
 
 
 
 
 

 
 
 

EXAMENSARBETE 
 Hösten 2005 

Lärarutbildningen 
 

 
 

Rim, ramsor och andra 
språklekar 

 

Pedagogiska redskap för att 
främja elevers språkliga 

medvetenhet 
 
 
 
 
 

                          Författare 
                 Susanne Block 
               Anna Jönsson 

 
      Handledare 

 Lennart Leopold 
 
 
 
 
 

www.hkr.se 
 

 



 
 
 
 
 

Rim, ramsor och andra språklekar  

Pedagogiska redskap för att främja elevers språkliga 

medvetenhet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abstract 
Vår uppsats ger inblick i hur några förskollärare, lärare och en specialpedagog beskriver sitt 

medvetna arbete för att främja elevers språkliga medvetenhet, och hur barn agerar/reagerar 

vid ett pedagogiskt strukturerat arbete med rim, ramsor och andra språklekar. Vi har besökt 

två skolor, en mångkulturell och en icke mångkulturell skola.   

 

I undersökningen har vi utgått från ett sociokulturellt perspektiv och använt oss av en 

kvalitativ forskningsmetod. Resultatet stöds av intervjuer och observationer, tillsammans 

med aktuell forskning. Resultatet av undersökningarna visar att de intervjuade pedagogerna 

beskrev att de arbetade medvetet för att främja den språkliga medvetenheten med hjälp av 

rim, ramsor och andra språklekar. Observationerna åskådliggjorde barnens 

agerande/reagerande vid strukturerade språklekar.   

 

Ämnesord: Sociokulturellt perspektiv, språklig medvetenhet, rim, ramsor, språklekar, 
Bornholmsmodellen och Trulle-modellen.  
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Förord 
Det har varit stimulerande att skriva den här uppsatsen, där vi har fått sätta oss in i nuvarande 

forskning och genom vårt samarbete genomgå en forskningsprocess. Vi vill tacka vår 

handledare Lennart Leopold för goda råd och positivt stöd. Ett stort tack också till de personer 

som har ställt upp på intervjuer och varit medverkande vid observationstillfällena. Vi hoppas 

att genom den här uppsatsen kunna dela med oss av den kunskap vi har fått ta del av. 
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1 Inledning 
Vi är två lärarstuderande som har gått inriktningen Språk och Skapande på Högskolan 

Kristianstad. Under lärarutbildningen gjorde vi valet att fördjupa oss i svenskämnet, som vi 

anser är grunden för att tillgodogöra sig kunskap inom de flesta ämnen. Specialiseringen 

Språkutveckling - Möjligheter och hinder har gett oss kunskap och inspirerat oss till vårt val 

av uppsatsämne, språklig medvetenhet. 

 

1.1 Bakgrund  
Vi har under vår lärarutbildning blivit medvetna om att alltför många elever avslutar 

grundskolan med otillräckliga kunskaper i läsning och skrivning. Vi anser också att samhället 

idag ställer krav på att vi ska kunna ta till oss snabb information, och därför är det viktigt att 

kunna kommunicera på många olika sätt både i tal och i skrift. Tidigare i utbildningen har vi 

skrivit korta rapporter inom ämnet språklig medvetenhet, vilket har bidragit till att vi har fått 

ökad kunskap och ett utökat intresse för betydelsen av språklig medvetenhet, för att kunna 

uppnå god läs- och skrivförmåga. Vi vill knyta an vår uppsats till gällande styrdokument, 

Lpo94, där det står att skolan har till uppdrag att ge eleverna rika möjligheter att samtala, läsa 

och skriva, utveckla sina möjligheter att kommunicera och få tillit till sin språkliga förmåga.  
 
1.2 Syfte 

Med denna uppsats vill vi undersöka hur pedagogerna beskriver sitt arbete med, och sin syn 

på, språklig medvetenhet samt ta reda på hur rim, ramsor och andra språklekar inverkar på 

barnen med utgångspunkt i språklig medvetenhet.  

 



 7

1.3 Begrepp och definitioner  

I vår uppsats använder vi oss av några begrepp som vi redan här vill förtydliga för läsaren.  

• Sociokulturellt perspektiv: lärande sker genom samspel, där individen tillägnar sig 

”sätt att tänka, tala och utföra fysiska handlingar som de blir delaktiga i”. (Säljö, 2000) 

(Se vidare i punkt 2.1) 

• Språklig medvetenhet: ”innebär förmågan att skifta uppmärksamhet från språkets 

betydelsesida till dess formsida”. (Fajerson & Rehnvall, 1992:5) (Se vidare i punkt 

2.5) 

• Rim: en upprepning av lika eller likartade ljud. (Se vidare i punkt 2.8) 

• Ramsor: en bestämd följd av ord eller stavelser. (Se vidare i punkt 2.8) 

• Språklekar: man leker och uppmärksammar vissa egenskaper hos språket. (Se vidare i 

punkt 2.8) 
 
1.4 Uppsatsens disposition 

Vår uppsats innehåller fem huvuddelar som vi benämner inledning, litteraturgenomgång, 

empiridel, resultatredovisning och analys samt diskussion. Uppsatsen avslutas med en kort 

sammanfattning. För att få hjälp med dispositionen har vi inspirerats av Bjerstedt (1997). 

 

I inledningen redovisar vi bakgrund och övergripande syfte med uppsatsen. Dessutom 

anknyter vi till gällande styrdokument. Litteraturgenomgången redovisar teoretiska 

överväganden utifrån ett sociokulturellt perspektiv. I denna del sammanfattar vi viktiga delar 

av styrdokumenten samt aktuell forskning. Här gör vi inte några egna ställningstaganden. 

Litteraturgenomgången avslutas med vår problemprecisering. I empiridelen samt i 

resultatredovisning och analys använder vi en kvalitativ forskningsmetod utifrån Denscombe 

(1998). I diskussionsdelen tar vi ställning och lyfter fram och reflekterar över resultaten av 

våra undersökningar, som knyter an till litteraturgenomgången. I sammanfattningen summerar 

vi huvuddelarna i uppsatsen.   
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2 Litteraturgenomgång 
Litteraturgenomgången belyser det som är relevant för uppsatsens huvudsyfte. Vi kommer här 

att presentera två av de forskare, vars teorier ligger till grund för den moderna teori och 

forskning vi tagit del av, nämligen Piaget och Vygotsky. De har på olika sätt betydelse för hur 

forskningen inom språklig medvetenhet ser ut idag. Våra presentationer bygger främst på 

Christer Stensmos (1994) och Roger Säljös (2000) böcker. Liksom Säljö använder vi 

begreppet sociokulturellt perspektiv för Vygotskys tankar kring lärandet, där han menar att 

lärande sker genom samspel, där individen tillägnar sig ”sätt att tänka, tala och utföra fysiska 

handlingar som de blir delaktiga i”. 
 

2.1 Piaget och Vygotsky 

Schweizaren Jean Piaget (1896-1980) var psykolog, men såg sig själv som 

kunskapsteoretiker, och fokuserade på människans intellekt. Han utformade en teori om den 

mänskliga kunskapens uppkomst och utveckling. Enligt Piagets kunskapsteori, 

konstruktivismen, skapar människan kunskap ur sina egna erfarenheter, då barn och vuxnas 

världsbild och logik inte helt kan jämföras. För att vi människor ska kunna förstå verkligheten 

konstrueras kunskapen i ett samspel mellan våra sinnesintryck och vår uppfattningsförmåga. 

 

Stensmo och Säljö beskriver Piagets idé om att det ligger i människans natur att utforska sin 

omvärld, kunskapen är i ständig förändring. Eleverna i skolan ska vara aktiva och det är 

viktigt att läraren utgår ifrån deras idérikedom och nyfikenhet. I lärandesituationen anser 

Piaget att det är hur och inte vad som ska läras som är det väsentliga, men vid planering av 

lärandesituationen bör man utgå från det centrala i ämnet. Genom att låta eleverna forska på 

egen hand utvecklas deras förmåga att strukturera sitt eget arbete. Piaget skiljer mellan två 

kunskaper, figurativ och operativ, där den figurativa kunskapen inte ingår i något 

sammanhang, till exempel ordramsor som man lär utantill. Den operativa kunskapen är 

meningsfull i sitt sammanhang och uppnås genom ett aktivt arbetssätt. Piaget anser att alla 

människor har inre och yttre erfarenheter, som gör att man alltid har en förförståelse inför en 

ny situation. Lärandet går ut på att man ska förstå sitt eget lärande, samt att man ska gå 

utanför sin egen kunskapssfär. Dagens undervisning är till viss del influerad av Piagets 

kunskapsteorier, bland annat genom läroplaner och andra officiella dokument. (Stensmo, 

1994: 33-34, 133-134. Säljö, 2000: 49, 58, 60)  
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Lev Vygotsky (1896-1934) var rysk psykolog och lingvist, och hans tankar grundade sig ur 

ett sociokulturellt perspektiv. I det sociokulturella perspektivet sker lärande genom samspel, 

där individen tillägnar sig ”sätt att tänka, tala och utföra fysiska handlingar som de blir 

delaktiga i” (Williams m.fl. 2000: 30). Människan formas av sin historiska bakgrund och den 

kultur individen lever i.  

 

Vygotsky utförde utvecklingspsykologiska studier som åskådliggjorde att barnet går från att 

vara styrd av konkreta objekt och situationer, till att via språket skapa sig en självuppfattning, 

som gör att barnet kan styra sina inre behov. Vygotsky betonade lekens betydelse, där han 

ansåg att barnet är lika kreativt som den vuxne, eftersom den sociala kompetensen utvecklas 

genom leken. Han menade att i pedagogiska situationer är det lärarens uppgift att använda ord 

och symboler så att elevens lärande förs framåt. Gunilla Lindqvist (1996) beskriver hur leken, 

enligt Vygotsky, bör vara en utgångspunkt i förskolans pedagogik. Barnens känslor styr 

leken, som inte är en reproduktion av verkligheten. 

 

Vygotsky utvecklade ett begrepp som han kallade utvecklingszon för lärande. Detta begrepp 

pekar på vad individen kan prestera ensam, utan handledning, och vad individen kan prestera 

med hjälp av handledning. Enligt Säljö kan utvecklingszonen ses som ett område där 

individen är öppen för stöd till lärande: ”Uppnådd kompetens  Utvecklingszon  Framtida 

kompetens.” (Säljö, 2000: 122). När individen, genom övning och stöd, blivit kunnig inom ett 

ämne kan eventuellt utförandet ske på egen hand. Vygotsky intresserade sig för individens 

förmåga att utvecklas och betonade att individen alltid befinner sig i olika utvecklingszoner. 

De sociokulturella förutsättningarna, exempelvis den omgivande miljön, gör att 

lärandeutvecklingen går åt ett visst håll. (Lindqvist, 1996: 71, Stensmo, 1994: 151, 154, 162, 

163, Säljö, 2000: 119ff) 

 

2.2 Styrdokument 

I Skollagen och i styrdokumenten för förskolan (Lpfö98), det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) samt i Yrkesetiska principer för lärare, har vi tagit 

upp de delar som är relevanta för vår uppsats. 
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2.2.1 Skollagen 

Skollagen tillsammans med läroplanerna ska styra verksamheten i skolan. I Skollagen sägs att 

utbildningen i förskoleklassen och grundskolan ska stimulera och syfta till varje barns 

utveckling och lärande. Därtill ska eleverna få de kunskaper och färdigheter som behövs för 

fortsatt skolgång och för att kunna delta i samhällslivet. Skollagen betonar även att särskilt 

stöd ska ges till de elever som har svårigheter i skolarbetet. (Skollagen refererad efter 

Lärarens handbok 2002: 64, 72) 

 

2.2.2 Lpfö98 

Lpfö98 är läroplanen som styr förskolan. Inom området utveckling och lärande har förskolan 

som mål att sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet, lust och förmåga att leka, lära, 

lyssna, berätta och reflektera. Barnen ska också utveckla ett rikt och nyanserat språk och sin 

förmåga att kommunicera, leka med ord, sitt intresse för skriftspråk, och därtill utveckla sin 

förmåga att använda de estetiska ämnena. 

