T3. I skolan där de arbetar med Trullemodellen kommer förskoleklasserna att 
benämnas som förskoleklass Ta, Tb och Tc.   

T= Trullemodellen 

Observation 

Ena observationen gjordes i en förskoleklass på skola Ba med pedagog B1. Samlingen 
gjordes direkt när skolan började på morgonen kl. 08.20. Barnen kom in och fick sätta 
sig på stolar som var placerade i en stor ring i hörnet av klassrummet. Barnen hade 
arbetat med Bornholmsmodellen under ca 7 månader och hade hunnit igenom de flesta 
övningarna. Gruppen bestod av 13 barn och en pedagog. 

Andra observationen gjordes i förskoleklass Tc med pedagog T3. Lektionen gjordes 
direkt när skolan började på morgonen kl. 10.00. Barnen gick in i klassrummet och satte 
sig vid sina platser. Gruppen bestod av 24 barn och två pedagoger. 
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Resultat och diskussion 

Bornholmsmodellen 

Intervju pedagoger 

Pedagog B1 

Pedagog B1 är utbildad förskollärare och arbetar i en förskoleklass på skola Ba. Hon 
blev färdig förskollärare år 1970 och har arbetat med barn i 37 år. Pedagog B1 har 
arbetat på förskola både som förskollärare och som förskolechef samt i skolan i 
förskoleklass. De senaste 13 åren har hon arbetat i förskoleklass på olika skolor. I 
kommunen, där pedagog B1 arbetar, togs tidigt ett beslut om att Bornholmsmodellen 
skall ingå i arbetet med förskoleklasser i de kommunala skolorna. Pedagog B1 tror att 
Bornholmsmodellen står med i skolans verksamhetsplan men är inte helt säker. Deras 
mål och idé är att barnen skall bli mer språkligt medvetna under tiden i förskoleklassen. 
Att barnen skall veta vad ett ord och en mening är. De skall även ha ökat sin 
koncentrationsförmåga och lärt sig uppfatta olika ljud i språket. 

Pedagog B1 har i sitt arbete med barn, också före tiden i förskoleklassen, arbetat med 
Bornholmsmodellen och har en positiv inställning till modellen. Redan före 
Bornholmsmodellen arbetade pedagog B1 med liknade övningar som återfinns i 
modellen, till exempel rim och ramsor, sånger och bokstavsljud. Hon anser att det är 
viktigt för barn att få en språklig medvetenhet tidigt. Hon kartlägger inte barnens 
framgångar i deras språkliga medvetenhet men anser ändå att barnen får en större 
språklig medvetenhet av övningarna i Bornholmsmodellen och att det leder till att 
barnen får det lättare i skolan. Till skola Ba kommer även barn från privata förskolor 
och förskoleklasser där barnen inte fått möjlighet att arbeta med Bornholmsmodellen 
och då syntes det en stor skillnad i barnens språkliga medvetenhet.  

Lärare märker om barnen har arbetat med Bornholmsmodellen när de börjar ettan. Barnen är 

då mycket mera språkligt medvetna (Pedagog B1).   

För tillfället arbetar pedagog B1 tillsammans med pedagog B2 och de har en barngrupp 
på 30 barn som de har delat in i två självständiga grupper. Pedagog B1 ansvarar för en 
barngrupp på 14 barn. Varje morgon vid samlingen arbetar hon och barnen med 
Bornholmsmodellen. Hon upplever att upplägget i modellen är bra och att schemat som 
medföljer också fungerar bra. Hon ser att barnen tycker att övningarna är väldigt roliga 
och att de är mycket intresserade vid övningarna. Pedagog B1 följer schemat som det 
står i modellen men modifierar övningarna lite i varje steg. Det gör hon för att 
övningarna skall passa in i verksamheten och i barngruppen. Om det står i övningarna 
att den skall göras med endast 4-5 barn så låter hon hela gruppen göra övningarna ändå. 



  

13

 
Det gör hon för att det inte ska bli orättvist eller för att något barn skall känna sig 
utanför. Ibland har pedagog B1 märkt att många barn inte riktigt förstår och då har hon 
upprepat övningarna i det steget en gång till för att öka medvetenheten. 

Pedagog B1 tycker att det nästan bara finns fördelar med Bornholmsmodellen men att 
en nackdel är att materialet kan bli lite tråkigt. Det problemet löser hon genom att köpa 
och göra eget material till övningarna. Hon utgår då alltid från det ursprungliga 
materialet och behåller själva övningen men med till exempel nyare bilder. En annan 
mindre nackdel med Bornholmsmodellen är att pedagog B1 känner att hon måste 
anpassa övningarna i modellen till den verkliga barngruppen. 

Pedagog B2 

Pedagog B2 är utbildad förskollärare och arbetar i en förskoleklass på skola Ba. Hon 
blev färdig förskollärare år 1981 och har arbetat med barn i 25,5 år. Pedagog B2 har 
arbetat 19 år som förskollärare i förskolan och 6,5 år i förskoleklass. Hon arbetar i 
samma förskoleklass som pedagog B1. Kommunen har ett centralt beslut om att alla 
kommunala förskoleklasser skall arbeta med Bornholmsmodellen och modellen står 
med i skolans verksamhetsplan. Deras mål och idé är att genomföra alla övningarna i 
Bornholmsmodellen under de två terminerna i förskoleklassen. Det leder i sin tur till att 
barnen blir mer medvetna om språket. Något som forskare anser är väldigt viktigt säger 
pedagog B2. 

När pedagog B2 arbetade i förskolan arbetade hon med de äldsta barnen och då mycket 
med den språkliga medvetenheten. Hon arbetade även lite med Bornholmsmodellen så 
när hon började arbeta i förskoleklass var hon redan bekant med modellen. Pedagog B2 
tycker att modellen är mycket bra och säger att effekten märks tydligt hos barnen i och 
under arbetet med övningarna. De barn som inte hade stor språklig medvetenhet när de 
började i förskoleklassen, fick efter ett par månader med övningar ur 
Bornholmsmodellen en tydlig ökning i sin språkliga medvetenhet. Dessutom har de 
lärare som tar emot ettorna berättat att det märks stora skillnader på barnen som inte har 
arbetat med Bornholmsmodellen. En del av de barnen kan ha lite svårt att komma igång 
med läsningen. Pedagog B2 säger också att när man jobbar mitt i övningarna kanske 
man inte alltid ser resultatet men att hon ändå tror att modellen hjälper många barn. 

