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Förord 

Jag vill tacka alla som gjort detta examensarbete möjligt. De pedagoger jag fått följa och 

intervjua ska ha ett stort tack då detta arbete inte hade kunnat ske utan deras hjälp. Min familj 

som har fått stå ut med mig under arbetets gång, ni är underbara och har stöttat mig under hela 

tiden. Min handledare Henning Johansson ska ha en stor eloge för att ha väglett och hjälpt 

mig framåt från arbetets början till slut. 

Ida Löfdahl  



 
 

Abstrakt 

Denna c-uppsats är en fallstudie som behandlar barns språkutveckling i 

förskolan med koppling till Före Bornholmsmodellen. Syftet var att undersöka 

hur pedagogerna uppfattar barns språkutveckling i förskolan och hur stor 

betydelse den har för den allmänna utvecklingen, som sociala aspekter. Vidare 

att studera hur de arbetar enligt Före Bornholmsmodellen på förskolan och 

vilken betydelse det arbetet har för barnens språkutveckling och framsteg. För 

att kunna besvara frågeställningarna i syftet har jag genomfört observationer och 

intervjuer. Analys av intervjumaterialet har skett enligt den fenomenografiska 

analysmetoden. Resultatet visade att pedagogerna ansåg att språkutveckling i 

förskoleåldrarna börjar med kroppsspråk och gester för att över tid utvecklas till 

ett rent grammatiskt språk anpassat efter situation. Språkutveckling är av stor 

betydelse för barnens allmänna utveckling och speciellt det sociala samspelet 

med andra. Pedagogerna har tagit till sig olika delar av Före Bornholmsmodellen 

som de införlivat på sina avdelningar. Alla intervjuade pedagoger såg positiva 

resultat i barnens språkutveckling genom att arbeta på detta sätt. De ansåg dock 

att arbetet krävde mycket planering. Resultatet gäller för förskolan som varit 

med i denna fallstudie och kan därmed inte anses som något som kan gälla för 

förskolor i allmänhet. 

 

Nyckelord: Fenomenografisk ansats, Före Bornholmsmodellen, Förskola, 

Språkutveckling. 
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2. Inledning 

Förskolan har ett viktigt jobb att främja barns lärande och utveckling. Språket är väldigt 

viktigt för att få vardagen att fungera, bli en del av den sociala gemenskapen men även för att 

kunna erövra nya kunskaper. Språkarbetet i förskolan ska förbereda barnen inför den 

kommande skolgången med läsning och skrivning. Att barnen känner lust och vilja inför detta 

är viktigt då det är svåra saker att lära sig och det krävs mycket av barnen. Medvetet arbete 

med språket redan i förskolan kan hjälpa barnen på vägen och motverka svårigheter i 

framtiden. I Läroplan för förskola Lpfö98 (Skolverket, 2010) betonas hur viktigt det är att 

utveckla barnens språk för att de ska få bra förutsättningar för senare läs och skrivförståelse. 

Barnen ska genom gemensamma intressen utveckla sin kommunikativa förmåga tillsammans 

med andra barn och vuxna. I vardagen ska lärandet ske genom lekfulla och för barnet 

meningsfulla sammanhang. I skollagen kan det läsas: 

8 kap, 2 § Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda 

barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och 

barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. 

(Svensk författningssamling, 2010, s 30.) 

Då jag fick höra att en förskola i min hemkommun arbetar med ett språkprojekt som bland 

annat baserats på boken Före bornholmsmodellen- Språklekar i förskolan (Sterner & 