 

I Lpfö98 finns riktlinjer för alla som arbetar i förskolan. De ska samarbeta mot en god miljö 

för utveckling, lek och lärande. De ska även uppmärksamma och hjälpa de barn som behöver 

stöd i sin utveckling. Barnen ska ställas inför utmaningar som ger lust att erövra nya 

färdigheter, erfarenheter och kunskaper, och få stöd i sitt språk och sin 

kommunikationsutveckling. Arbetslaget ska även stärka barnens tilltro till sin egen förmåga 

och stimulera deras nyfikenhet och inledande förståelse av skriftspråket. (Lpfö98, refererad 

efter Lärarens handbok 2002:30f) 

 

2.2.3 Lpo94 

Lpo94 är läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. 

Eftersom språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade har skolan till uppdrag 

att ge eleverna rika möjligheter att samtala, läsa och skriva, utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och få tillit till sin språkliga förmåga. Skolan ansvarar för att varje elev efter 

genomgången grundskola har uppnått mål såsom att behärska det svenska språket, kunna 

lyssna och läsa aktivt och uttrycka idéer och tankar i tal och skrift. (Lpo94, refererad efter 

Lärarens handbok 2002: 11, 15) 
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2.2.4 Yrkesetiska principer för lärare 

Yrkesetiska principer för lärare har godkänts av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. 

Lärare har ett samhällsuppdrag. De ansvarar för kommande generationers utbildning och 

fostran, och ska alltid sätta elevernas lärande i centrum, möta dem både enskilt och som en del 

av gruppen. I läraryrket ska man utgå från vetenskaplig kunskap och aktuell forskning. Detta 

gör att man med hjälp av kompetensutveckling och erfarenhet kan utveckla det pedagogiska 

arbetet samt ansvara för elevernas lärande och för innehållet i lärandet. Läraren ska vid behov 

anlita annan kompetent person för att hjälpa elever i behov. (Yrkesetiska principer för lärare 

refererad efter Lärarens handbok 2002: 131ff) 

 

2.3 Språkutveckling 

Under denna rubrik fokuserar vi på begreppet språkutveckling, med utgångspunkt från 

Ragnhild Söderbergh (1976), Ann-Katrin Svensson (1998: 71ff) och Ylva Ellneby (2000: 96 

ff). Vi refererar deras gemensamma syn på språkutveckling från fosterstadiet och upp till sju 

års ålder. 

 

Språkutvecklingen börjar redan i fosterstadiet, i sjätte månaden, då barnet kan uppfatta olika 

ljudskillnader. Spädbarnet kan redan som nyfött skilja på röster, till exempel mammans och 

pappans. Människan är från första stund inställd på kommunikation, därför är en positiv 

språkmiljö en av de viktiga faktorerna för en god språkutveckling. Efter bara några timmar 

har barnet en förmåga att skilja på olika ansiktsuttryck, och härma olika miner. Barnet 

kommunicerar med hjälp av skrik och joller i tidig ålder. Samtalston, ögonkontakt och 

ansiktsuttryck har stor betydelse för hur kommunikationen mellan barn och mottagare 

fungerar. Vi använder så kallat ”babytalk” i kommunikationen med barnet. 

 

Vid barnets jollerperiod har studier visat att barn slutar jollra när någon talar till dem, de för 

en dialog. Barnets joller består av vokaler och konsonanter, då de bildar ljudkedjor som till 

exempel ”dadadadadadada”. Jollret är ett sätt att leka med språket och kan jämföras med 

språklekarna, exempelvis rim och ramsor, i förskoleåldern. Vid nio månaders ålder imiterar 

barnet alla ljud det hör, och det börjar förstå enstaka ord. Enstaka ord kan stå för en hel 

mening, en så kallat ettordssats. Det första ordet kommer i regel mellan nio och arton 

månaders ålder. Ettordssatsen kompletteras ofta med kroppsspråket, då barnet vid 

kommunikation med en vuxen förstår språket relativt bra och kan utföra små uppdrag, till 

exempel, ”Hämta nallen!”.  
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Ettåringen har ett aktivt ordförråd på två till fem ord, som successivt ökar, men det passiva 

ordförrådet är större. Då barnet ofta vid denna tidpunkt lär sig gå, kan språkutvecklingen 

tillfälligt gå långsammare och barnet kan under en period bli tyst. För barnet är det viktigt 

med social gemenskap för att främja språkutvecklingen, bland annat genom språklekar. 

 

Vid två års ålder börjar barnet sätta ihop ord till tvåordssatser och tycker om att upprepa ord 

med varierande rytm. Här sker utvecklingen ofta mycket snabbt, och barnet har ett aktivt 

ordförråd på upp till 300 ord. Barnets begreppsutveckling blir tydligare och språket används i 

syfte att berätta, fråga och få ett språkligt samspel. 

 

I treårsåldern använder barnet sig av meningar med tre till fyra ord, treordssatsen, och har 

fortfarande ett stort passivt ordförråd. Samspelet med andra barn blir tydligare och barnet 

pratar med sina kamrater, men förmågan att göra sig förstådd är begränsad. Barnet berättar, 

lyssnar, frågar och upprepar, men är egocentriskt i det språkliga samspelet. Ordförrådet ökar 

snabbt vid denna ålder och barnet hinner inte med att tänka, så därför kan stamning uppträda. 

I detta stadium är det viktigt att ge barnet tid att tänka. Här språktränar barnet sig genom att 

leka med orden, till exempel ”många bokar” (många böcker). 

 

Vidare i fyraårsåldern har språkutvecklingen kommit långt och barnet pratar mycket. I denna 

ålder börjar barnet kunna förstå andra och kommunicera med andra barn under lek. 

Användning av många ordklasser är ett tecken på att språkutvecklingen kommit långt. Även i 

fyraårsåldern leker barnet mycket med språket. Rim, ramsor och övriga språklekar är 

omtyckta. 

 

Även vid fem års ålder är barnets passiva ordförråd större än det aktiva, det använder 

meningar med fyra till fem ord. I barnets lek är det tydligare att kommunikationen mellan 

barnen fungerar bättre. Barnet kan föra en tydlig dialog, lyssna på längre berättelser, 

återberätta och redogöra. 

 

Sexåringen använder sig av långa meningar och är inne i en humoristiskt språklig period, där 

nonsensord, rim och ramsor är intressanta. Intresset för läsning och skrivning är stort, och 

barnet får en förståelse för att kombinationer av bokstäver kan betyda något. De kodar av 

kända ord i sin omgivande miljö.  
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I sjuårsåldern leker man med språket genom att härma. Språket är nu en del av barnets 

personlighet och blir ett redskap för att kunna vidga barnets kunskaper. Språkstrukturen blir 

mer och mer korrekt, men språket är något som utvecklas hela livet. 

 

Som pedagog bör man under vissa stadier av språkutvecklingen uppmärksamma tysta barn 

oavsett ålder, talängsliga barn, svårförståeliga barn, barn med grammatiska svårigheter, samt 

flerspråkiga barn. (Söderbergh, 1976, Svensson, 1998 och Ellneby, 2000) 

 

2.4 Sinnenas utveckling 

Människan har fem sinnen, smak- och luktsinnet, taktilt (känsel), visuellt (syn) och auditivt 

(hörsel) sinne. De taktila, visuella och auditiva sinnena är ”kunskapsförmedlande”, enligt 

Gunilla Ladberg (2000: 53). Enligt Ellneby (2000: 7) utvecklas vi människor i samma 

ordning, men olika fort. Ladberg beskriver att det sinne som utvecklas först är det taktila, och 

de sista sinnena som utvecklas är det visuella och allra sist det auditiva. Ellneby (84 ff) menar 

att trots att barnet redan i fosterstadiet kan ta emot hörselintryck och känna igen dem, kan det 

inte använda sig av intrycken förrän det centrala nervsystemet är utvecklat. Frost (2002: 35) 

understryker att hörseln har stor betydelse för att vi ska kunna tillgodogöra oss talspråket och 

förstå bildandet av ordens ljudbild. 

 

Ellneby anser att det är viktigt att man är visuellt tydlig i det pedagogiska arbetet med barn. 

Vid skolstarten är det viktigt att pedagogen är observant när det gäller det auditiva sinnet hos 

barnen, hörselnedsättning kan leda till koncentrationssvårigheter i skolan. Tecken på sämre 

hörsel kan vara att barnet har dålig artikulation. Hörselsinnet är viktigt att träna upp, och det 

görs bäst genom övningar där man även använder de andra sinnena tillsammans med hörseln, 

exempelvis vid olika språklekar. 
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2.5 Språklig medvetenhet 

Bente Eriksen Hagtvet & Herdis Pálsdóttir (1993: 157 ff) menar att för det lilla barnet är 

språket något ogreppbart, något det använder i kommunikationen med andra. Barnen är 

inriktade på vad som sägs, inte hur det sägs, de har ännu inte blivit språkligt medvetna. 

Susanne Fajerson & Christina Rehnvall (1992: 6 ff) anser att både den språkliga utvecklingen 

och den språkliga medvetenheten är viktig för att barnet ska lära sig läsa och skriva. I 

Svensson (1998: 84 ff), Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir och Fajerson & Rehnvall kan man läsa 

att språklig medvetenhet innebär att barnet självständigt och medvetet funderar över språket. 

Barnet lägger märke till språkets form och skiljer den ifrån dess betydelse, hur något sägs 

eller skrivs, den kognitiva förmågan har utvecklats. Även om barnet har den språkliga 

förmågan kan det sakna språklig medvetenhet och tvärtom. Svensson påpekar att språklig 

medvetenhet inte är detsamma som språklig förmåga. Fajerson & Rehnvall menar att språklig 

medvetenhet kan delas upp i fyra pelare enligt figur 1: 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Uppdelning av språklig medvetenhet, enligt Fajerson & Rehnvall (1992), bearbetad 

av författarna till denna uppsats. 

 

 

Fonologisk medvetenhet = 
medvetenhet om språkets 
ljudstruktur. 

Morfologisk medvetenhet = 
medvetenhet om ordets delar - 
stam och olika ändelser, 
ordbildning. 

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

Pragmatisk medvetenhet = 
medvetenhet om hur språket 
används. 

 
Språklig medvetenhet 
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2.6 Läs- och skrivutveckling 

Vid skolstarten har barnen kommit olika långt i sin läsutveckling. Ingvar Lundberg (2003) 

beskriver fem olika läsutvecklingsfaser, där han påpekar att alla inte följer samma 

utvecklingsförlopp, ibland hoppar man över ett steg eller tar ett steg tillbaka för att repetera. 

Läsutvecklingen börjar med att barnet har förstått att det skrivna har en betydelse. Liksom 

Söderbergh (1988) menar Lundberg att läsningen ska vara relevant och meningsfull, 

verklighetsförankrad för individen. 

 

Lundberg beskriver de fem läsutvecklingsfaserna på följande sätt: 

 
En god fonologisk medvetenhet befrämjar ordavkodningen (1), och en god ordavkodning har 

positiv inverkan både på den fonologiska medvetenheten (2), och även på flytet i läsningen (3) av 

text. När man har lärt sig att avkoda skrivna ord, får man samtidigt en klarare uppfattning om hur de 

talade orden egentligen är uppbyggda. När avkodningen går lätt och snabbt kan man också få bättre 

flyt i läsningen av hela meningar. En fin rytm i läsningen, där satsbyggnaden rinner fram, underlättar 

också identifieringen av enskilda ord, dvs ordavkodningen (4). Flytet har positiv inverkan på 

läsförståelsen (5), samtidigt som god läsförståelse bidrar till bättre flyt i läsningen (6). Den som läser 

med gott flyt kan lättare minnas början av en mening eller ett avsnitt och kan därmed få lättare att 

integrera olika delar av en text och på så sätt förstå den bättre. Den energi som man hade behövt för 

att avkoda ord och få ordning på meningsbyggnaden, kan istället användas på det mentala arbete som 

behövs för att förstå en text. God läsförståelse är en förutsättning för ett positivt läsintresse (7), och 

läsintresset gör att förståelsen (8) blir bättre. Se figur 2 (Lundberg, 2003: 9)  

 

 

 

 

 Figur 2 Förtydligande av Lundbergs (2003: 9) läsutvecklingsfaser  

 

Söderbergh (1988) har formulerat fyra teser för läsinlärning som vi här har sammanfattat:  

1. Språkutveckling sker alltid i samspel med andra, där språk och handling har en funktion. 

2. Språket i vardagen där det händer något som behöver kommenteras och uttryckas och där 

orden får sin betydelse genom sammanhang.  

3. Barnet utvecklar sitt språk genom att använda det, pröva, lyssna och dra slutsatser om olika 

regler och konventioner. 