Pedagog B2 arbetar tillsammans med pedagog B1 och har en barngrupp på 30 barn som 
de delat in i två självständiga grupper. Pedagog B2 ansvarar för en grupp på 16 barn. 
Hennes målsättning är att göra ett kort moment ur Bornholmsmodellen varje morgon 
eftersom Bornholmsmodellen bygger på kontinuitet och korta pass. Ibland blir det inte 
så i praktiken därför att det i vissa perioder är mycket annat som skall hinnas med i 
skolan och ibland har de friluftsdagar. En dag kan de bara göra en kort övning ur 
Bornholmsmodellen som avslutning på samlingen och en annan dag en lite längre 
övning. Det beror på olika saker. Till exempel hur roligt barnen tycker det är, tiden man 
har, vad det är för övning och hur det fungerar just då i gruppen. Överlag tycker alla 
barn det är mycket roligt med övningarna i Bornholmsmodellen. Pedagog B2 följer 
stegen och övningarna i Bornholmsmodellen så som det är tänkt men modifierar lite i 
övningarna ibland. Hon tycker materialet är bra men en del övningar kan vara lite trista 
och tjatiga. Hon brukar tillföra eget material som bygger på samma princip som i 
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övningarna men lite nytt och spännande. Hon tar även till sig när barnen kommer med 
olika förslag.  

Man kan inte hålla på och traggla hur länge som helst för då är risken att de tycker det är 

tråkigt ... det måste vara lustfyllt (Pedagog B2).  

Pedagog B2 anser att Bornholmsmodellens fördelar är att barnen tycker det är kul och 
att barnen blir medvetna om språket. Modellens nackdelar är att materialet är lite trist 
med svart-vita, lite tråkiga bilder. Det problemet löser pedagog B2 med att tillsammans 
med barnen färglägga bilderna som används i övningarna och att hitta på nya övningar 
som går ut på samma sak som övningarna i Bornholmsmodellen. Det gör övningarna 
roligare, spännande och mer utmanande. Pedagog B2 säger att övningarna inte får bli 
till repetition utan man måste hela tiden lyckas med att utmana barnen utan att det blir 
för svårt. 

Pedagog B3 

Pedagog B3 är utbildad F-5 lärare och arbetar i en förskoleklass i skola Bb. Hon blev 
färdig lärare sommaren 2006 och har arbetat i förskoleklass sen hösten 2006. Pedagog 
B3 är barnskötare i botten och innan hon utbildade sig till F-5 lärare arbetade hon även 
som elevassistent och lärarassistent. Det är bara pedagog B3 som arbetar med 
Bornholmsmodellen i skola Bb. Under hennes lärarutbildning gick hon en kurs som 
handlade om barns läs- och skrivinlärning och skrev även sin c-uppsats i samma ämne. I 
hennes arbete med barns läs- och skrivinlärning kom hon i kontakt med Anna Strid som 
har arbetat fram mer språkleksmaterial efter Bornholmsmodellen (Häggström, Strid 
2002). Därför ökades hennes intresse och hon ville arbeta med Bornholmsmodellen. 

Innan pedagog B3 utbildade sig till F-5 lärare har hon alltid arbetat efter samma princip 
som Bornholmsmodellen bygger på. Nu är det första gången som hon arbetar helinriktat 
med Bornholmsmodellen. Det tycker hon fungerar jättebra och hon är väldigt nöjd med 
sitt arbete. Barngruppen i förskoleklassen är 25 barn och de delas in i två grupper under 
morgonsamlingarna, en grupp på 12 barn och en på 13 barn. Varje samling är cirka 20 
minuter. Samlingarna består inte bara av Bornholmsmodellens övningar utan tiden 
används även till att gå igenom den veckans dag och dagens väder. Varje vecka har 
även barnen en ramsa som de arbetar med dagligen. Ramsan bygger på samma principer 
som några övningar ur Bornholmsmodellen där barnen skall dela ramsan i ord, ”klappa” 
hur många ord det är och så vidare. Pedagog B3 följer schemat i Bornholmsmodellen 
men väljer godbitarna ur övningarna på varje steg och lägger till några egna övningar 
ibland.  

Pedagog B3 berättar att hon följde Bornholmsmodellen mer noga under höstterminen än 
vad hon gör nu på vårterminen. Det tror hon dels beror på att barnen har utvecklats så 
mycket nu och kan så många övningar och dels på att det händer väldigt mycket annat 
nu i slutet på vårterminen. Även om hon modifierar övningarna mycket så säger hon att 
alla övningar hon gör bygger på att barnen ska få en viss fonologisk medvetenhet. De 
ursprungliga övningarna i Bornholmsmodellen kan bli lite tjatiga om gruppen kommit 
långt i sin språkliga medvetenhet. Effekten av användandet av Bornholmsmodellen 
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tycker pedagog B3 syns tydligt när de går tillbaka i övningarna och kollar om barnen 
kan. Även föräldrarna är positiva och berättar att barnen blivit mer intresserade av 
böcker och bokstäver under terminernas gång.  

Allt vi gör i sexårsverksamhet är en förberedelse inför skolan. Bornholmsmodellen är en 

förberedelse inför läs- och skrivinlärningen, en bra grund (Pedagog B3).  

Några direkta problem med modellen har pedagog B3 svårt att hitta. När hon fått 
fundera en stund säger hon ändå att ett problem skulle kunna vara att det kan bli lite 
tjatigt och tråkigt, både för barnen och för henne själv. Hon anser dock att fördelarna 
överväger stort. Barnen blir mer medvetna och får lättare i skolan. Det underlättar att 
hitta de barn som behöver lite extra stöd i den kommande läs- och skrivinlärningen 
tidigt. Det möjliggörs med användandet av Bornholmsmodellen. Pedagog B3 berättar 
att hon även har önskemål om att följa med sin förskoleklass och bli klasslärare för dem 
i ettan och att hon redan nu har några barn som hon vill kolla lite extra, barn som kanske 
kommer få problem med läs- och skrivinlärningen. Hon anser att Bornholmsmodellen 
ger en bra grund inför den kommande läs- och skrivinlärningen. 

Observation 

Skola Ba 

Pedagogen börjar med att hälsa barnen välkomna till skolan och presenterar mig och 
förklarar att jag ska titta på deras samling idag. Jag är själv inte delaktig i lekarna utan 
sitter vid ett bord på sidan av samlingsringen. 

Övning: Bygga nya ord 

Pedagogen lägger cirka 30 stycken fyrkantiga kort på golvet i mitten på ringen. Hon 
lägger dem i tre rader. På alla kort finns en bild av ett föremål och runt föremålet finns 
en gul, orange eller röd ram. De kort med gul ram läggs i en rad, korten med orange ram 
läggs i den andra och de kort med röd ram läggs i den tredje raden. Övningen går ut på 
att ta ett gult kort och ett rött kort och tillsammans ska föremålen på bilderna bilda ett 
föremål på ett kort med orange ram. Till exempel på det gula kortet är föremålet en 
HUND och på det röda kortet är föremålet en KORG.  Då ska barnet hitta ett orange 
kort som föreställer en HUNDKORG. Efter barnen har byggt sitt första ord ber 
pedagogen att de försöka byta plats på sina gula och röda kort och se om det går att 
bilda ett nytt ord och vad det då blir, till exempel HUND-KORG blir KORG-HUND. 
Detta verkar alla barnen tycka mycket om och de skrattar vid varje nytt ord. 