Lundberg, 2010) var det något som fångade mitt intresse. Språkarbete enligt 

Bornholmsmodellen startar i förskoleklass och därför kallas arbetet med Bornholmsmodellen 

i förskolan- Före Bornholmsmodellen. Pedagogerna vilka innefattar förskollärare och 

barnskötare har genom fortbildning i grupp fått ta del av boken och studiehandledningen. De 

har tillsammans fått diskutera och reflektera hur de kan omsätta bokens grundtankar och 

förslag till samlingar/lekstunder i deras egen verksamhet. Läroplanen beskriver hur leken 

medvetet ska användas i förskolan för att gynna barns utveckling och lärande. I leken 

stimuleras inlevelse, fantasi, förmåga till symboliskt tänkande, kommunikation och förmågan 

att samarbeta (Skolverket, 2010). De arbetar språkfrämjande på varierande sätt och har valt att 

väva in delar av Före Bornholmsmodellen i detta arbete. Modellen går ut på att under 15 

minuter varje dag  ägna sig åt språklekar, som ökar i svårighet efterhand. Före 

Bornholmsmodellen är en omarbetat version av Bornholmsmodellen som anpassats till 

förskola och de mindre barnens språkinlärning. 

Idén till examensarbetet fick jag då jag pratat med förskolechefen för denna förskola. Hon 

berättade att de startat ett projekt för att arbeta mer med språk och att det hade varit intressant 

att se hur det verkligen arbetas med detta ute i verksamheten och på vilket sätt det utvecklar 

barnen. 
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3. Syfte  

Syftet med examensarbetet är att synliggöra hur pedagogerna på förskolan uppfattar 

eventuella samband mellan barnens språkutveckling och Före Bornholmsmodellen. Jag vill 

veta varför de arbetar med barnen på det sättet och vilka för- nackdelar de anser att 

arbetssättet har för barnens utveckling. 

Frågeställningar 

 Hur uppfattar pedagogerna arbetet med Före Bornholmsmodellen. 

 

 Hur uppfattar pedagogerna barnens språkutveckling i förskoleåldrarna. 

 

 Hur uppfattar pedagogerna barnens språkutveckling i relation till Före 

Bornholmsmodellen. 

Det är alltså pedagogernas tankar om det språkbefrämjande arbetet som är objekt för 

undersökningen och inte personerna som uttrycker tankarna.  



3 
 

4. Bakgrund 

4.1 Språkets utveckling- historiskt 

Det moderna mänskliga språket uppkom för ca 500 000 år sedan då den moderna människan 

separerades från Neandertalarna (Johansson, 2005;Renberg, 2006). I det första stadiet av 

mänskligt språk användes mest kroppsspråk, gester och ljud. Språket anses ha startat så då 

förmågan till gester och kroppsspråk fanns hos människan redan då, sedan utvecklades mer 

ljud eftersom människan utvecklades biologiskt. Efter att människan utvecklat sin röstapparat 

kom det talade språket, som först användes som komplement till kroppsspråket. Människans 

möjligheter till att resa i tid och rum genom tal uppkom och även möjligheter att kunna tala 

om det man talar om- metakognition. Det sista stadiet som är relativt nytt är skriftspråket som 

uppkom för ca 5-6000 år sedan (Johansson, 2005;Renberg, 2006). Då började människan 

använda sig av symboler för att representera saker och det gjorde även att minnen och sådant 

vi varit med om kunde lagras utanför kroppen. I början av språkets uppkomst hade biologiska 

faktorer stor betydelse medan det sista steget till skriftspråket är kulturellt enligt författarna. 

Det mänskliga språket har alltså utvecklats under millennier till att bli vad det är idag. Hur det 

kommer sig att språk uppkom kan inte sägas med säkerhet men det berodde mest troligt på en 

mängd olika faktorer där de viktigaste var sociala, politiska och lärande faktorer. 

Språket skapar en gemenskap för gruppen människor som talar det och bildar en 

sammanhållning beskriver Ellegård (1982).  Däremot kan sammanhållning ibland användas 

på negativt sätt genom att de som inte kan språket stängs ute ur gruppen. Människor i en 

språkgrupp kan även delas in i mindre grupper, dialekter. Det bildas då det ofta sker 

kommunikation med de närmaste människorna och talet anpassas därefter. Även dialekter kan 

vara väldigt svåra att förstå för utomstående. Winsa (2013) anser att dialekter, inte ren 

svenska är något som ses ner på. Skriftspråket anser han förstärker denna tanke om ett neutralt 

språk, vilket sällan är fallet då många olika dialekter uppstår i ett land. De som har problem 

med skriftspråket har på liknande sätt som Ellegård (1982) förklarar stängts ute ur den 

”skrivande kulturen”. Den muntliga kulturen ses ofta inte som lika mycket värd sedan 

skriftspråket uppkommit, trots att det genom det muntliga talet går att beskriva mer nyanserat 

än i skrift menar Winsa (2013). 