4. Barnet upptäcker själv hur språket är uppbyggt och skaffar sig själv en alltmera fulländad 

insikt om hur språkets olika delar hänger ihop. 

Fonologisk  2  
medvetenhet 

  Ordav-   4 
1 kodning 

Flyt i       6
3 läsningen 

Läs-          8
5 förståelse 

Läsintresse 
7 
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Barn kan själva lära sig läsa i en läsande och skrivande miljö. Söderbergh menar att det är lika 

viktigt att leka språklekar, exempelvis rim och ramsor, som att leka läslekar. Hon beskriver 

ordkort, som används som ett läs- och skrivinlärningsredskap i barnets vardag. Ordkorten är 

kort där det står olika ord, till exempel mamma, och kan likställas med barnets leksaker. 

 

2.7 Flerspråkiga barn 

I Monica Strängs (2005: 145) bok konstateras det att antalet flerspråkiga elever har ökat 

kraftigt i de svenska skolorna under senare år, och detta styrks av Svensson (1998: 178 ff). 

”Det innebär att många barn får tillgång till flera språk under den period i livet när de är som 

mest mottagliga för inlärning av språk” (Svensson, 1998: 178). Vid språkinlärningen hos de 

flerspråkiga barnen anses det vara lättare att lära sig hela meningar än enskilda ord. 

Flerspråksinlärning och enspråksinlärning utvecklas i samma ordning, men olika fort, där 

språkutvecklingen börjar med ettordssatser, tvåordssatser och så vidare, som tidigare nämnts 

under rubriken 2.3 Språkutveckling. Enligt Svensson är det viktigt för de flerspråkiga barnen 

att omgivningen tillåter användandet av modersmålet, för att de ska kunna tillgodogöra sig det 

nya språket. Flerspråkiga barn är i behov av ett stort ordförråd för att kunna sätta rätt ord på 

rätt sak, samt uttrycka sina känslor. Det är positivt med språklekar för flerspråkiga barn om de 

får använda ”båda” sina språk, till exempel, som Svensson skriver, ”zdravo, bravo, tjabo eller 

fleure”, det är ett bra sätt att jämföra språk. 

 

2.8 Begreppen rim, ramsor och språklekar 

Rim är en upprepning av lika eller likartade ljud eller ljudsammansättningar i två eller flera 

ord. Slutrim kan vara enstaviga (bil - pil), tvåstaviga (docka - plocka) eller trestaviga (giftiga - 

driftiga). När ljudlikheten finns i början av orden kallas det allitteration, så kallat bokstavsrim, 

även kallat stavrim och uddrim. Det innebär att betonade ord börjar på samma konsonant (hut 

går hem) eller på en vokal (ur askan i elden). Bokstavsrim är lätta att komma ihåg och 

används därför gärna i reklam (Hälsan för halsen). Rim inne i en versrad kallas inrim. 

Dialektala uttal kan vara orsak till avvikelser, till exempel stockholmsrim som leva - sträva. 

(http://sv.wikipedia.org) 

 

Ramsa är en bestämd följd av ord eller stavelser, som ofta har rituell betydelse om den 

används av barn, till exempel vem som ska räkna vid kurragömmalek. Exempel på sådan 

ramsa är: ”Ole dole doff, kinke lane koff, koffe lane, binke bane, ole dole doff.” (Schildt, 

1985: 19) 



 17

Begreppet språklekar innebär att man leker och har roligt med språket, att man 

uppmärksammar vissa egenskaper hos språket, exempelvis språkets ljudstruktur (fonologi), 

orddelar och ordbildningar (morfologi), meningsuppbyggnad (syntax) och språkanvändning 

(pragmatik). Det finns både strukturerade och spontana språklekar, som alla leder till språklig 

mognad. Barn lär av varandra, och enligt Ann-Katrin Svensson (2005) gör den sociala 

inlärningssituationen att barnen lär mer av varandra än av vuxna. 

 

2.8.1 Varför använda rim, ramsor och andra språklekar? 

Lisa Henriksson (2002: 12) menar att det finns flera syften till att man som pedagog bör 

skaffa sig en egen repertoar av rim och ramsor. Dessa syften kan innebära befrämjande av 

motorisk utveckling, språkutveckling, språklig medvetenhet, social berikning och inlärning. 

Hon påpekar att rimmen, rytmerna och språklekarna hon lekte som barn har följt henne hela 

livet. Henriksson poängterar att lekfullheten är viktig i samspelet med barn, och att 

språklusten väcks av språket självt, genom ett samspel mellan vuxen och barn. Barnens lust 

till ordtrams, rytm och nonsensord är lika viktig som pedagogens kunskap om läs- och 

skrivinlärning. Även Susanna Ekström & Britt Isaksson (1997: 21, 22) skriver att rim, ramsor 

och språklekar underlättar läs- och skrivinlärningen. 

 

Frost (2002: 39ff) beskriver en studie där man funnit samband mellan barns tidiga kontakt 

med rim och ramsor och en tidig fonemmedvetenhet och läsutveckling. Kontakten mellan den 

vuxne och barnet, till exempel vid språklekar, som ”Rida rida ranka”, är ett samspel mellan 

kroppskontakt, ögonkontakt, rörelser, rytm, melodi och språk. Det väsentliga i dessa lekar är 

rörelserna, rytmen och gemenskapen, inte språket. Studien visar också att det finns ett 

samband mellan förmågan att lära sig rim och ramsor och fonemmedvetenhet samt mellan 

rimfärdighet, fonemmedvetenhet och läsning. Genom att målmedvetet arbeta med rim och 

ramsor, får man också möjlighet att upptäcka barn som inte tycks få grepp om språket. 

 

Även Svensson (2005: 12 ff) påpekar vikten av språklekar som ett förberedande arbetssätt för 

att underlätta läs- och skrivinlärningen. Genom att kontinuerligt samtala och leka med ord 

skapas ett naturligt intresse för språket hos barnen. Språklekar tränar även motorik och 

kroppsuppfattning, som är viktiga för att skapa en god självuppfattning, som i sin tur kan leda 

till en positiv utveckling inom ett antal områden. 
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2.9 Pedagogiska modeller för att främja språklig medvetenhet 

För att utveckla det pedagogiska arbete ska lärare, enligt Lärarnas Yrkesetik (2000), utgå från 

vetenskaplig kunskap och aktuell forskning. Efter vår empiriska undersökning framkom det 

att några av respondenterna använder sig av Bornholmsmodellen och Trulle-modellen. Vi har 

därför valt att beskriva dessa i vår litteraturgenomgång. 

 

2.9.1 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmaterialet har ingått i en vetenskaplig undersökning på Bornholm och Jylland. 

Undersökningarna har visat att den grupp barn som gynnades av språklekar var de som ansågs 

ligga i riskzonen för att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Bornholmsmodellen är ett 

vetenskapligt utprovat program som ska stimulera och utveckla barns språkliga medvetenhet 

före läsinlärningen. Läraren bör vara ledande för att uppnå bästa resultat för barnens läs- och 

skrivutveckling. Språklekarna ger barnen möjlighet att upptäcka språket och att lyssna på 

formen utan att låta sig distraheras av innehållet. (http://www.bornholmsmodellen.nu/) 

 

Genom att sätta ord på sina upplevelser får barnen redskap för språklig medvetenhet. Man kan 

läsa rim och ramsor och rikta barnens uppmärksamhet mot rytmen, bokstavsrimmen, som 

betonas extra, eller mot slutrimmen. Enligt Ingrid Häggström & Ingvar Lundberg (1994) ska 

språklekar alltid vara en del av verksamheten i förskolan och även aktualiseras i årskurs ett. 

Språklekarna ska ge barnen möjlighet att leka sig in i språket på ett lustfyllt sätt, där barnen 

lär sig att förhålla sig analytiskt till talspråket och uppmärksamma detaljer i det, till exempel 

att "smaka" sig fram till ljudet på ordets form. Artikulationen är viktig, då den är grunden för 

ljudanalysen, stavningen bygger på denna. Bornholmsmodellen anser att dessa delar är viktiga 

för förståelsen av sambandet mellan ljud och bokstav (fonem - grafem), en förståelse som är 

avgörande för att barnen ska "knäcka läskoden". Bornholmsmodellen arbetar med  

individen och kommunikationen. (Häggström & Lundberg, 1994. 

http://www.bornholmsmodellen.nu/) 
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2.9.2 Trulle-modellen 

Trulle-modellen startades av Ann-Marie Bryntse och Anita Palmkvist. I boken Språkstegen 

hjälper trollet Trulle barnet 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 

sista steget är ljud, språkets minsta beståndsdel. För att läs- och skrivinlärningen ska lyckas 

måste man ha klättrat upp för språkstegen, i sin egen takt. Bryntse och Palmkvist anser att 

man kan behöva gå växelvis upp och ner på stegen för att känna att man lyckas, ett starkt 

självförtroende förebygger läs- och skrivsvårigheter. Trulles språklekar stimulerar barnets 

språkliga medvetenhet, samt den visuella, auditiva och motoriska förmågan.     

(http://www.oph.fi/svenska/page. Lärarförbundet, 2005 och Bryntse & Palmkvist, 1996) 

 

2.10 Specialpedagogens uppdrag idag 

Jane Brodin och Peg Lindstrand (2004) beskriver specialpedagogiken som ett 

tvärvetenskapligt område, som bygger på teorier och kunskaper från bland annat pedagogik, 

psykologi, sociologi och medicin. Enligt författarna borde alla som arbetar i skolan ha 

kunskaper inom samma områden som specialpedagogen. De anser att om specialpedagogen 

arbetar med hela gruppen, och inte enbart med den enskildes behov, skapar det ett gott 

skolklimat. En specialpedagog ska ge stöd och råd till lärarna och inte enbart direkt till 

eleverna. Även Utbildningsdepartementet (1999) stödjer ovanstående och skriver att 

specialpedagogen tillsammans med rektor och övriga pedagoger ska utveckla åtgärdsprogram 

för elever med behov av stöd, där även föräldrar ska vara involverade. 

Utbildningsdepartementet skriver även att det har konstaterats att särskilt stöd oftast ges till 

den enskilde eller i liten grupp och menar då att det blir ett sämre samlärande. Största fokus 

ligger på färdighetsträning i svenska och matematik. Styrande tester och diagnoser används 

ofta i skolan och fler elever diagnostiseras med till exempel dyslexi, ADHD och DAMP. 

”Varje elev skall ha rätt att få delta i skolans arbete utifrån sina förmågor, sina erfarenheter 

och kunskaper i gemenskap och samspel med andra.” (Utbildningsdepartementet, 1999) 

 

Enligt Ann Ahlberg (2001: 89 ff) är det viktigt att en lärare har kunskap för att kunna möta 

alla elevers behov och får möjlighet till kompetensutveckling inom detta område. Lärares och 

specialpedagogers samarbete anser hon vara viktigt, och hon menar att specialpedagoger ska 

tillämpa en helhetssyn på elever i behov av särskilt stöd. Specialpedagogen ska aktivt 

medverka till en utveckling av skolans verksamhet i samarbete med föräldrar, lärare och 

arbetslag. En specialpedagog har färdigheter som behövs för att aktivt kunna arbeta med barn 
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i behov av stöd, bland annat att identifiera, analysera och förhindra svårigheter i undervisning 

och lärande. Dennes uppgift är även att utforma åtgärdsprogram, vara rådgivande för elever, 

föräldrar och kollegor i pedagogiska frågor, och göra uppföljningar och utvärderingar. 

Ahlberg tror att samarbete i arbetslag inte är helt problemfritt, det krävs god samarbetsanda 

för att kunna stödja elever i en skola för alla. 

 

2.11 Problemställningar 

Utifrån den teori och forskning vi har tagit del av och beskrivit ovan är våra 

problemställningar, 

• Hur beskriver pedagogerna sitt medvetna arbete för att främja den språkliga 

medvetenheten med hjälp av rim, ramsor och andra språklekar? 

• Hur agerar/reagerar barnen vid det strukturerade arbetet med rim, ramsor och andra 

språklekar? 

 

Dessa problemställningar kommer vi att utgå ifrån i vår empiriska del och avslutande 

diskussion. 

 

3 Empiridel 
I vår empiridel utgår vi från intervjuer med några förskollärare, lärare och en specialpedagog 

och observationer av en barngrupp. Vi beskriver metod, etiska överväganden, urvalsgrupper, 

genomförande samt bearbetning. 