Barnen har gjort den här leken förut så många barn vet hur man ska göra. Pedagogen 
förklarar ändå noga hur barnen ska göra och visar med ett konkret exempel. Alla 13 
barnen börjar räcka upp händerna och alla får försöka i turordning. Vill barnen inte 
svara säger de pass och turen går över till nästa barn. Pedagogen bryr sig inte om ordet 
blir ett riktigt ord eller ett påhittat nonsensord. Många av barnen bygger ihop ett 
nonsensord som de tycker låter roligt. Men några försöker att bygga ett riktigt ord. 
Något barn försöker tänka lite längre och hitta kort med föremål som bildar ett riktigt 
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ord oavsett vilken placering de har, till exempel BÅT-HUS och HUS-BÅT som båda 
blir riktiga ord. Pedagogen börjar med att låta de barn som inte kan göra först medans 
de som kan får vänta. De som kan sitter lugnare på sina platser och räcker upp handen. 
Det är lite stökigt i gruppen men pedagogen är lugn och tillåter att barnen är lite 
okoncentrerade. Hon ber de barn som inte kan sitta still att försöka göra det. Övningen 
tar 15 minuter och flera gånger måste pedagogen be om barnens uppmärksamhet till 
övningen. 

Sammanfattande diskussion 

Det står i skollagen (1985:1100) att förskoleverksamheten ska ligga till grund för den 
fortsatta skolgången. Bornholmsstudien av Ingvar Lundberg, Jörgen Frost och Ole-Peter 
Petersen (1988) är en dokumenterad studie för användandet av språklekar i syfte att öka 
den språkliga medvetenheten. I resultatet från studien visas stora skillnader i barnens 
läsinlärning i år 1-3 efter användning av modellen. De barn som hade arbetat med 
övningar ur modellen fick en lättare läsinlärning. Bornholmsmodellen växte därefter 
fram ur Bornholmsstudien. 

Målet med varför pedagogerna använde Bornholmsmodellen var lite olika men 
grundade i samma tanke, att öka barnens språkliga medvetenhet. Även att barnen ska bli 
förberedda inför den kommande läsinlärningen genom att öka medvetenheten kring 
språket.  

Övningen som pedagog B1 valde till observationen var en övning som barnen kunde 
relativt bra. Pedagog B1 hade valt en sådan övning därför att barnen inte skulle känna 
sig pressade när jag var där. Pedagog B1 går ett par steg tillbaka i schemat i 
Bornholmsmodellen och väljer en övning. Hon modifierar den något genom att välja ett 
nytt material som hon själv har hittat. Materialet påminner dock väldigt mycket om 
originalmaterialet i modellen och den mest väsentliga skillnaden som jag lägger märke 
till är att de nya korten är färggladare. Pedagogen ändrar även lite i övningen under 
lekens gång. Jag tror hon gjorde detta för att det skulle bli roligare och mer utmanande 
för barnen. 

Alla pedagoger ansåg att upplägget i Bornholmsmodellen var bra men att det var svårt 
att genomföra övningarna i praktiken. Pedagogerna gjorde egna mer eller mindre 
modifieringar av modellen. Själva schemat tyckte de var bra men övningarna ändrade 
de lite i. Det gjorde de för att det inte skulle bli tråkigt, trist eller tjatigt. Pedagogernas 
kritik låg mestadels på materialet, de ansåg att det var lite tråkigt och pedagog B1 och 
B2 gjorde därför eget material som byggde på samma princip som materialet i 
modellen. Jag frågade pedagog B1 och B2 om varför de gjorde eget material och de 
sade att det nog mycket var för deras egen skull och inte så mycket för barnens. De sade 
att de ville ha lite nytt. Det var alltså oftast inte på grund av att barnen tyckte det var 
tråkigt som de valde nytt material utan för att pedagogerna tyckte det var tråkigt. 
Pedagog B3 valde att ta godbitarna ur varje övning i schemat och sen tillföra några egna 
övningar, övningar som liknade de i Bornholmsmodellen.  

Den kritik pedagogerna hade mot modellen löste pedagogerna genom att skaffa nytt 
material och göra modifieringar så att de ansåg att övningarna fungerade i praktiken. Så 
som modellen och schemat med övningarna var utformade från början fungerade inte 
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för någon av pedagogerna utan alla kände sig mer eller mindre tvingade att göra egna 
ändringar. I Bornholmsstudien (Lundberg, Frost & Petersen, 1988) påtalades vikten av 
att följa schemat och övningarna noga för att en effekt ska nås.  

Pedagogerna ansåg själva att de fick en effekt av modellen fast de modifierade den och 
inte använde den lika intensivt som modellen förespråkar. De påstod att de kunde se 
märkbara förändringar hos barnen. Pedagog B3 sade även att föräldrarna till barnen i 
hennes förskoleklass hade berättat att även de märkte en positiv skillnad i barnens 
språkliga medvetenhet. Pedagog B1 och B2 sade även att klasslärare i ettan märkte om 
barnen hade fått leka med språklekar från Bornholmsmodellen eller inte.  

Eftersom ingen av de tre pedagogerna hade gjort några kartläggningar av barnens 
utveckling var det svårt för dem att svara på om de hade märkt en effekt av användandet 
av språklekarna. De kunde bara förlita sig på vad deras kollegor hade sagt. Pedagog B3 
hade ingen att vända sig till för att få en sådan analys. Hon hade genom att kontrollera 
de barn hon haft under hösten och våren redan kunnat se en stor förändring. Men 
pedagog B3 hade fått positiv respons från barnens föräldrar om att barnen hade blivit 
mer intresserade av den skriftspråkliga världen.  

Alla de intervjuade pedagogerna tycker vi verkade anse att arbetssättet i Phonics 
traditionen var det optimala i förskoleklass och att det hjälpte barnen inför den 
kommande läsinlärningen. Pedagog B3 sade under intervjun att hon alltid hade arbetat 
efter samma princip som Bornholmsmodellen bygger på. Bornholmsmodellen verkar 
bygga på principer som finns i Phonics traditionen. Barnet ska få övning i bokstävernas 
olika ljud och i att ord kan delas in i olika ljuddelar. Orden och meningarna i 
Bornholmsmodellens övningar verkar vara utvalda för att ligga på barns nivå och inte 
vara för svåra. Det är något som förespråkare för den traditionella Phonics traditionen 
anser är väldigt viktigt (Frost, 2002). 