4.2 Forskningsbakgrund  

Det aktuella språkfrämjande arbetet, som jag intresserar mig för i mitt examensarbete, har sitt 

ursprung i ett projekt som på 1970 talet startades mellan de nordiska länderna. Därför finns 

det anledning att här något beröra detta ursprung. Det nordiska projektet startades av Hans 

Jörgen Gjessing från Norge tillsammans med Ingvar Lundberg från Sverige och Mogens 

Hansen från Danmark. Syftet var att utforska hur utspridd dyslexi var och hur det kan 

diagnosticeras och behandlas (Vetenskapsrådet, 2007). Undersökningen gjordes i fyra 

samhällen: Bergen, Umeå, Lyngby och Kåge-Vallö bland elever i årskurs 2. En mindre grupp 

underpresterande barn och testbarn var utvalda från varje samhälle för vidare undersökningar 

(Lundberg, 1980). Gjessings dysleximodell (Gjessing, 1978) för analys användes till en 

början i projektet. Denna modell utgick ifrån olika varianter av dyslexi: auditiv-, visuell-, 

audiovisuell-, emotionellt betingad-, och pedagogiskt betingad dyslexi, samt andra 

dyslexiformer. Undersökningarna var kvantitativa. Lundberg (1980) ansåg att det var svårt att 
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arbeta efter dessa analysmetoder och att grupperingarna ändrades beroende på vilken 

insamlingsmetod som användes. Enligt honom behövdes tillägg av kvalitativa undersökningar 

till de kvantitativa. Han ansåg att dyslexi berodde på en fonologisk störning och i sin del av 

Bergenprojektet kom han fram till att det som hade störst effekt på barnens språkkunskaper är 

lingvistiska variabler och särskilt språkuppfattning. En viktig faktor som spelar in då det 

kommer till individuella skillnader i språkutvecklingen beskriver Lundberg är varje barns 

individuella förutsättningar och det beror sällan på  familjens sociala/ekonomiska faktorer. 

Däremot såg han att barn med inlärningssvårigheter blir mer isolerade på grund av sina 

svårigheter. Genom Bergenprojektet och kontakterna med Mogens Jansens i Danmark 

uppkom senare ett nytt samarbete mellan Lundberg och Jörgen Frost och Ole- Peter Petersen 

som kom att kallas Bornholmsprojektet. 

Myrberg (i Läs och skrivkommittén, 1997) hänvisar till en mängd olika forskare då han 

förklarar hur det viktigaste för barns läs- och skrivutveckling handlar om den fonologiska 

medvetenheten. Att i förskolan satsa på att träna mycket på just fonologin har visat sig ge 

goda resultat för barnens läsfärdighet och avkodning av ord. Det är viktigt att barnen får möta 

språket på olika sätt för att en god språkutveckling ska ske. 

Karin Taube (1988) undersökte barns självförtroende kopplat till läs och skrivsvårigheter. 

Genom Bergenprojektet studerades barnen under de tre första åren i deras skolgång. 

Författaren beskriver i sin avhandling hur det visat sig att barn som har språksvårigheter under 

en längre tid har sämre självkänsla än både de barn som aldrig haft några problem och de som 

haft mindre inlärningssvårigheter. Det bildas en ond cirkel där de barn som hade svårigheter 

hade för höga krav ställda på sig från skolan, vilket gjorde att de använde fel strategier och 

misslyckades. Misslyckandena sänkte barnens självkänsla än mer och motivationen att 

försöka lära sig försvann. Barnen med inlärningssvårigheter sökte sällan vidare till högre 

utbildningar, läste sällan litteratur och hade en dyster syn på framtiden. Poängen med hur 

viktigt språkarbetet med de yngre barnen är för att förhindra detta blir tydlig. 