 

3.1 Metodbeskrivning 

Vi påbörjade vår undersökning med att göra en litteraturgenomgång. Den visar att vi som 

forskare har tagit del av tidigare arbeten som utförts inom vårt område, rim, ramsor och andra 

språklekar och språklig medvetenhet. Vi ger läsaren en vägledning om varifrån forskningen 

kommer, som för läsaren tydliggör vilka teorier som har legat till grund för vår undersökning. 

Vi har valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod såsom intervjuer och observationer där 

vi har haft stöd av Ejvegård (2003) och Denscombe (1998). I intervjuerna är det pedagogerna 

som beskriver och under observationerna är det vi som observatörer som ser och analyserar, 

och vi anser att dessa två metoder stöttar varandra för ett rättvist resultat. De intervjuade är 

verksamma inom förskola och grundskola, och observationerna har ägt rum i en barngrupp, 

där barnen är i åldrarna fem till sju år. 
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3.1.1 Etiska överväganden 

Före intervjuerna klargjorde vi syftet med uppsatsen och försäkrade anonymitet, och att 

ljudupptagningen endast var för vår bearbetning av intervjuerna. De sex pedagogerna medgav 

ljudupptagning, medan specialpedagogen inte ville bli bandad. Efter bearbetning av 

empiridelen har alla respondenter fått möjlighet att godkänna resultaten för att vi ännu en 

gång skulle kunna försäkra deras anonymitet. Vi har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets (2002) 

forskningsetiska fyra huvudprinciper: 

1. Informationskravet: ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 

aktuella forskningsuppgiftens syfte”. 

2. Samtyckeskravet : ”deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan”. 

3. Konfidentialitetskravet: ”uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem”. 

4. Nyttjandekravet: ”uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 

forskningsändamål”. Vetenskapsrådet (2002) 

 

3.1.2 Urval - respondenter 

Vi har valt att kalla våra intervjupersoner för respondenter (http://www.mms.se) och de utgörs 

av fyra förskollärare, två lärare och en specialpedagog. Val av respondenter gjordes utifrån 

vårt syfte och vår problemformulering. Vårt urval bestämdes utifrån tidigare kännedom av 

respondenternas verksamhet och yrkesroll. Vi har valt tre pedagoger från en mångkulturell 

verksamhet och fyra från en icke mångkulturell verksamhet, för att få ett bredare underlag för 

undersökningen. Innan intervjutillfällena hade vi ingen vetskap om vilka pedagogiska 

metoder respondenterna arbetade utifrån. 

 

3.1.3 Urval – observationsgrupp 

Observationsgruppen utgjordes av eleverna där vår verksamhetsförlagda utbildning ägde rum. 

Vi valde observationstillfällen slumpmässigt utifrån pedagogernas arbetsplanering, utan 

framförhållning. 
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3.1.4 Genomförande 

Vi valde personliga intervjuer, och via telefonkontakt och personlig kontakt med 

respondenterna avtalade vi gemensamt tid och plats. Respondenterna fick ta del av de åtta 

intervjufrågorna tre till fem dagar före intervjuerna, för att de skulle få möjlighet att förbereda 

sig inför intervjun, förutom specialpedagogen som på grund av tidsbrist fick ta del av sina 

fyra frågor först vid intervjutillfället. Vi anser inte att specialpedagogens korta förberedelsetid 

inför intervjun ger några konsekvenser för slutresultatet då hon gav utförliga svar och att vi 

valt att endast intervjua en specialpedagog. Intervjufrågorna grundas på syftet och 

problemställningen i denna uppsats. 

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av ljudupptagning via diktafon, med undantag av 

intervjun med specialpedagogen, som på egen begäran valde att inte bandas. Vid några av 

intervjutillfällena uppkom spontana följdfrågor, men dessa är endast transkriberade och 

bifogas inte, på grund av att de inte är relevanta för vår uppsats. Vi bifogar de ursprungliga 

intervjufrågorna som bilaga 1 och 2. I samband med vår gemensamma verksamhetsutbildning 

observerade vi en barngrupp vid två tillfällen under lärarlett strukturerat arbete med språklig 

medvetenhetsträning, se bilaga 3 och 4. 

 

3.1.5 Bearbetning 

Intervjuerna har transkriberats, sammanställts och analyserats utifrån intervjufrågorna, som 

har sin grund i vårt syfte och vår problemformulering. Vi jämförde våra data och hittade 

teman som var återkommande i samtliga intervjuer, med tydlig koppling till 

litteraturgenomgången. Även observationerna har sammanställts och analyserats utifrån dessa 

kriterier, men har inte delats in i teman. 

 

4 Resultatredovisning och analys 
Vår resultatredovisning och analys utgår från en kvalitativ analysmetod. Analysen är den sista 

delen i forskningsprocessen där vi redovisar vår datainsamling (materialet). Här redovisar vi 

intervjuer och observationer var för sig. Vi har på ett systematiskt sätt arbetat igenom våra 

data och reflekterat och noterat sådant som är relevant för vårt ämne. Redovisningarna av 

intervjuerna är uppdelade i olika teman, vilket inte observationerna är. 
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4.1 Intervjuer 
När vi har sammanställt våra intervjuer har vi använt intervjufrågorna som grund för våra 

temaval, vilket har resulterat i intressanta teman som framkommit i intervjuerna. Svaren från 

respondenterna redovisas under sju temarubriker. Vi vill poängtera att vi har avslutat tema 

4.2.2 och 4.2.6 med specialpedagogens intervjusvar. 

 

Vi benämner respondenterna som pedagog A – F och specialpedagogen efter titel. Valet 

grundar sig på vår hänsyn till respondenternas anonymitet. 

Pedagog A arbetar som förskollärare i en mångkulturell förskola. 

Pedagog B arbetar som lågstadielärare i en mångkulturell skola. 

Pedagog C arbetar i en förskoleklass i en mångkulturell skola. 

Pedagog D arbetar som lågstadielärare i en icke mångkulturell skola. 

Pedagog E arbetar som förskollärare i en icke mångkulturell skola. 

Pedagog F arbetar som förskollärare i en icke mångkulturell skola. 

Specialpedagogen arbetar med språkets alla delar från förskolan upp till sjätte skolåret och 

ger även råd och stöd till pedagogerna i dessa verksamheter. 

 

4.2 Intervjuredovisning 

Nedan redovisas intervjuerna under respektive temarubrik. Vi använder dels respondenternas 

egna ordval (inom citattecken eller citat) och sammanfattar med vedertagna begrepp inom 

vårt uppsatsområde. 

 

4.2.1 Kunskap om språkutveckling och läs- och skrivinlärning 

När respondenterna tillfrågades om de fått kunskap om språkutveckling och läs- och 

skrivinlärning i sin utbildning, framkom det att respondenterna A, B och E inte fick den 

kunskapen, medan C, D och F fick det. Däremot poängterade alla respondenter att de inhämtat 

kunskap genom kompetensutveckling och erfarenhet från de olika verksamheterna som de 

varit verksamma i. Olikheterna i deras utbildning har inte utgjort någon märkbar skillnad i de 

övriga svaren. 
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4.2.2 Respondenternas definition av språklig medvetenhet 

När det gäller definitionen av språklig medvetenhet, gav respondenterna likartade svar och 

förklarade ordet språklig medvetenhet såsom att kunna göra sig förstådd och att kunna 

använda språket skriftligt och muntligt, samt att kunna använda det auditiva (hörsel), visuella 

(syn) och taktila (känsel) språket. De menade också att språklig medvetenhet är att kunna 

kommunicera utifrån sina egna erfarenheter, medvetenhet om att man har ett eget språk. 

Språklig medvetenhet innebar också för respondenterna att barnen vet vad orden betyder, att 

de består av olika ljud, att man kan dela upp och sätta ihop orden och att det finns korta och 

långa ord. Respondenterna var även överens om att språklig medvetenhet är en förutsättning 

för kommande läs- och skrivinlärning. 

 

Specialpedagogen definierar språklig medvetenhet med att det är spännande och att det 

innefattar fonologi, pragmatik, uttal och ordförråd. Hon poängterar att ordförrådet och språket 

i sitt uttal är viktigare än rim och ramsor inom språklig medvetenhetsträning. 

 
Det bor en fluga i min… (stuga). Hur ska man veta att man ska säga ordet stuga om jag inte har ett rikt 

ordförråd? Samtalet är A och O för att samla in ord. (Specialpedagogen) 

 

Vidare beskriver hon att vi ska se språket i sin helhet och att ett rikt ordförråd är viktigt i alla 

ämnen. Barnens medvetenhet om sitt eget lärande är viktigt för att stödja deras självförtroende 

och inställning till lärandet. Specialpedagogen avslutar med att poängtera att vi ska vara 

försiktiga med att diagnostisera barnen, då det kan sätta dem i en tråkig livssituation. 

 

4.2.3 Pedagogiska arbetssätt för att främja språklig medvetenhet 

Respondenterna beskrev vilka arbetssätt de använde sig av. Det tydliggjordes att A, B, C, D 

och F:s arbete utgick från vissa delar av Bornholmsmodellen, där bland annat Språktåget 

ingår. Respondent E och F redogjorde för sitt arbetssätt som innebar att de utgick från 

arbetsmaterialet Trulle-boken. A, B och C poängterade däremot att detta var ett svårt material 

för flerspråkiga barn, på grund av att det innehåller många svåra ord, som är svåra att befästa 

för barn med annat modersmål än svenska. B, C och D berättade om att deras arbetssätt även 

innefattade rim och ramsor, och C betonade att de också samarbetade med hemspråksläraren 

för att barnen skulle befästa rim och ramsor på sitt hemspråk. Respondent A redogjorde för att 

hon arbetade mycket med sagor, handdockor, bilder och pratade mycket med barnen för 
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att stödja ordförrådet, genom att sätta ord på konkreta och abstrakta ting. Även respondent C 

arbetade mycket med samtal på ett lekfullt sätt. Respondent D betonade att hon använde sig 

av sång och musik för att främja barnens språkliga medvetenhet. 

 

4.2.4 Mål och syften med rim och ramsor 

Inom detta tema framkom det flera olika mål och syften hos respondenterna. Den 

gemensamma nämnaren var att de nämnde leken och det lustfyllda med rim och ramsor. Mål 

och syfte för respondent B och C innebar att barnen skulle lära sig ord, beskriva och 

återberätta. Respondent E:s mål och syfte var att skapa nyfikenhet genom att ämnesintegrera i 

arbetet med rim och ramsor, exempelvis använda rim i matematiken. Både E och F 

poängterade att rim och ramsor var en av bitarna för att barnen ska tycka det är roligt att lära 

sig att läsa och skriva. 

 

4.2.5 Barns agerande/reagerande vid arbetet med rim och ramsor 

Respondent A, B, D och F underströk att efter ett strukturerat arbete med rim och ramsor kan 

man se att barnen använder sig av det i leken. B menade att rimmen ofta kommer som en 

upprepning av vad som sägs i barnens omgivning. Att barnen ”Palar” och ”Bellar” och 

rimmar och ramsar när de sjunger, gungar och ritar och utför andra saker, beskrev 

respondenter D, E och F som vanligt förekommande. Enligt respondent D använder barn rim 

och ramsor inte bara i en positiv bemärkelse, utan även när de ska retas och vara ”taskiga”. 

Under intervjuerna beskrev respondent D och E att barnen rimmar på sina och kamraternas 

namn. Rimsagor är ett roligt sätt att arbeta då barnen reagerar med att lägga till slutrimmen, 

påpekade respondent E. En intressant aspekt togs upp av respondent B och C, som uttryckte 

att det var svårt att beskriva hur barn reagerar och agerar vid ett arbete med rim och ramsor. 

De arbetar med flerspråkiga barn som har svårt att befästa svenska ord, de har ett samarbete 

med hemspråksläraren för att förenkla arbetet med lättare rim och ramsor. 

 

4.2.6 Att ge stöd för att främja språklig medvetenhet 

När respondenterna beskrev hur de ger stöd för att främja barnens språkliga medvetenhet, 

nämnde B och D att man utför tester för att upptäcka barn som är i behov av stöd. A och C var 

de två respondenter som förklarade att positiv förstärkning och att ge barnen trygghet är 

viktigt för att stödja barnens språkliga medvetenhet. De poängterade även hur viktigt samtalet 

är för att stärka barnets ordförråd, båda språken ska uppmuntras och bekräftas. Genom att 

uppmuntra, läsa mycket och använda bilder som stöd, förstärker man det visuella och 
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auditiva, ansåg respondenterna A och E. Med rim och ramsor, sång, musik och rytmik stödjer 

respondent F sina barn, och hon ansåg dessutom att det är viktigt att bemöta istället för att 

bedöma. Respondent B och D använder sig av språklig medvetenhetsträning och påpekade 

även att de tar hjälp av specialpedagogen för att stödja barn vid behov. 