Trullemodellen 

Intervju pedagoger 

Pedagog T1 

Pedagog T1 är i grunden barnskötare men fick efter fem år i arbetet möjligheten att 
utbilda sig till förskollärare. Pedagog T1 har arbetat i förskoleklass i många år och hon 
arbetar i förskoleklass Ta. 

Varför de valde just Trullemodellen berodde på en utbildning som pedagog T1 fick gå 
på där hon fick information om Trulle och hans arbetssätt med språklig medvetenhet. 
Pedagog T1 fastnade direkt för detta material på grund av det genomtänkta och enkla 
upplägget samt Trulledockan. Modellen finns inte med i deras verksamhetsplan utan 
pedagogerna har strukturerat och arbetat in modellen själva. Trullemodellen infördes 
runt år 2000 i förskoleklassen och har sedan används till och från. När de arbetade aktivt 
med modellen hade de cirka tio minuter varje dag av samlingen som de arbetade med 
rim och ramsor ur Trulleboken. Efter ett tag ökades svårighetsgraden i ett av barnens 
egna arbetssätt som kallas ormen. Ormen består av olika övningar som är utformade 
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individuellt för barnen. I det arbetet lades även Trullemodellen in så barnen även där 
fick träna på den språkliga medvetenheten. 

Pedagog T1 utgår från Trulles arbetsbok där det finns färdiga lektioner att utgå från. 
Trulledockan är med och vägleder barnen in i övningarna. Hennes idé och mål med 
Trullemodellen var att använda ett enkelt och lätt material så barnen kunde få briljera 
med sina tidigare kunskaper när det gällde rimningen. Hennes upplevelse av upplägget i 
Trullemodellen var positivt. Hon tyckte att materialet och dockan som följde med var 
inspirerande för både henne och barnen. Dock menade pedagog T1 att modellen kunde 
bli tråkig om den arbetades med under en längre period. Men i övrigt ansåg hon att 
modellen gick att genomföra i praktiken. 

Just nu arbetar pedagog T1 inte lika ofta med Trulle på grund av att de tidigare har 
arbetat intensivt med modellen och det kändes lite uttjatat. Pedagog T1 kunde dock 
tänka sig att återuppta modellen i sin helhet längre fram. Vid användandet av modellen 
modifierar pedagog T1 den för att införa något nytt i materialet. 

Då det gällde hennes syn på hur hon ville att barnen ska utvecklas av språklekarna inom 
Trulle ansåg hon att barnen skulle få möjlighet att känna progressionen i modellen och 
att övningarna skulle bli en utmaning för barnen. Pedagog T1 kunde se effekter på 
barnens språkliga medvetenhet genom att barnen hade blivit mer medvetna om språket. 
Hon påpekade att Trulledockan hade stor betydelse för barnen i språklekarna.  

Den här dockan får liksom följa med på utflykter och i skogen och den tröstar, är en 

tröstedocka när man är ledsen. Man får inte glömma att man kan använda dockan till mycket. 

(Pedagog T1)  

Pedagog T1 kunde inte se något problem med modellen. Hon ansåg att Trullemodellen 
låg i tiden och det var ett material som alla redan arbetade med. Pedagog T1 hade svårt 
att se kritik gentemot Trullemodellen. Det enda hon kunde se som negativt var när 
arbetet blev för intensivt och med resultatet att det blev långtråkigt. Pedagog T1 såg 
gärna bara de positiva delarna med modellen. Hon ansåg att när de arbetade med 
Trullemodellen så uppkom många nya idéer som hon tyckte var givande och bra. 
Arbetssättet innan Trullemodellen infördes var liknande. Pedagogerna arbetade mycket 
med rim och ramsor och barnen byggde med långa och korta ord på liknande sätt som 
de gör nu. De största fördelarna med Trullemodellen enligt pedagog T1 var att det var 
ett lätthanterligt material som inte krävde mycket tid eller förberedelser. Det var färdiga 
lektioner man kunde använda sig av. Trulledockan hade även en stor betydelse för 
barnen som framgåtts tidigare av intervjun. 

Pedagog T2 

Pedagog T2 är utbildad förskollärare i grunden med inriktning mot idrott, lek och 
rörelse. Hon har arbetat i sex eller sju år i denna skola. Pedagog T2 arbetar i 
förskoleklass Tb och gruppen består av 23 barn. Innan pedagog T2 började arbeta med 
Trullemodellen arbetade hon med Bornholmsmodellen i en förskola. Hon började arbeta 
med Trullemodellen första året hon arbetade i förskoleklass och första kontakten med 
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Trullemodellen var genom en föreläsning. Hon tyckte mycket om att arbeta med 
Trullemodellen och arbetade med modellen under en lång period. Hon tyckte dock att 
den saknade en del. Det var exempelvis fler lekar som inte fanns i modellen som 
pedagog T2 ville arbeta mer med. Detta gjorde att arbetet blev svårare och mindre 
lustfullt att arbeta med. I dagsläget arbetar de inte aktivt med bara Trullemodellen utan 
pedagogerna blandar lite med andra modeller som också fokuserar på den språkliga 
medvetenheten. 

I förskoleklassens verksamhetsplan stod det att man arbetade med språklig medvetenhet 
men inte att man arbetade specifikt med Trullemodellen. Då pedagog T2 arbetade med 
modellen brukade det vara under en period på två veckor där rim och ramsor fick största 
utrymmet. Pedagog T2 arbetar mycket med rim och ramsor och hon sjunger ofta sånger 
och läser sagor som återfinns i Trullemodellen. Genom detta så blir barnen medvetna 
om språkets formsida.  

De tycker jättemycket om det här lilla trollet och sjunga de här Trullesångerna och läsa de här 

sagorna. (Pedagog T2)  

Pedagog T2´s mål med detta arbetssätt var att barnen skulle få en ökad språklig 
medvetenhet och att de skulle få en grund tills de går vidare med läsinlärningen.  Barnen 
skall kunna rim, bokstavsljud, meningar och stavelser när de sedan går vidare i sin 
läsinlärning. Pedagog T2 upplevde att Trullemodellen kunde bli lite tråkig för barnen 
ibland och att arbetsboken till barnen var svår. Barnen förstod inte alltid bilderna i 
arbetsboken vilket blev förvirrande. Hon tyckte dock att den fungerade ganska bra i 
praktiken men att arbetsboken borde förändras något, förenklas. Hon jämförde en del 
med Bornholmsmodellen och menade på att den modellen kändes lättare att arbeta med, 
men att den inte hade någon Trulledocka vilket hon hade fastnat för och tyckte mycket 
om. Som det framgått tidigare så modifierar pedagog T2 modellen och plockar lite bitar 
från olika språkleksmodeller. Det gör hon för att det inte ska bli enformigt och tjatigt för 
barnen.  Hon upplever att det blir det när man bara arbetar med enskilda modeller. 