5. Teoretisk förankring 

5.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det som Sterner och Lundberg (2010) beskriver i Före Bornholmsmodellen kan kopplas till 

det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2010) som innebär att barn lär genom samspel med 

andra och lärandet beror på kultur och kontext. Där beskrivs språket och kommunikationen 

som en viktig länk mellan barnen och omgivningen. Med hjälp av kommunikation och dialog 

kan barnen samspela med andra och utveckla sitt lärande. Genom det språk de lär sig kan de 

även förstå världen. Kommunikationen gör att barnen socialiseras in i de olika kontexter de är 

en del av.  

Hundeide (2011) menar att barn behöver en vägledare både som trygghet och vägledare in i 

de olika gemenskaperna. Dessa personer hjälper barnet på vägen in i de olika arenor som de 

behöver vara en del av för att utvecklas. Genom appropriering
1
 blir de sociala mönstren 

ombildade. Detta kan ske med hjälp av omsorgspersoner och genom egen aktivitet i de 
                                                           
1 Appropriering: att göra något till sitt eget. 
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dagliga rutinerna och praktikerna. Vi får alla olika sätt att se och uppfatta utifrån de 

sociokulturella ramar som vi är en del av. Vygotskij är en teoretiker som ofta framhålls av de 

som arbetar med sociokulturella perspektiv. 

5.1.1 Vygotskij 

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) ägnade sitt liv åt psykologisk forskning (Vygotskij, 

2001). Han utvecklade den dialektiska teorin om språkets och tänkandets inbördes utveckling. 

Språkets primära funktioner är enligt honom kommunikation och ett verktyg för social 

samvaro. Vygotskij menar att språket blir länken mellan det inre (tänkandet) och det yttre 

(kommunikation) (Hagtvet, 2004). De inre processerna har startat genom en yttre aktivitet 

som skett i sociala sammanhang, med olika hjälpmedel i kulturella miljöer (Vygotskij, 2001). 

Människor föds alla sociala och språket fyller en viktig social funktion genom att vi kan föra 

en dialog med andra. Genom interaktion med andra lär man känna sig själv menar Vygotskij. 

I barns utveckling finns något som han kallar den proximala utvecklingszonen, kortfattat 

handlar den om vad barn kan klara av själv (den aktuella nivån) jämfört med vad de kan klara 

av med hjälp av en vuxen (den potentiella nivån). Mellanrummet mellan dessa kallas zonen 

för närmaste utveckling och här spelar pedagogerna en stor roll för att stötta och vägleda 

barnet framåt anser Hagtvet (2004). Människan erövrar kunskap genom mediering
2
. Redskap 

och verktyg skapas för att hjälpa till att tolka och bygga upp sin syn på världen (Vygotskij, 

2001). Vygotskij förespråkade även imitationen i den tidiga lärandeprocessen, han ansåg att 

barn genom att imitera andras lek, återberätta, lekläsa och lekskriva själva skapar egen 

förståelse (Hagtvet, 2004). Imitationen ska dock alltid ligga inom barnens utvecklingszon 

annars blir det negativt och det ska även vara för något som barnen visar intresse för. 

5.1.2 Dewey 

John Dewey (1859-1952) arbetade som filosofiprofessor i USA. Han menade att människan är 

en del av världen och samhället, kroppen och själen är bägge en del av detta samhälle och bör 

därför inte skiljas åt (Dewey, 1999). Tänkande är enligt författaren att se samband genom det 

vi gör och vad som sker utefter detta. Lärandet ska på så vis vara ett aktivt arbete med såväl 

kropp som själ. Dewey (1999) anser att undervisning bör ske genom att utgå från ett intresse, 

se till ett problem utifrån ämnet, försöka lösa problemet för att senare även kunna se till andra 

lösningar av samma problem. 

Dewey (Dysthe, 2003) framhäver utifrån förskolans perspektiv lekens betydelse för lärandet 

och att leken kan vara ett medvetet sätt att fånga barnets intresse. Omgivningen ska formas för 

att gynna detta. Leken hjälper barnet att komma in i sociala kommunikationer och 

gemenskaper, de lär sig även att skapa egna uttrycksformer. Han betonar att erfarenheten 

barnen får genom lek är av stor vikt. Denna erfarenhet kan delas i två principer, kontinuitet 

och samspel (Dysthe, 2003). Kontinuitet förklarar han så att de erfarenheter barnet gör tar 

delar av tidigare erfarenheter och tillsammans förändrar detta de kommande erfarenheterna. 