 

När vi ställde frågan till specialpedagogen beskrev hon att hon stödjer barnen genom att 

arbeta mycket med lyssnarövningar, läsning och berättande. På grund av att det auditiva hos 

barnen utvecklas senare, är det mycket viktigt att arbeta med det visuella. Specialpedagogen 

nämnde användandet av ordkort som en positiv inlärningsmetod för de barn som är visuellt 

starka. 

 
Ta till exempel ordet traktor, skriv det på ett ordkort och låt barnen köra [en leksaks]traktor på kortet, 

att ”sätta” ordet i kroppen. Kroppsuppfattningen är också viktig för att kunna bli språkligt medveten. 

(Specialpedagog) 

 

Vidare ansåg specialpedagogen att det är viktigt att ge barnen stöd i deras begreppsutveckling, 

som blir en bra grund att stå på. Kan barnen ”läsa” många ”hela” ord så kan de i regel många 

bokstäver och är språkligt medvetna utan att de vet om det. Avslutningsvis när det gällde 

vilka stöd och råd hon gav pedagoger för att de på bästa sätt ska främja barnens språkliga 

medvetenhet, sa hon att det finns mycket litteratur och läromedel inom ämnet. Hon framhöll 

att tidig läsning är det som gör barnen automatiskt språkligt medvetna och de blir därmed 

goda läsare. Specialpedagogen ansåg att det finns många goda pedagoger i skolan, men att 

tiden är knapp. Hon vet att många använder Trulle-boken, men framhäver att ”läs, läs, läs” 

och samtala med barnen. Det är minst lika viktigt som språklig medvetenhetsträning. 

 

4.2.7 För- och nackdelar med rim och ramsor 

Det totala intrycket vi fick när vi frågade respondenterna om för- och nackdelar med rim och 

ramsor, var att alla utom respondent B var överens om att det endast fanns fördelar med rim 

och ramsor. Däremot lyfte respondent B en intressant aspekt, hon menade att flerspråkiga 

barn kan rimma, men rimmet betyder oftast ingenting (hon syftar inte på nonsensrim), 

eftersom ordförrådet inte är så stort. Hon ansåg däremot att lättare ramsor kan vara en hjälp 

vid läsinlärning för flerspråkiga barn. Respondent C poängterar också inlärningsfördelar för 

de flerspråkiga barnen, såsom tillägnandet av språkmelodin. De övriga nämnde fördelar 

såsom, att barnen tränar kommunikation, kroppsuppfattning, sin verbala, auditiva och visuella 



 27

 förmåga och får ett ökat ordförråd. Andra fördelar som nämns av D, E och F är att man kan 

kombinera musik och rytmik med rim och ramsor. Avslutningsvis poängterar alla att barnen 

tycker att det är roligt med rim och ramsor. De tillägger att även de själva blir inspirerade. 

 

4.3 Observationer 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning, som varade i fem veckor, har vi vid två tillfällen 

observerat hur eleverna agerade och reagerade under ett strukturerat arbete med pedagogen 

som ledare. För att kunna tydliggöra så mycket som möjligt av innehållet vid 

observationstillfällena, beslutade vi oss för att en av oss fokuserade på barnen och den andra 

på pedagogen. Valet av våra observationer utgick ifrån uppsatsens ämne och syfte. 

Observationerna finns nedskrivna i bilaga 3 och 4. 

 

4.3.1 Analys av observation 1 ”Lyssnarlek” 

I inledningen av lyssnarleken utgår pedagogen från gruppen, när hon tydligt beskriver 

språkleken. I leken används ljud som inte är språkljud. Syftet är att träna den auditiva 

förmågan och att alla barn är aktiva. Lekens aktivitet innebär även att pedagogen har 

möjlighet att utgå från individen. I pedagogens sätt att leda språkleken blir hennes visuella 

och auditiva språk tydligt för barnen. Barnens kroppsspråk och påståenden gör det tydligt för 

pedagogen om de uppfattar ljudskillnaderna eller inte. Observationen gav tydliga exempel på 

hur barnen kan agera och reagera vid en strukturerad lyssnarlek, som till exempel att barnen 

blir otåliga och tappar fokus på aktiviteten och istället fokuserar på andra saker som 

intresserar dem, exempelvis flickan som inriktade sig på troll nummer fem. Avslutningsvis 

reflekterar pedagogen tillsammans med barnen över lärsituationen och tydliggör än en gång 

lekens syfte och barnens lärande, deras auditiva träning. 

 

4.3.2 Analys av observation 2 ”Trulle-modellen” 

Det andra observationstillfället hade föregåtts av att dagens struktur hade tydliggjorts av 

pedagogen. Den strukturerade situationen, som innehöll en del av Trulle-bokens material, 

inleddes med att pedagogen utgick från grupp och individ. Situationen gav intryck av en 

struktur som innebar ”gissa vad fröken tänker”, då hon inledde med ”Troll nummer sju…?” 

(bilaga 5) I inledningsskedet är det svårt för barnen att höra slutet på ordet sju, det tydliggörs 

genom att de väljer ord såsom, bu, bur, tjur och bulla, som alla innehåller bokstaven u. Det 

finns ingen verklighetsförankring till ordet som pedagogen frågar efter. 
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Barnen reagerar med att rimma spontant och det finns även ett intresse, vilket tydliggörs av 

flickan som missat troll nummer sex, men tagit del av detta på egen hand. Det blir även 

tydligt då barnen fokuserar intresserat på sin uppgift. När ett barn ger signaler på att det är 

något i rimmet som inte stämmer, förklarar pedagogen att ”Det är de sista orden som ska 

rimma”. Flickan reagerar på språkljuden (fonemen), och pedagogen visar bilden när hon 

förklarar rimmet. Pedagogen bemöter barnen, utan att bedöma genom att säga ”ni var många 

som gissade rätt”. Uppgiften är ämnesintegrerad, då taluppfattning och bildförståelse tränas 

samtidigt med den språkliga medvetenheten. Barnen reagerar genom att de individuellt hittar 

detaljer i bilden. Även om arbetet är strukturerat pågår ett spontant samtal i hela gruppen, där 

intresset för trollrimmen åter gör sig påminda då en pojke säger, ”Troll nummer åtta har fått 

en potta”. Ordet är här mer nära barnens verklighet. Som observatörer ser vi arbetspärmen 

som en dokumentation av barnens arbete. Passet avslutas med att pedagogen visuellt 

förtydligar bild och ord genom att sätta upp bilden på väggen. 

 

5 Diskussion 
I diskussionsdelen lyfter vi fram och reflekterar över resultaten av våra intervjuer och 

observationer. Vi börjar med att diskutera problemställning ett utifrån intervjuerna, och 

därefter diskuterar vi problemställning två där vi utgår från en intervjufråga och 

observationerna. Problemställningarna knyter vi an till vår litteraturgenomgång och 

reflekterar över om vi nått vårt syfte med uppsatsen. 

 

5.1 Problemställning 1 

Intervjuteman kopplas till vår första problemställning: Hur beskriver pedagogerna sitt 

medvetna arbete för att främja den språkliga medvetenheten med hjälp av rim, ramsor och 

andra språklekar?  

 

5.1.1 Kunskap om språkutveckling och läs- och skrivinlärning 

Vi börjar med att reflektera över respondenternas utbildning, där hälften av dem hade fått 

kunskap om språkutveckling och läs- och skrivinlärning i utbildningen, medan de övriga 

enbart hade fått det genom kompetensutveckling och erfarenhet. Enligt Yrkesetiska principer 

för lärare (2002) är kompetensutveckling och erfarenhet en hjälp för att utveckla det 

pedagogiska arbetet. Trots olikheterna i pedagogernas utbildning har inte svaren vid 
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intervjuerna skiljt sig så mycket åt. Vi finner att alla våra respondenter har kunskap inom 

språkutveckling och läs- och skrivinlärning. 

 

5.1.2 Respondenternas definition av språklig medvetenhet 

Respondenternas definition av språklig medvetenhet var jämförbara med varandra. I enlighet 

med Svensson (1998), Eriksen Hagtvet & Pálsdóttir (1993) och Fajerson & Rehnvall (1992) 

definierar pedagogerna språklig medvetenhet med att barnen vet att orden betyder något, att 

ord består av olika ljud (fonologiskt medvetna), att man delar upp och sätter ihop ord 

(morfologisk medvetenhet) samt att kunna använda språket muntligt och skriftligt (pragmatisk 

och syntaktisk medvetenhet). Respondenterna var även överens om att språklig medvetenhet 

är en förutsättning för kommande läs- och skrivutveckling. Detta stämmer väl med vad 

Fajerson & Rehnvall skriver, som dessutom påpekar att den språkliga utvecklingen är viktig 

för att barn ska kunna lära sig läsa och skriva. Respondenternas kunskap om språkutveckling, 

språklig medvetenhet och läs- och skrivutveckling ger dem redskap för att kunna uppnå målen 

i Lpfö98 och Lpo94 att kunna stödja barnens språk och deras kommunikationsutveckling. 

Enligt Lpo94 har skolan ansvar för att barnen ska kunna behärska det svenska språket och 

kunna uttrycka sig i tal och skrift. 

 

Vygotsky menade att barnen via språket skapar sig en självuppfattning. I Lpfö98 kan vi läsa 

att pedagoger ska stärka barnens tilltro till sin egen förmåga och stimulera deras nyfikenhet, 

vilket även den intervjuade specialpedagogen ansåg när hon uttryckte att det är viktigt att 

stödja barns självförtroende och inställning till lärandet. Vidare skriver Lpo94 att eftersom 

språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippat ska barnen ges många möjligheter 

att samtala, läsa och skriva samt få tillit till sin egen språkliga förmåga. Våra resultat stämmer 

med Vygotskys tankar om att en god självuppfattning skapar en bra grund för att tillägna sig 

lärande. 

 

När specialpedagogen definierade språklig medvetenhet beskrev hon att vi ska se språket i sin 

helhet och att ett rikt ordförråd är viktigt. Hon tydliggör för oss att ordförrådet och språket i 

sitt uttal är viktigare än rim och ramsor i den språkliga medvetenhetsträningen, vilket klargörs 

i hennes exempel på sidan 23 ”det bor en fluga i min… (stuga)”. Litteraturen och 

specialpedagogens definition har gjort oss uppmärksammade på att den språkliga 

medvetenhetens fyra pelare fonologisk medvetenhet, morfologisk medvetenhet, syntaktisk 

medvetenhet och pragmatisk medvetenhet är väl så viktiga. Utifrån specialpedagogens 
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beskrivningar, och vår litteraturgenomgång anser vi att ordförrådet är lika viktigt som språklig 

medvetenhet. I likhet med Svensson (1998) anser vi att språklig medvetenhet inte är 

detsamma som språklig förmåga. För oss innebär språklig förmåga att ha ett rikt ordförråd och 

vi vill trycka på vikten av att ge barnen redskap för att utveckla sitt ordförråd. Vid 

strukturerade språklekar har pedagogen möjlighet att ge barnen dessa redskap men bör vara 

medveten om barngruppens språknivå för att kunna föra dem framåt i deras språkutveckling 

och lärande. 

 

5.1.3 Pedagogiska arbetssätt för att främja språklig medvetenhet 

Som tidigare nämnts har vi med hjälp av intervjuerna funnit att pedagogerna har kunskap om 

språkutveckling, språklig medvetenhet och läs- och skrivinlärning. Det tydliggjordes när 

pedagogerna beskrev sitt arbetssätt för att främja språklig medvetenhet att det fanns variation i 

sättet att arbeta. Arbetssätt som beskrevs var Bornholmsmodellen, Trulle-boken, rim, ramsor, 

sagor, handdockor, bilder, samtal, sång och musik. Vi har uppmärksammat att pedagogerna på 

den mångkulturella skolan reflekterade över sitt arbetsmaterial med tanke på barnens 

ordförråd. Detta visade sig genom att de beskrev att Trulle-materialet innehöll många svåra 

ord som de menade att flerspråkiga barn har svårt att befästa. 