Syftet med arbetssättet är att barnen ska lära sig behärska rim, ramsor, ljud och 
stavelser. Att de ska få en ökad förståelse och samtidigt tycka det är roligt. Barnen går 
ofta omkring och säger olika rim och ramsor som de lärt sig och ibland går de och 
klappar stavelser. På detta sätt ser pedagog T2 att barnen utvecklats och tycker att det är 
roligt. Det finns också ett test i Trullemodellen som heter ”jag kan” som hon tycker är 
bra. Testet används för att mäta barnens språkliga utveckling. En ytterligare effekt av 
användandet av Trullemodellen var att många barn har lärt sig att läsa. 

Pedagog T2 ansåg att Trullemodellen hade lite brister eftersom den inte alltid fungerade 
praktiskt. De otydliga bilderna i arbetsboken var negativa för barnen som inte förstod 
alla bilder. Det försvårade för en del barn och gjorde att några tyckte det blev svårt och 
tråkigt. Sedan tyckte pedagog T2 att modellen krävde mycket arbete och tid för att få 
ihop bra övningar. Hon betonade vikten av att man trivs med materialet för att arbetet 
ska blir lyckat. 
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Den största fördelen med modellen som pedagog T2 tyckte var användandet av 
Trulledockan. Den var mycket omtyckt av barnen men även av henne själv. Ytterligare 
en fördel med modellen var att det fanns ett färdigt kompendium för pedagogerna där de 
kunde följa ett bra upplägg på hur hon till exempel skulle arbeta med rim. 

Pedagog T3 

Pedagog T3 är utbildad fritidspedagog sen 1979 och har arbetat i skolan sedan dess. 
Hon trivs bra med sitt yrke och har gått många vidareutbildningar under de år hon 
arbetat på skolan. Pedagog T3 arbetar i förskoleklass Tc. 

Innan arbetet med Trullemodellen i förskoleklassen arbetade pedagog T3 med språklig 
medvetenhet på liknande sätt som modellens övningar, men då improviserade hon 
övningarna och hade inget fast material som var lika organiserat och metodiskt som 
Trullemodellen. Valet av arbetet med Trullemodellen var inte ett aktivt val enligt 
pedagog T3, utan de arbetade med modellen i förskoleklassen när hon började arbeta 
där. Modellen fanns inte med i skolans verksamhetsplan men arbetet med språklig 
medvetenhet fanns med i verksamhetsplanen. Pedagog T3 arbetade med modellen aktivt 
i några år när hon började arbeta i förskoleklassen. Hon har sedan under årens gång 
modifierat modellen. I dagsläget arbetar hon endast med Trulles språkstege och de olika 
rubrikerna i Trulles handledningsbok. 

Trullemodellen består av olika steg som pågår hela året som pedagog T3 börjar arbeta 
med varje höst. De börjar med att rimma sedan fortsätter de med ordlängd, fonem, ljud, 
och sedan leker de med ord. Pedagog T3 har arbetat med Trulles arbetsbok men tyckte 
inte om den. Hon tyckte att bilderna var missvisande så barnen ofta tolkade dem fel och 
gjorde därför fel.  

Barnen kan göra fel, och vi försöker undvika material där man kan göra fel för mycket. 

(Pedagog T3)  

Målet med Trullemodellen är att öka barnens språkliga medvetenhet. Barnen ska få lära 
sig att läsa och behålla lusten samtidigt som de tycker det är roligt med språket. 
Pedagog T3 menade även att det var viktigt att fånga de barn som inte har så utvecklad 
språklig medvetenhet för att de ska få möjlighet att öva lite extra. Hon belyste även hur 
viktigt det var att få barnen medvetna om språket. 

Pedagog T3 upplevde att Trullemodellen hade bra upplägg genom rubrikerna i 
Trullemodellens handbok. Rubrikerna bestod bland annat av rim, stavelser, ordlängd 
och språkljud. Rubrikerna använde hon sig av i de språkliga övningarna för barnen. Det 
fanns även många bra övningar i Trullematerialet. Pedagog T3 upplever att modellen till 
viss del är genomförbar i praktiken om man bortser från arbetsboken eftersom den är 
missvisande i sina övningar. Modellen modifieras för att de ska få en större effekt på 
den språkliga medvetenheten. Det är något som pedagog T3 anser att den ursprungliga 
Trullemodellen inte får. Därför blandar hon Trullemodellen med andra modeller, 
exempelvis Bornholmsmodellen. Även fast hon inte använder modellen i sin helhet 
kunde hon se barnens utveckling och de positiva effekterna som språklekarna gav. 
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Barnen blev mer språkligt medvetna och rimmade och lekte ofta med ord som de lärt 
sig. En annan positiv effekt var att vissa av barnen lärde sig läsa oväntat fort. Pedagog 
T3 använde ofta Trulledockan som hjälp i språklekarna. Barnen älskade Trulledockan 
och hon menade att det var ett mycket bra hjälpmedel att få med barnen i övningarna. 

Den största nackdelen med Trullemodellen enligt pedagog T3 var att barnen kunde göra 
fel men också att den kändes gammaldags och lite tråkig. 

Observation 

Skola Tc 

Lektionen började med att barnen samlades på sina platser runt borden. Pedagogen 
använde sig av Trulledockan som började med att introducera en guldlåda han hade med 
sig. Den stod på en stol framme vid tavlan så alla barnen kunde se. Trulle berättade att 
han tagit med sig olika saker i en låda. Sen påminner Trulle barnen om de ord de arbetat 
med förut som är ”puss och buss”. Trulle undrade om barnen kom ihåg likheten mellan 
dessa två ord. Barnen kom med olika gissningar och Trulle talade om för barnen att de 
hade rätt men förklarade på ett bra sätt det korrekta svaret som var att båda orden 
slutade på samma ljud. Några av barnen förstod inte detta riktigt men efter några fler 
exempel så förstod de flesta. Genom detta tränades barnen på fonem och språkljud. 
Efter en stund så tog Trulle upp de olika föremålen han hade med sig i guldlådan. Först 
plockar han upp en liten vas och undrar om barnen kunde berätta hur många ljud det var 
i ordet vas och hur ordet låter. Barnen ljudar tillsammans med Trulle och får sedan gissa 
hur många ljud det var. Pedagog T3´s kollega skrev upp orden på ett blädderblock, v-a-
s, så att barnen kunde se ordet och ta hjälp av det. De flesta barnen förstod och kunde 
gissa rätt på orden. Trulle förklarade en gång till hur det var tills alla barnen förstod och 
gick sedan vidare till nästa föremål i lådan. Lektionen fortsatte med olika saker där 
barnen fick träna på ljud och ljudning. 

Efter en stund blev Trulle trött på alla föremål och ville lyssna på rim istället. Pedagog 
T3 hade skrivit upp färdiga rim på blädderblocket och barnen fick valfritt läsa rimmen. 
Alla barnen verkade förstå utan problem. Pedagog T3 tog även fram gitarren och 
tillsammans sjöng de lite sånger som innehöll rim. Som sista övning gjorde de en lek 
där barnen återigen tränade på ljud och ord. De skulle komma på ett ord som deras 
första ljud eller bokstav började på. Om ett barn hade bokstaven E i början av sitt namn 
kunde barnet säga Elefant. Pedagog T3 hjälpte de barn som hade lite problem. 

Sammanfattande diskussion 

Samtliga pedagoger arbetade med den språkliga medvetenheten och Trullemodellen 
som grund. Det framkom under intervjun att pedagogerna modifierar modellen mycket. 
Detta gjordes för att få den bredd i stimuleringen av den språkliga medvetenhet som de 
eftersökte. Pedagogerna ansåg att materialet inte var tillfredställande och att det var 
tråkigt i sin helhet, det var därför som modellen behövde modifiering. 

Det uppkom även under intervjuerna att användandet av annat material och andra 
modeller figurerar i samtliga förskoleklasser. Detta tydliggjordes under observationen 
hur lite av ursprungsmaterialet som användes. Material som användes var ifrån 
Bornholmsmodellen och från annan litteratur som berörde språklig medvetenhet. 
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Pedagog T3 använde Trulledockan som hjälpmedel för att framställa den språkliga 
medvetenheten hos barnen. Pedagog T3 och hennes kollega introducerade lekarna på ett 
bra och tydligt sätt genom att använda Trulledockan som en artefakt för att ytterligare 
fånga barnens uppmärksamhet. Pedagog T3 visade stort engagemang för lekarna för att 
barnen skulle få den språkliga medvetenheten. Något som Hagtvet och Pálsdóttir (1993) 
betonar är viktigt. Det var tydligt att se Trulledockans betydelse för barnens 
uppmärksamhet i lekarna. När pedagogerna tog fram Trulledockan och skulle börja 
lekarna hamnade barnens fokus helt på dockan och inte på pedagogen. Barnen lyssnade 
aktivt under största delen av lektionen och var intresserade. 

I litteraturen om Trullemodellen (Bryntse & Palmkvist, 1996) så framkommer det att 
bilderna i Trulles arbetsbok väcker barnens fantasi och att barnen tycker att bilderna är 
roliga. Men i pedagogernas intervjuer så framkom det stor kritik mot just bilderna i 
Trulleboken. Pedagog T2 och Pedagog T3 ansåg att bilderna var otydliga och 
missvisande för barnen som i sin tur gjorde det svårt för barnen att förstå. Det ledde 
enligt pedagogerna till att barnen ofta gjorde fel i övningarna. Pedagogerna ändrade 
bilderna så att det skulle bli lättare att förstå. Det var bland annat därför de tog hjälp av 
material från andra språkleksmodeller, de ansåg att modellen bara till viss del var 
genomförbar i praktiken. Pedagog T1 ansåg att modellen var helt genomförbar i 
praktiken och trivdes med modellen mycket bra. Medan pedagog T2 och T3 inte alls var 
lika entusiastiska till den. De kunde se mer kritik med modellen som gjorde att de bara 
till viss del kunde se den genomförbar i praktiken. Dessa åsikter syntes tydligt under 
både intervjun och observationen. Pedagogerna ansåg att barnens arbetsbok som fick 
mest kritik blev tråkig, svår och missvisande för barnen när det gällde bilderna och 
uppgifterna i den. Barnen hade svårt och se vad bilderna skulle föreställa och 
arbetsuppgifterna i boken missförstods av dem. Därför ansåg pedagogerna att 
arbetsboken i modellen inte var särskilt bra.  

När det gällde kritik mot modellen hade Pedagog T2 och T3 mer kritik och hade en mer 
negativ syn på modellen i sin helhet än Pedagog T1. Pedagog T1 ansåg att modellen var 
bra i allt, hon kunde inte se något negativt med den alls utan tyckte den fungerade på 
alla sätt. Hon ansåg att modellen var helt genomförbar i praktiken, det handlade mer om 
att inte arbeta med den för mycket för då kunde den bli tröttsam. Det märktes tydliga 
skillnader på pedagogernas tankesätt och uppfattningar angående modellen. Detta var 
intressant och se eftersom alla pedagogerna använder Trullemodellen som grund för 
deras arbete med språklig medvetenhet. Kunde deras åsikter om modellen påverka 
barnens språkliga inlärning. Pedagog T1 betonade under intervjun hur viktigt det var att 
man kände för ett material och tyckte om det när man arbetade med materialet.  

Alla pedagoger var överens om språkets betydelse och hur viktigt det var att inte bara 
använda sig av en modell utan även att prata och sjunga mycket med barnen. Det hade 
också stor betydelse för utvecklingen av barnens språkliga medvetenhet. Det är viktigt 
att arbeta med språket på ett varierat sätt så barnen kan utveckla en bra språklig 
medvetenhet. Svensson (1995) betonar att om barnens nyfikenhet på språket 
uppmuntras blir det positivt för den språkliga medvetenheten. Genom att få barnen att 
känna sig delaktiga i lekarna blir det en positiv drivkraft som gör att barnen utvecklar 
sitt språk ännu mer (Bjar & Liberg, 2003). 
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Slutdiskussion 

Målet med vår undersökning var att undersöka två språkleksmodeller som pedagoger 
använder i förskoleklass. Vi undrade över pedagogernas praktiska arbetssätt med 
modellerna och vilken uppfattning de hade om arbetet med språkleksmodellerna.  

Både vid intervjuerna och vid observationerna framkom det att alla pedagoger gjorde 
egna modifieringar av modellerna för att det skulle passa verksamheten. De 
modifieringar som pedagogerna gjorde strider emot språkleksmodellernas grundidé då 
båda modellerna påtalade vikten av att följa schemat och övningarna i modellen för en 
reell effekt. Pedagogerna var, trots att de kände sig tvungna att göra modifieringar av 
modellen, positivt inställda till modellerna. De påstod att de kunde se att barnen 
utvecklades och att de hade nytta av sina utökade kunskaper i språklig medvetenhet. 
Hur kommer det sig att pedagogerna menar att barnen har gått framåt i sin språkliga 
medvetenhet efter användandet av materialet? Eftersom ingen av pedagogerna följer 
upp barnen så är det väl omöjligt att se om det är modellerna som har gett resultat till 
barnens språkliga medvetenhet. Blir det då en myt att barnen lär sig eller blir det ett 
faktum? Lundberg och Herrlin (2003) skriver att det bara är genom en ordentlig 
kartläggning som en pedagog faktiskt kan se vad som händer med ett barns 
läsutveckling. 