 

De intervjuade pedagogerna beskrev att de samarbetade med hemspråksläraren för att barnen 

skulle befästa rim och ramsor på sitt hemspråk. Det visar ännu en gång att pedagogerna har 

goda kunskaper. De redogjorde också för att de arbetade med sagor, handdockor, bilder och 

samtal på ett lekfullt sätt för att stödja ordförrådet. Detta kopplar vi till Svensson (1998) som 

menar att flerspråkiga barn är i behov av ett stort ordförråd för att kunna sätta rätt ord på rätt 

sak. Med stöd av Svensson inser vi att dessa pedagoger arbetar medvetet för att främja 

språklig medvetenhet. Svensson skriver även att det är bra med språklekar för flerspråkiga 

barn, om de får använda ”båda” sina språk. Hon skriver vidare att för att tillgodogöra sig det 

nya språket måste omgivningen tillåta användandet av modersmålet, vilket vi kopplar direkt 

till ovanstående beskrivning av pedagogernas arbetssätt.  

 

Arbetssättet för att främja språklig medvetenhet varierade. På den icke mångkulturella skolan 

arbetade pedagogerna mer med Bornholmsmodellen och Trulle-boken än på den 

mångkulturella. Rim, ramsor, sång och musik var naturliga delar för att främja barnens 

 språkliga medvetenhet. Enligt Yrkesetiska principer för lärare ska man utgå från vetenskaplig 

kunskap och aktuell forskning i sitt pedagogiska arbete. Pedagogerna gör det då de utgår från 
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delar av Bornholmsmodellen som är ett vetenskapligt utprovat program som ska utveckla 

barns språkliga medvetenhet före läsinlärningen. Enligt riktlinjer i Lpfö98 ska vi i skolan 

uppmärksamma och hjälpa de barn som behöver stöd i sin utveckling. Genom att pedagogerna 

utgår från en beprövad vetenskaplig metod har de goda möjligheter att främja barns läs- och 

skrivinlärning, anser vi. 

 

5.1.4 Mål och syften med rim och ramsor 

När pedagogerna beskrev sina mål och syften med rim och ramsor framkom en gemensam 

nämnare, nämligen leken och det lustfyllda med rim och ramsor. Vygotsky betonade lekens 

betydelse och menade att den bör vara utgångspunkt i förskolans pedagogik. Han ansåg också 

att en av pedagogens uppgifter var att använda ord och symboler för att barnets lärande ska 

föras framåt. Respondenternas mål och syften innebar även att barnen skulle lära sig ord, 

beskriva och återberätta samt skapa nyfikenhet. Lpfö98 skriver att förskolan ska sträva efter 

att varje barn utvecklar sin nyfikenhet, lust och förmåga att leka, lära, lyssna, berätta och 

reflektera, vilket styrks av Piagets teori om vikten av att utgå ifrån barnens idérikedom och  

nyfikenhet. Vidare skriver Lpfö98 att pedagoger som arbetar i förskolan ska samarbeta mot en 

god miljö för utveckling, lek och lärande. Utifrån vår litteraturgenomgång och pedagogernas 

beskrivning anser vi att de besitter en kunskap om skolans styrdokument och om lekens 

betydelse för barns lärande. 

 

Respondenterna poängterar dessutom att rim och ramsor är en viktig faktor för att barn ska 

tycka det är roligt att lära sig läsa och skriva. Ekström & Isaksson (1997) menar att rim, 

ramsor och språklekar underlättar läs- och skrivinlärning och enligt Henriksson (2002) är 

barnens lust till ordtrams lika viktig som pedagogens kunskap om läs- och skrivinlärning. 

Liksom Svensson (1998) och Hägglund & Lundberg (1994) anser vi att den språkliga 

medvetenheten, som tränas med hjälp av rim och ramsor är viktig för att barn ska lära sig läsa 

och skriva. Enligt Lundbergs (2003) läsutvecklingsfaser främjas ordavkodningen av god 

fonologisk medvetenhet, vilket barnen tränar i arbetet med rim och ramsor. Vår 

lärarutbildning har givit oss kunskap om att svenskämnet ger grunden för att vi ska kunna 

tillgodogöra oss kunskapen inom de flesta ämnen. Därför anser vi att pedagoger i skolan 

måste ha kunskap om att en god språklig medvetenhet främjar läs- och skrivutvecklingen, 

samtidigt som lärandet ska vara lustfyllt. 
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5.1.5 Att ge stöd för att främja språklig medvetenhet 

När det gäller vilket stöd respondenterna ger för att främja språklig medvetenhet skiljde det 

något mellan förskola och skola. Förskolan och skolan arbetade med att ge barnen trygghet, 

positiv förstärkning, läsa mycket och använda de estetiska ämnena samt samtala för att stärka 

ordförrådet. Det vi lade märke till var att förskolans roll var att stötta barngruppen som helhet 

och inte testa. Även om inte förskolan testade barnen tog de fasta på Lpfö98: s riktlinjer om 

att vi ska uppmärksamma och hjälpa barn som behöver stöd i sin utveckling. Pedagogerna i 

skolan beskrev att de utförde tester för att upptäcka barn som var i behov av stöd och nämnde 

att de tog hjälp av specialpedagogen för att stödja barn vid behov. Yrkesetiska principer 

skriver att läraren ska anlita annan kompetent person för att hjälpa elever i behov och 

Skollagen skriver att vi ska ge särskilt stöd till de elever som har svårigheter i skolarbetet. Vi 

drar slutsatsen att pedagogerna i skolan följer dessa styrdokument. 

 

Respondenterna A och E samt specialpedagogen beskrev att det var viktigt att förstärka det 

visuella och det auditiva, med hjälp av läsning och bilder. Det auditiva hos barnen utvecklas 

senare, som både specialpedagogen och Ladberg (2000) beskriver. Vi håller med special- 

pedagogen och Ellneby (2000) när de redogör för att det är viktigt att vi pedagoger är visuellt 

tydliga i det pedagogiska arbetet med barn, att vi använder oss av ett tydligt kropps- och 

bildspråk. 

 

Respondent F beskrev att hon arbetade med olika språklekar för att stödja barnens språkliga 

medvetenhet och hon framhävde att det var viktigt att bemöta istället för att bedöma barnen. 

Ellneby anser att språklekar där man använder alla sinnena främjar hörselsinnet. Detta kopplar 

vi till fonologisk medvetenhet, som enligt Lundbergs läsutvecklingsfaser främjar 

ordavkodningen och är ett steg i läsutvecklingen. Även Frost (2002) beskriver att 

fonemmedvetenhet och läsning har ett samband. 

 

Vi fann det intressant att respondent A och C poängterade vikten av samtalet för att stärka 

barnets ordförråd och att de underströk att båda språken hos flerspråkiga barn ska uppmuntras 

och bekräftas. Detta stämmer med vad vi har läst i Svenssons (1998) bok där hon skriver att 

flerspråkiga barn är i behov av ett stort ordförråd. Vidare beskriver hon att användandet av 

modersmålet är viktigt för att tillgodogöra sig det nya språket. Att vara språkligt berikad är en 

stor merit idag i vårt mångkulturella samhälle. Därför ska vi pedagoger i skolan uppmuntra 

föräldrar och barn att gå på hemspråksundervisning. Om man har en bra grund i sitt 
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modersmål är det också enklare att bli språkligt medveten i och tillägna sig orden i det ”nya” 

språket. 

 

Specialpedagogen poängterade att det finns mycket litteratur och läromedel om språklig 

medvetenhet vilket vi också har uppmärksammat under tiden då vi arbetat med vår uppsats. 

Söderbergh (1988) liksom specialpedagogen beskriver ordkorten (läslek) som en 

läsinlärningsmetod, ett läs- och skrivinlärningsredskap. Specialpedagogen poängterade att de 

är extra bra för de barn som är visuellt starka, hon menade att barnen får en chans att ”sätta” 

ordet i kroppen. Detta vill vi koppla till teoridelens tankar om språkutveckling där det 

beskrivs att vi människor från första stund är inställda på kommunikation. Kommunikation 

innebär att vi i samspel med varandra lyssnar, talar och använder kroppsspråket. Vi använder 

alla våra sinnen i kommunikationen med varandra. Ur Vygotskys sociokulturella perspektiv 

sker lärande genom samspel där individen tillägnar sig ”sätt att tänka, tala och utföra fysiska 

handlingar som de blir delaktiga i”. Ordkort och annan språklig medvetenhetsträning är ett bra 

redskap för att främja barnens språkliga medvetenhet för en tidig läs- och skrivinlärning. Ju 

fler sinnen vi använder i en lärandesituation ju bättre befäster vi lärandet, kunskapen måste gå 

genom kroppen för att fastna i knoppen. 

 

Den intervjuade specialpedagogens uppdrag var att arbeta med språkets alla delar från 

förskolan upp till sjätte skolåret. Hon gav råd och stöd till pedagoger i deras verksamhet, 

vilket enligt Brodin & Lindstrand (2004) ingår i en specialpedagogs uppdrag. 

Specialpedagogen beskrev att tidig läsning är det som gör barnen automatiskt språkligt 

medvetna och sa att hon framhävde till pedagogerna ”läs, läs, läs” för och samtala med 

barnen, och menade att det är lika viktigt som språklig medvetenhetsträning. Detta styrks av 

Söderberghs (1988) fyra teser för läsinlärning och av hennes syn på att språklekar och läslekar 

(ordkort) är lika viktiga. 

 

Specialpedagogen beskrev att hon gav barnen stöd i deras eget lärande vilket hon ansåg vara 

viktigt för ett gott självförtroende. Utbildningsdepartementet (1999) skriver att 

specialpedagogen oftast lägger fokus på färdighetsträning i svenska och matematik, som är de 

grundläggande ämnena för lärandet. Enligt Vygotsky sker lärande i ett samspel med andra, 

och detta betonas även av Utbildningsdepartementet, som menar att varje elev ska få delta i 

skolan utifrån sin egen förmåga i gemenskap och i samspel med andra, samt att det blir ett 

sämre samlärande om stöd ges enskilt eller i liten grupp. Barn i förskolan och i barnskolan 
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främjas bäst av språklig medvetenhetsträning i grupp där de får chans att lära av varandra. Vi 

delar Vygotskys och Utbildningsdepartementets tankar om att lärande sker i ett samspel med 

andra. Därför anser vi att specialpedagogen bör finnas med i klassrummet och inte ha 

individuell färdighetsträning.   

 

Vi har tidigare nämnt att pedagogerna i skolan berättade att de utförde tester för att upptäcka 

barn som var i behov av stöd, och att de påpekade att de tog hjälp av specialpedagogen för att 

stödja dessa barn. Specialpedagogen poängterade att vi ska vara försiktiga med att 

diagnostisera barnen, då det kan sätta dem i en tråkig situation längre fram i livet. 

Utbildningsdepartementet skriver att tester och diagnoser används i skolan och fler elever än 

tidigare diagnostiseras. Vi anser att både pedagogerna och specialpedagogen är medvetna i sitt 

arbete för att främja språklig medvetenhet och håller med specialpedagogen att vi inte ska 

diagnostisera barnen för lättvindigt. Samtidigt vet vi genom erfarenhet att det är svårt att få 

rätt hjälp om inte diagnos gjorts. Nackdelen kan vara att man själv och omgivningen formas 

efter den diagnos som ges, men däremot är vi positiva till råd, stöd och tester för att så tidigt 

som möjligt upptäcka problem för att kunna sätta in adekvat hjälp. Förhoppningsvis kan ett 

tidigt arbete med språklig medvetenhet ge bättre förutsättningar för att barnen ska 

tillgodogöra sig läs- och skrivinlärning. Att kunna läsa och skriva är en förutsättning för att ha 

möjlighet att klara av skolans övriga ämnen, vilket betonas av flera av de teoriböcker vi 

redovisat. 

 

5.1.6 För- och nackdelar med rim och ramsor 

Respondent B ansåg att det fanns nackdelar, men även fördelar, för de flerspråkiga barnen när 

det gäller rim och ramsor. Hon beskrev att nackdelarna var att barnen hade otillräckligt 

ordförråd, men såg ändå fördelar såsom att lättare ramsor kunde vara ett bra stöd vid 

läsinlärning. Detta kopplar vi till Svensson (1998) som menar att flerspråkiga barn är i behov 

av ett stort ordförråd för att kunna sätta rätt ord på rätt sak. 