Det vi också undrar är om resultaten skulle ha blivit ännu tydligare om pedagogerna 
följt modellen utan egna modifieringar. Vi undrar om det blev mer stimulering av 
barnens språkliga medvetenhet efter modifieringarna eller om det kanske blev mindre 
istället. Pedagogerna har kanske inte den kunskap som krävs för att göra modifieringar 
som blir positiva på barnens språkliga medvetenhet. 

Pedagogerna talade även om att det fanns brister i materialet som gjorde att de kände sig 
tvungna att komplettera med nytt material. Genom att byta ut vissa delar i 
ursprungsmaterialet till annat material för att få det bästa resultatet till barnen, undrar vi 
om det kan ha inverkan på barnens språkliga medvetenhet. Pedagogerna betonar vikten 
att trivas med materialet. Liberg (2006) påpekar också att materialet i undervisningen är 
viktig för läsinlärning. Är pedagogen inte nöjd med materialet tror vi att det kan påverka 
barnen. Därför tror vi att det är viktigt att hitta ett material som är roligt och passar både 
pedagog och barn, annars blir undervisningen inte lika givande som tydligt märktes i 
intervjuerna med pedagogerna. Vi tror även om modellernas arbetsupplägg hade varit 
tillfredställande hade nog resultatet inte blivit att pedagogerna tröttnat på den. Kanske 
hade de inte heller blandat den med andra modeller. 

I en övning med rim i Bornholmsmodellen är uppmaningen till barnen att de ska rimma 
på ett djur och har färdiga meningar som barnen ska avsluta. Till exempel ”En ripa som 
rökte… (pipa)” eller ”En sik i en… (vik)” (Häggström & Lundberg, 1994 s.31). Vi 
undrar om det här är ord som ligger i barns nivå. Förstår alla barn vad en ”ripa som 
röker pipa” eller vad en ”sik i en vik” är för något. Det är något vi är osäkra på.   

Pedagogernas uppfattningar om modellen stämmer även lite överens med en kritik som 
riktas mot Bornholmsmodellen. Jaana Viippola (1997) menar att upprepningarna och 
övningarna i Bornholmsmodellen lätt blir tråkiga för barnen och hon ifrågasätter 
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upplägget i modellen. Viippola (1997) framförde även kritik mot det litterära i 
övningarna och menade att orden inte var meningsfulla för barnen. Det verkar 
uppenbarligen vara så att Bornholmsmodellen vilar i Phonics traditionen och Viippolas 
åsikter verkar ligga i Whole language traditionen och då är det kanske inte konstigt att 
hon uttrycker en kritik mot en språkleksmodell. Vi undrar även om det som 
pedagogerna och Viippola antyder är de vuxnas sätt att se på övningarna och orden. 

Det framkommer inte i någon litteratur som vi har läst hur grundarna för 
Bornholmsmodellen tänkte när de valde ut orden och meningarna till modellen. 
Lundberg, Frost och Petersen (1988) skriver i sin artikel om Bornholmsstudien att 
studien vilade på övningar som var utformade i samarbete med lärare, men direkt var 
orden kommer ifrån nämns inte. Eftersom vi antar att Bornholmsstudien vilar i Phonics 
traditionens tankebanor så kan man kanske tycka att orden och meningarna ska vara 
avsedda att ligga i barnens nivå. Då väcker det funderingar hos oss om vilka barn som 
grundarna till Bornholmsmodellen i sådana fall tänkte på när de valde orden.  

Vi studerade även bilderna i Trullematerialet som pedagogerna kritiserade och vi kan 
förstå pedagogernas kritik. En del av bilderna förstod inte vi heller hur de menade. Till 
exempel på en av bilderna står Trulle och gräver i marken med en stor spade. Över hans 
huvud i en pratbubbla är det en figur med några hjärtan. Vi tycker det ser ut som figuren 
är en flicka med uppsatt hår och en ring i ena örat. Till bilden hör en halvfärdig mening 
som barnen ska göra klart genom att rimma, ”Troll nummer sju gräver guld åt sin..." 
(fru). Barnen måste lista ut att det är Trulles fru som är figuren i pratbubblan för att 
kunna lösa uppgiften utan att gissa. Bilden väckte funderingar hos oss. Har inte många 
troll från sagans värld ringar i öronen oavsett kön och även långt hår. Vi anser att det 
idag inte är typiskt kvinnligt att ha långt hår och hål i öronen och inte heller år 1996 då 
boken utgavs. 

I samband med undersökningen fick vi reda på att Trullemodellen användes i relativt 
många förskoleklasser för att stimulera barns språkliga medvetenhet. På grund av 
resultatet av vår undersökning blir vi lite fundersamma på hur skolorna och 
pedagogerna tänker när de väljer just Trullemodellen som inte är utvärderad från 
forskning när det finns andra modeller som är det, exempelvis Bornholmsmodellen. 

Något som även kom upp under arbetets gång med språkleksmodellerna var huruvida de 
är utvärderade från forskning eller inte. Författarna till Trullemodellen menar på att 
modellen är det och att den har visat resultat på att den främjar barns läs- och 
skrivinlärning. I litteraturen om modellen (Bryntse & Palmkvist, 1996) så finns det 
ingenting som underbygger att modellen är utvärderad, utan det är endast så att 
författarna till boken påstår det. När det inte finns några belägg på att den är 
forskningsanknuten hur vet man då att den ger resultat inom läsinlärning?  I och med 
det kan vi bara anta att barnen blir stimulerade i sin språkliga medvetenhet när de gör 
övningar ur Trulleboken. Vi får förlita oss på pedagogernas erfarenhet när de gör 
bedömningen att den språkliga medvetenheten ökar hos barnen efter språklekarna. 
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Metoddiskussion och slutsats 
Vi valde att göra en kvalitativ intervju vilket vi i efterhand kunde se varit mycket 
lämplig för vår undersökning. På grund av att vi hade relativt lite tid på oss ansåg vi att 
den gav oss ett tillfredställande resultat. De kvalitativa intervjuerna gav även ett bra 
underlag till undersökningens syfte och frågeställningar. Den kvalitativa intervjun kan 
ibland innebära att undersökningen blir något begränsad. (Kvale, 1997) Resultaten i 
våra intervjuer förlitar sig på ett fåtal personers uttalanden och vi kan inte vara helt 
säkra på att svaren som pedagogerna gav oss är den hela sanningen. Därför var det bra 
att vi följde upp intervjuerna med några observationer. I och med observationerna kunde 
vi se om det pedagogerna pratat om i intervjuerna tog sig uttryck i deras praktik. 

Observationerna gjordes i slutet av vårterminen. En problematik som uppstod då var att 
få en reell uppfattning av språkmodellens arbete i vardagen och praktiken. Det som 
framkom i intervjuresultaten var att språkleksmodellerna var som mest aktiva under 
höstterminen, detta kanske gjorde att vår undersökning inte blev helt rättvis och att vi 
fick en felaktig uppfattning då vår observation gjordes på vårterminen. Resultatet från 
intervjuerna och observationen hade kanske blivit annorlunda om vi undersökt modellen 
när den var som mest aktiv. 

Vi valde att intervjua sex pedagoger som arbetade i tre olika skolor. Våran 
undersökning hade kanske fått en större bredd om vi hade valt sex pedagoger från sex 
olika skolor. Vi tror att pedagogerna som arbetade i samma skola kanske påverkade 
varandras arbetssätt med språkleksmodellerna. Det var något som också var synligt i 
sammanställningarna av intervjuerna. Under intervjuerna använde vi oss av 
bandspelare. Det ansåg vi vara mycket bra då vi fick möjlighet att under intervjun ge de 
intervjuade pedagogerna vår fulla uppmärksamhet. Att använda bandspelare gjorde det 
även möjligt att transkribera intervjuerna som ledde fram till ett bra underlag inför 
sammanställandet av resultatet. 

Eftersom intervjufrågorna skickades ut i förväg till pedagogerna kunde det ha påverkat 
pedagogernas svar på frågorna. Pedagogerna fick några dagar på sig att tänka på 
frågorna och det kanske kunde ha styrt deras svar. Samtidigt anser vi att det hade varit 
olämpligt att inte skicka intervjufrågorna på förhand. Det för att pedagogerna inte skulle 
bli överraskade av frågorna utan att de skulle känna sig bekväma att kunna svara på 
frågorna på egen hand. 

Övningarna och progressionen i båda modellerna liknar varandra mycket. Det gör att vi 
tror att skaparna till Trullemodellen har hämtat inspiration från Bornholmsmodellen och 
sedan utformat ett enligt dem intressantare och mer givande material. 
Bornholmsmodellen har en tydlig forskningsanknytning medan Trullemodellens 
skapare endast påstår men inte bevisligen har det. Därför om vi jämför modellerna anser 
vi att Bornholmsmodellen är att föredra eftersom den är utvärderad från en vetenskaplig 
studie. Men det skulle vara intressant att kunna kombinera Bornholmsmodellen med en 
liknade artefakt som Trulledockan eftersom det var just Trulledockan som vi ansåg hade 
en viktig funktion i att fånga barnens uppmärksamhet till övningarna. Vi tror även att 
berättelsen som går igenom Trulleboken som en röd tråd hjälpte till att skapa ett större 
intresse för övningarna hos barnen. Så även något liknande vore spännande att 
kombinera med övningarna i Bornholmsmodellen. 
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Något som vi ansåg tydliggjordes under undersökningen var enligt vilken 
språktradition, Phonics eller Whole language, som pedagogerna arbetade efter och 
följde. Vi tyckte oss känna kopplingar mellan Phonics traditionens synsätt och 
språklekmodellernas uppbyggnad. Detta eftersom att modellernas fokus låg på ljudandet 
och barnen fick övning i bokstävernas ljud och ljuddelar. Vi tyckte att 
Bornholmsmodellen verkade ha närmast anknytning till Phonics. Även om vi anser att 
Trullemodellens tankar också låg nära Phonics traditionens tankar så kanske den lutar 
något mot Whole language traditionen på grund av att de vill ha en större helhet i 
övningarna, inte mycket men lite. Vilken tradition som är den mest optimala för barns 
språk- och läsinlärning är forskarna oense om. Anhängare i Whole language traditionen 
anser att språklig medvetenhet först inträffar när man lär sig läsa medans anhängare i 
Phonics traditionen anser att språklig medvetenhet är en förutsättning för att lära sig läsa 
(Liberg, 2006). Det hade varit intressant att se hur språklekarna hade sett ut i de 
respektive traditionerna. 

Efter vår undersökning har vi kommit till den slutsatsen att ingen av modellerna är helt 
genomförbara i deras ursprungliga arbetssätt. Modellerna måste modifieras till att bli 
mer anpassade efter barnens verklighet och så att de fungerar i praktiken. Som 
modellerna är utformade idag tycker vi inte att de fungerar på ett helt tillfredställande 
sätt. Vi tycker att de modifieringar som pedagogerna har gjort har förbättrat båda 
modellerna. Om det är så som pedagogerna säger att barnens språkliga medvetenhet 
ökar mycket även efter dem har modifierat övningarna anser vi att de kan fortsätta med 
sitt arbete. Om pedagogerna därtill börjar kartlägga barnens läsutveckling får de belägg 
för hur effektivt deras arbete med språkleksmodellerna verkligen är.   
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Bilaga 1  

Intervju frågor, Bornholmsmodellen/Trullemodellen  

– Kan du berätta lite kort om din utbildning och yrkesbakgrund?  

– Varför har ni valt att arbeta med Bornholmsmodellen/Trullemodellen? Finns modellen 
med i skolans verksamhetsplan? Hur länge har den används? Kan du beskriva hur ni 
arbetar? Vad har ni för idé/mål?  

– Hur är din upplevelse av upplägget i Bornholmsmodellen/Trullemodellen? Upplever 
du att den är helt genomförbar i praktiken? Modifierar ni modellen? Och i så fall hur 
och varför?  

– Hur tänker ni att barnen utvecklas igenom Bornholmsmodellen/Trullemodellen?  

– Kan ni se att det uppkommit någon effekt av språklekarna för barnens utveckling? 
Isåfall berätta hur? Är det något som kan vara problematiskt med modellen? Hur 
arbetade ni innan Bornholmsmodellen/Trullemodellen?  

– Hur skulle du beskriva Bornholmsmodellen/Trullemodellen största fördelar och 
största nackdelar? 
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Bilaga 2  

Observationschema  

– Hur är klassrummet möblerat? (bord, bänk, lek och läshörnor) den fysiska platsen för 
språklekarna  

– Aktörer - medverkande personerna  

– Aktiviteten – Handling  

– Tiden  

– Känslorna, de känslor som upplevs och uttryckts - barnens o pedagogernas reaktion
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