 

Respondent C poängterade inlärningsfördelar för de flerspråkiga barnen såsom att de tillägnar 

sig språkmelodin och på så vis ansåg hon att inlärningen förenklades. Eftersom rimmen är en 

upprepning av lika eller likartade ljud och ramsa är en bestämd följd av ord eller stavelser 

anser vi att de flerspråkiga barnen främjas i sin fonologiska medvetenhet, som är en av 

pelarna i språklig medvetenhet. Detta styrks även av Frosts (2002) studie där de funnit 

samband mellan barns kontakt med rim och ramsor och fonemmedvetenhet. Andra fördelar 
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som nämndes av respondenterna var att barnen tränar kroppsuppfattning, sin verbala, auditiva 

och visuella förmåga och får ett ökat ordförråd på ett roligt och lekfullt sätt.  Utifrån detta 

finner vi att pedagogerna är medvetna och positiva i sitt arbete för att främja språklig 

medvetenhet. Mycket av pedagogernas beskrivning kan vi förankra i teorierna, bland annat 

Frost och Svensson som påpekar att språklekar är ett samspel mellan ett flertal sinnen och är 

väsentliga för att skapa en god självuppfattning. Vi anser att en god självuppfattning är en av 

faktorerna som gör att många barn kan gå rakryggade ut från skolan. 

 

5.1.7 Slutresultat utifrån intervjuerna 

Enligt vår mening är de intervjuade pedagogernas och specialpedagogens kunskaper 

trovärdiga. Deras beskrivning av hur medvetet de arbetar för att främja den språkliga 

medvetenheten med hjälp av rim, ramsor och andra språklekar resulterar i att intervjuerna har 

givit svar på en del av uppsatsens syfte, som var att undersöka hur pedagogerna beskrev sitt 

arbete med rim, ramsor och andra språklekar och sin syn på språklig medvetenhet. 

Slutresultatet av detta är att vi får med oss en positiv syn på pedagogernas arbete. Men vi vill 

tillägga att även om pedagogerna som vi har intervjuat arbetade medvetet för att främja 

barnens språkliga medvetenhet anser vi, med stöd av vår kunskap som vi har tillägnat oss 

genom vår utbildning och vår fördjupning i detta arbete, att det krävs att rim, ramsor och 

språklekar är med redan från födseln och följer oss livet ut, det livslånga lärandet. 

 

5.2 Problemställning 2 

Observationerna kopplas till vår andra problemställning: Hur agerar/reagerar barnen vid ett 

strukturerat arbete med rim, ramsor och andra språklekar? Till denna problemställning har vi 

tillsammans med observationerna kopplat ett intervjutema. 

 

5.2.1 Barns agerande/reagerande vid arbetet med rim och ramsor 

Vi börjar diskussionen kring denna problemställning med att beskriva hur pedagogerna 

uppfattade hur barnen agerade/reagerade vid arbetet med rim och ramsor. Resultatet av 

undersökningen visar att barnen använde rim och ramsor både i en positiv och i en negativ 

bemärkelse. Det positiva är att de använde sig av rim och ramsor i leken och i andra 

vardagssysselsättningar och användandet blev extra tydligt efter ett pedagogiskt strukturerat 

arbete med rim och ramsor. Men det framkom även att rim och ramsor ibland användes när 

barnen ville utsätta varandra för elakheter. Piaget skiljer mellan två kunskaper, figurativ och 

operativ, och han menade att den figurativa kunskapen inte ingår i något sammanhang, till 
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exempel ordramsor som man lär utantill. Han beskriver den operativa kunskapen och menar 

att den är meningsfull i sitt sammanhang och uppnås genom ett aktivt arbetssätt. Vi anser att 

han till viss del kan ha rätt, men om man sätter in den figurativa kunskapen, ordramsan, i ett 

aktivt arbetssätt, till exempel vid språklekar för att främja språklig medvetenhet, menar vi att i 

detta fall sammanhanget och sättet att tillägna sig den figurativa kunskapen på sätt och vis gör 

den operativ. Vi vill se kunskapen som en helhet i lärandesituationen, men håller med om att 

ordramsan i sig är figurativ. Vygotsky anser att barns känslor styr leken och menar att det inte 

är en reproduktion av verkligheten. Respondenterna beskriver tvärtom, att barns agerande och 

reagerande blir tydligare i användandet av rim och ramsor efter ett strukturerat arbete. 

 

5.2.2 Observation 1 ”Lyssnarlek” 

I observation ett, som var en lyssnarlek, upptäckte vi som observatörer att barnen efter cirka 

15-20 minuter blev otåliga och tappade fokus på aktiviteten, andra saker intresserade dem 

mer. Vi förmodar att flickan som beskrivs blev trött och inte längre kunde koncentrera sig på 

leken. Hennes intresse vändes istället mot ett Trulle-rim, hon skapade en egen 

lärandesituation där hon ytterligare befäste sin rimkunskap.  

 

Det är viktigt som pedagog att begränsa tiden för strukturerad språklig medvetenhetsträning. 

Vid detta observationstillfälle avslutade pedagogen med att tillsammans med barnen lyfta 

deras lärande. Enligt Piaget går lärandet ut på att man ska förstå sitt eget lärande. Pedagogen 

hade ett professionellt förhållningssätt i samspelet med barnen, och vi anser att de måste bli 

medvetna och förstå sitt lärande. 

 

5.2.3 Observation 2 ”Trulle-modellen” 

Vid det andra observationstillfället utgick pedagogen från Trulle-modellen där man klättrar på 

Språkstegen för att man lättare ska lyckas med läs- och skrivinlärning. Genom användandet 

av Trulle-modellen stimuleras barnets språkliga medvetenhet, samt den visuella, auditiva och 

motoriska förmågan, vilket flera av våra källor anser vara viktigt för att främja en god 

självuppfattning. Trots att Trulle-modellen stimulerar barnen till lärande anser vi utifrån vår 

observation, då alla barnen hade svårt att rimma på ordet sju, att rimmen borde vara enklare 

eftersom ordet sju är svårt att rimma på. Detta kan skapa onödiga förvirringar hos barnen och 

otydligheter hos pedagogen, som kan bli osäker på om barnen kan rimma eller inte. Rimmen 

borde ligga närmare både svenska och flerspråkiga barns verklighet, till exempel att rimma på 

ett namn istället för en siffra, vi är dock medvetna om att det är sifferramsan barnen ska 
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befästa. Ovanstående tydliggörs av flickan som reagerar på språkljuden, och vi anser att 

pedagogen bör notera och återkomma till flickan för att få kännedom om hon är språkligt 

medveten eller är i behov av stöd i sin fonemmedvetenhet. Vi vill tillägga att vid eventuellt 

stöd bör detta ges i grupp för att främja flickans språkliga medvetenhet i samspel med andra 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 

 

Vygotskys utvecklingszon innebär att individen visserligen kan prestera ensam men ännu mer 

med hjälp av handledning. Utvecklingszonen är ett område där individen är öppen för stöd i 

sitt lärande. Vi skulle vilja jämföra denna zon med observationstillfället där språkleken går ut 

på att barnen genom övning och stöd får ett redskap för att eventuellt kunna utföra saker och 

ting på egen hand, exempelvis rimma och ramsa. Det blir tydligt att barnens lärande går 

framåt då de i det spontana samtalet går vidare och diskuterar att ”Troll nummer åtta har fått 

en potta”. Här noterar vi också att orden ligger närmare barnens verklighet. Även detta 

observationstillfälle avslutas på ett professionellt sätt där pedagogen visuellt förtydligar bild 

och ord genom att sätta upp bilden på väggen. Detta kopplar vi slutligen till 

specialpedagogens och Söderberghs (1988) ord som poängterar att det är extra bra för de 

visuellt starka barnen att få se de skrivna orden. Vi har också genom Ladberg (2000) fått 

kunskap om att det auditiva sinnet utvecklas sist. Med detta vill vi säga att det är extra viktigt 

att vi skapar en god läsande och skrivande miljö, där även berättande och språklekar ingår, där 

barnen ser och hör de skrivna orden ofta för att på bästa sätt främja den språkliga 

medvetenheten. 

 

5.2.4 Slutresultat utifrån observationerna 

Vi är medvetna om att observationerna är beskrivna utifrån vår synvinkel, men vi vill 

poängtera att vi bemödat oss om att inte lägga några värderingar i våra observationer. När vi 

jämför vad de intervjuade pedagogerna beskriver, utifrån temat barns agerande/reagerande vid 

arbetet med rim och ramsor, och vad vi har observerat tydliggörs det att barnen rimmar och 

ramsar mer efter ett strukturerat arbete. Observationerna resulterade i att vi blev 

uppmärksammade på ett antal ageranden/reageranden hos barnen. De blev otåliga och tappade 

fokus efter ungefär 15-20 minuter vid lyssnarleken och det ensamma bokstavsljudet u i slutet 

av ord var svårt att höra och rimma på. Observationerna har givit svar på den del av 

uppsatsens syfte där vi ville undersöka hur rim, ramsor och andra språklekar inverkade på 

barnens agerande/reagerande med utgångspunkt i språklig medvetenhet. 
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5.3 Avslutande diskussion 

I vår diskussion kan vi konstatera att en kvalitativ forskningsmetod passade vårt syfte, och vi 

känner att vi på ett sakligt sätt fått möjlighet att beskriva pedagogers syn på hur medvetet de 

arbetar med rim och ramsor för att främja den språkliga medvetenheten. Slutresultatet av 

diskussionen är att rim, ramsor och andra språklekar är en bra pedagogisk metod för att främja 

den språkliga medvetenheten och ett redskap för pedagogen att upptäcka barnens styrkor och 

svagheter i den språkliga medvetenhetens fyra pelare. Genom att dessutom läsa, berätta och 

samtala med barnen ger vi dem ytterligare redskap för att främja den språkliga 

medvetenheten, som är grunden för en positiv läs- och skrivutveckling. Strukturerade 

språklekar bör tidsbegränsas för att barnen inte ska tappa fokus. Rim, ramsor och språklekar 

ska vara lekfulla i ett sociokulturellt perspektiv för att främja lärandet, där man leker och lär 

av varandra. Avslutningsvis lägger vår uppsats grunden för fortsatt forskning inom språklig 

medvetenhet där man med utgångspunkt i Bornholmsmodellen kan skapa en modifierad 

pedagogisk modell för att främja språklig medvetenhet för både svenska och flerspråkiga 

barn. Modellens faktorer bör utifrån vårt resultat innehålla språkliga medvetenhetens fyra 

pelare, samt läsning, berättande och samtal med barnen. 

 

6 Sammanfattning  
Vårt arbete med uppsatsen har varit både intressant och lärorikt. Med utgångspunkt från 

tidigare kunskap och litteraturgenomgång har det varit berikande och spännande att göra de 

empiriska undersökningarna. Utifrån Vygotskys sociokulturella perspektiv, där lärande sker 

genom samspel och där individen tillägnar sig ”sätt att tänka, tala och utföra fysiska 

handlingar som de blir delaktiga i”, har vi med hjälp av en kvalitativ forskningsmetod gjort en 

empirisk undersökning utifrån uppsatsens syfte och våra två problemställningar: Hur 

beskriver pedagogerna sitt medvetna arbete för att främja den språkliga medvetenheten med 

hjälp av rim, ramsor och andra språklekar? Hur agerar/reagerar barnen vid ett strukturerat 

arbete med rim, ramsor och andra språklekar?  

 

I vår sammanfattning vill vi belysa litteraturgenomgången där vi nämnt Piaget som menade 

att vi ska låta eleverna forska på egen hand för att utveckla sin förmåga att strukturera sitt 

arbete och att de ska gå utanför sin egen kunskapssfär för att utveckla sitt lärande. I 

litteraturgenomgången skriver vi om Vygotsky som menade att leken har betydelse för den 
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sociala kompetensens utveckling. Han utvecklade ett lärandebegrepp, utvecklingszon, som 

innebär att det du idag gör med handledning gör du själv imorgon.  

 

Enligt skolans alla styrdokument ska vi ge eleverna möjligheter att samtala, läsa, skriva och 

kommunicera för en god språkutveckling. Språkutvecklingen börjar redan i fosterstadiet och 

fortgår i olika stadier genom hela livet, och gynnas av både strukturerade och ostrukturerade 

språklekar. Litteraturens beskrivning av språklig medvetenhet innebär att barnet självständigt 

och medvetet funderar över språket. Den språkliga medvetenheten består av fyra pelare: 

fonologisk, morfologisk, syntaktisk och pragmatisk medvetenhet. För att nå en god läs- och 

skrivutveckling anser Lundberg att läsningen ska vara relevant och meningsfull för barnet. 

Men för att kunna nå en god läs- och skrivutveckling måste barnen vara språkligt medvetna. 

 

När det gäller flerspråkiga barn är det viktigt att omgivningen tillåter användandet av 

modersmålet. Det är positivt med språklekar för flerspråkiga barn om de får använda båda 

sina språk. Rim och ramsor och barnens lust till ordtrams, rytm och nonsensord är lika viktig 

som pedagogens kunskap om läs- och skrivinlärning. Kontentan av litteraturgenomgången är 

att språklekar som tränar språklig medvetenhet är ett förberedande arbetssätt för att underlätta 

läs- och skrivinlärning. Idag finns det olika pedagogiska modeller såsom Bornholmsmodellen 

och Trulle-modellen.  

 

I den empiriska undersökningen valde vi att utgå från intervjuer med fyra förskollärare, två 

lärare och en specialpedagog samt två observationer av en barngrupp. Vi besökte en 

mångkulturell och en icke mångkulturell skola. 

 

En kvalitativ forskningsmetod passade vårt mål och syfte. Resultatet av undersökningarna 

visar att de intervjuade pedagogerna beskrev att de arbetade medvetet för att främja den 

språkliga medvetenheten med hjälp av rim, ramsor och andra språklekar. På den 

mångkulturella skolan fanns det en viss problematik med att arbeta med rim och ramsor. Med 

hjälp av sin kreativitet hittade pedagogen lösningar för att främja barnens språkliga 

medvetenhet. Detta medför att vi har fått kunskap och en positiv syn på pedagogernas arbete. 

Observationerna resulterade i att vi blev uppmärksammade på ett antal ageranden/reageranden 

hos barnen och det tydliggjordes att barnen rimmar och ramsar mer efter ett strukturerat 

arbete. Slutligen vill vi uppmärksamma alla på att rim, ramsor och språklekar bör användas 

redan från födseln och följa oss livet ut för ett livslångt lärande. 
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     Bilaga 1 

Intervjufrågor till pedagog A - F 

 
1. Vill du kort berätta lite om din utbildning, yrkesbakgrund och yrkesroll i 

förskolan/skolan? 

2. Fick du kunskap i din lärarutbildning om språkutveckling eller läs- och skrivinlärning? 

Om ja, hur använder du din kunskap i undervisningen? Om nej, hur har du stött på det 

senare under din yrkesverksamma tid? 

3. Hur skulle du vilja beskriva språklig medvetenhet? 

4. Har du ett eller flera konkreta exempel på pedagogiska modeller för hur du bedriver 

undervisningen med rim och ramsor, för att främja elevers språkliga medvetenhet? 

5. Vilka mål och syften vill du nå genom att arbeta med rim och ramsor? 

6. Har du några konkreta exempel på hur barn agerar vid arbetet med rim och ramsor?  

Hur upplever du att barn använder sig av rim och ramsor i den fria leken? 

7. Hur stöttar du elever som ännu inte blivit språkligt medvetna? 

8. Vilka för- och nackdelar ser du i arbetet med rim och ramsor? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till specialpedagogen 

 

1. Vill du kort berätta om din utbildning, yrkesbakgrund och yrkesroll i skolan? 

2. Hur skulle du vilja beskriva språklig medvetenhet? 

3. Hur stöttar du elever som ännu inte blivit språkligt medvetna? 

4. Vilka stöd och råd kan man ge pedagoger för att de på bästa sätt ska främja elevers 

språkliga medvetenhet? 



 44

Bilaga 3 

Observation 1 ”Lyssnarlek” 

Vid observationstillfället bestod barngruppen av sex pojkar och åtta flickor, i åldern fem till 

sju år. Eleverna befann sig i sexårsgruppens klassrum, och pedagogen bad dem att bilda en 

ring på golvet. Vi som observatörer placerade oss vid elevernas arbetsbord där vi kunde 

överblicka eleverna och pedagogen. Pedagogen började med att fråga ettorna om de träffat 

trollet Trulle när de gick i F-klassen, vilket de inte hade. Fem av Trulles tolv kusiner hängde 

på väggen där eleverna var placerade. Varje kusin är sammankopplad med en räkneramsa, till 

exempel ”Troll nummer ett har fått ett bett”. Alla eleverna läste ramsorna tillsammans i 

talkör. 

 

Därefter beskrev pedagogen ”Lyssnarleken”, där syftet är att leta upp en leksakstiger, samt att 

lyssna efter skiftningar i ljudnivån när övriga elever spelar på olika instrument. Eleverna kan 

vara letare, gömmare eller ledtråd. Letaren går ut ur rummet medan gömmaren gömmer 

leksakstigern, som inte får gömmas i någon låda. När gömmaren är klar frågar pedagogen om 

alla ledtrådar vet var tigern befinner sig. Alla ropar in letaren, som går runt i rummet medan 

ledtrådarna spelar lågt när letaren är långt ifrån gömstället, och högt när letaren är nära. 

 

Eleverna började genast ge kommentarer om vad de ville vara och göra. Då förklarade 

pedagogen tydligt att alla inte hinner göra allt, men att alla hinner göra något. Pedagogen 

frågade varje individ: ”Vill du vara letare, gömmare eller ledtråd?”. Ledtrådarna fick varsitt 

instrument, gömmaren fick tigern och letaren (flicka) fick gå in i ett angränsande rum. När 

letaren kom in i rummet igen började ledtrådarna spela, lågt när hon var långt ifrån och högre 

ju närmare tigern hon kom. Pedagogen gjorde tydliga handrörelser ner och upp, för att stödja 

ledtrådarna i ljudregleringen. ”Här ökar ljudet”, sa flickan och styrdes av ljudet till gömstället. 

 

”Jag vill gå ut”, sa några elever. ”Jag vet att ni alla vill gå ut, jag vet”, sa pedagogen, som 

avgjorde att letaren fick välja ny letare. Pedagogen valde gömmare, som gick runt i rummet 

för att gömma tigern. ”Har du gömt den, vet alla var den är?, sa pedagogen. När nästa letare 

(pojke) kom in plockade pedagogen fram en tamburin för att ytterligare tydliggöra 

ljudstyrkan. Pojken gick fram och tillbaka, men inte mot den höga ljudnivån. ”Var låter det 

högst?”, frågade pedagogen. ”Här nere”, svarade pojken. ”Den finns inte i någon 

leksakslåda”, sa pedagogen. Tigern var gömd i ett leksaksskepp. 
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Varje gång det var skifte av letare och gömmare blev eleverna otåliga och kunde inte sitta 

stilla. Vid den tredje gömningen spelade ledtrådarna musik innan letaren kommit in. Här 

poängterade pedagogen till gömmaren: ”Göm den så hon ser den.” Samtidigt reste sig en 

flicka och började studera Trulle - bilderna och fastnade vid troll nummer fem, som hon läste 

tyst för sig själv, medan hon pekade på texten, ”Troll nummer fem, har satt foten i kläm”. 

Nästa letare kom in, ledtrådarna gav tydligare ljudinstruktioner till letaren, som hittade tigern 

snabbt. Innan lyssnarleken avslutades förklarade pedagogen att hon trodde att de inte orkade 

mer, men hon ville först att alla eleverna samlades i ringen igen. 

 

”Hur kändes det för letaren?”, frågade pedagogen. Svaret på denna fråga kunde vi inte 

uppfatta. ”Hur tänkte du när musiken var tyst?”, frågade pedagogen. ”Att tigern inte var där, 

det var klurigt”, sa en flicka. ”En del gömställen var svåra”, sa pojken som hittade tigern i 

skeppet. ”Hur funderade du?”, frågade pedagogen. ”Jag tänkte mest på var de gömt den”, sa 

pojken. ”Lyssnade du på instrumenten”?, sa pedagogen. ”Ja”, sa pojken. Som avslutande 

fråga frågade pedagogen ”Vad tror ni att vi har tränat på”? ”Hörseln”, sa en pojke. ”Lyssna”, 

sa några andra elever. ”Hörde du vad vi tränat på?”, sa pedagogen till en flicka. ”Jaa”, svarade 

flickan. 
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Bilaga 4 

Observation 2 ”Trulle-modellen” 
Vid observationen bestod gruppen av åtta sexåringar, fem flickor och tre pojkar. Dagen 

började med att barnen fick information om hur dagen skulle se ut, och att 

Trullepresentationen var det sista de skulle arbeta med denna dag. 

 

Vid observationens början sitter barnen runt sitt arbetsbord och det är dags att introducera 

troll nummer sju. Pedagogen inleder med att fråga barnen om någon har en bra gissning. 

Genom handuppräckning är alla barnen fria att gissa på ett rim, som alltid inleds med ”Troll 

nummer...”. En flicka säger ”Troll nummer sju har fått bu”. Ytterligare en flicka säger ”Troll 

nummer sju har fått en bulla”. En pojke gör ett inlägg om att ”Troll nummer sju har fått ett 

rörigt hus”. En flicka säger ”Troll nummer sju har fått ett hus” och en pojke säger ”Troll 

nummer sju har fått en tjur”. En pojke säger ”Troll nummer sju satt fast på en bur” och då 

säger en pojke ”Troll nummer sju red på en tant”. 

 

Efter varje påstående upprepar pedagogen barnens rim och hon väntar in svaren. En flicka har 

inte varit med vid introduktionen av troll nummer sex, men säger ”Jag har varit och tittat och 

läst på troll nummer sex”. Tillsammans, under lärarens ledning, läser alla barnen 

trollramsorna ett till och med sex i talkör. En pojke som har varit ute och tvättat sig kommer 

in under pågående talkör och säger ”Troll nummer hundra …” pedagogen upprepar pojkens 

ord och säger ”Troll nummer hundra vill äta en flundra. Är det någon som vet vad en flundra 

är? Det är en fisk.” Hon frågar om någon vet hur många troll det finns, och en pojke svarar att 

det finns tolv. 

 

Därefter plockar hon fram ett A4-papper med troll nummer sju (se bilaga 5). Under tiden 

småpratar barnen med varandra om trollen. Samtidigt som pedagogen visar upp bilden läser 

hon ”Troll nummer sju gräver guld åt sin…” och då säger barnen ”fru” i talkör. ”Det rimmar 

inte”, säger en flicka. Pedagogen upprepar rimmet och då säger flickan igen ”Men jag tycker 

inte att det rimmar”. En annan flicka upprepar rimmet igen, pedagogen säger då: ”Det är de 

sista orden som ska rimma”. Längst ner på pappret med troll nummer sju avslutas meningen 

med tre prickar, och pedagogen frågar om någon vet vad prickarna är till. Ett barn svarar ”För 

att man ska gissa”. Pedagogen upprepar ”Det är för att man ska gissa och ni var många som 

gissade rätt”. Samtidigt som hon delar ut stenciler med troll nummer sju till barnen, räknar de 

kusinerna som är tecknade längst upp till vänster på stencilen. Då säger en pojke ”Där är åtta” 
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och en annan tillägger ”Där är guld” och pekar på bilden. Pedagogen samtalar med barnen 

och frågar pojken: ”Har du guld? Är det guld du har grävt upp?” 

 

Under tiden barnen färglägger bilderna pågår en allmän diskussion om kommande 

Halloweenfest och fotbollsaktivitet. En flicka säger ”Jag färglägger ‘plupparna’ också”. ”Vet 

ni vad det betyder när det är sådana prickar och en bubbla?” frågar pedagogen. Två barn 

svarar samtidigt ”Ja, han tänker”. Under det fortgående arbetspasset samtalar elev med elev, 

pedagog med elev och elev med pedagog. En flicka avbryter småpratet med att säga ”Sen 

kommer troll nummer åtta”, och en pojke svarar med ”Troll nummer åtta har fått en potta”. 

Barnen börjar prata om sin småbarnsperiod. En pojke pekar på troll nummer sju och säger: 

”Allt han gräver ska vara guld” och fortsätter färglägga sin bild. Pojken bredvid säger ”Mitt 

troll nummer sju ska ha mustasch”. Arbetspasset avslutas med att barnen ska sätta in sin bild i 

sin arbetspärm. Pedagogen sätter upp bilden på väggen bredvid de övriga trollen medan 

barnen övergår till fri lek.
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                                                                                                                                Bilaga 5 

 
 

Troll nummer sju 

gräver guld åt sin… 
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