Det synsättet harmonierar väl med innehållet i de språklekar som lyfts fram i Före 

Bornholmsmodellen. Det är viktigt att skilja på det som är uppfostrande jämfört med det som 

                                                           
2 Mediering: med olika hjälpmedel förstå och agera i omvärlden. 
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är växande och kan föra barnet framåt på bästa sätt. Samspelsprincipen beskriver han som att 

erfarenheter är ett samspel mellan det inre och det yttre. Beroende på situation och vilken 

kultur man tillhör får man olika erfarenheter. 

6. Definitioner 

Språklig medvetenhet är ett samlande begrepp för ett tillstånd då barn blir medvetna om 

språkets form och inte bara dess innehåll (Torneus, 2000).  När detta behandlas i 

forskningslitteraturen förekommer ofta följande begrepp, varför jag även definierar dem 

nedan. 

Fonologi 

Fonologi handlar om språkljuden som finns i språket (Hagvtvet, 2004). Fonetiken är grunden i 

fonologin och förklarar hur språkljud uppfattas av hörseln och hur de uttalas. Fonem är den 

minsta betydelseskiljande delen och hur de används i ord är betydelsefulla för ordets 

betydelse. Barn kan till en början ha svårigheter att skilja på ljud som ligger nära varandra 

artikulatoriskt som t ex T och D. De väljer då ofta att förenkla uttalet genom tillexempel 

utelämning, tillägg och omkastning. Ibland kan de även helt byta ut ett ljud, att det 

systematiskt används fel. Som t ex att kopp blir topp, det kallas då för paradigmatiska fel. 

Barn kan ha svårigheter med fonologin utan att det behöver vara någon risk, det kan vara svårt 

att veta när det är så pass svårt att barnet behöver hjälp. 

Prosodi 

Prosodi är språkets melodi som beskriver hurdan rytm, ton, tryck och längd vi ska tala med 

(Hagtvet, 2004). Det är genom prosodin som vi hör gränsen mellan meningar och uttryck. 

Barn lär sig snabbt att använda olika tonfall och tryck i tal för att göra sig förstådda och för att 

få sin vilja igenom. 

 

Morfologi 

Morfologin beskriver hur ord bildas och hur de böjs (Hagtvet, 2004). Den minsta 

betydelsefulla delen i språket är morfem, morfem delas in i rotmorfem och grammatik 

morfem. Rotmorfemet kan vara ett ord  som t ex dag medan det grammatiska morfemet är en 

böjning av ordet eller en avledning t ex dag-en. Grammatiska ord och böjningsändelser ökas i 

användning under förskoleåldern och många av reglerna för språkanvändning kan barn redan i 

förskolan. Då barnen lärt sig grammatiska former använder de gärna dessa överdrivet och 

böjningarna av ord följer reglerna så till den grad att det blir fel då ordet böjs annorlunda. 3-5 

åringar kan många av de vanligaste meningsstrukturerna och kan visa på samband mellan 

meningar, även om det inte helt fullt utvecklat. 

Syntax/Syntaktisk medvetenhet 

Syntax är kunskapen om hur ord sätts samman till meningar och betydelsebärande 

meningsled. Används de syntaktiska reglerna i språket rätt ger det meningen innebörd 

förklarar Hagtvet (2004). En menings syntax kan vara av varierande svårighetsgrad för såväl 

barn som vuxna. Barn i förskoleåldern utvecklar förmågan att använda sig av de 

grundläggande syntaktiska reglerna såväl som mer avancerade under sin förskoletid. 



7 
 

Semantik 

Ord och meningars innebörd och betydelse hör till semantik beskriver Hagtvet (2004). Ord 

har både en formsida och en innebördssida. Innebördssidan är semantiken. Orden kan även 

riktas mot personer, föremål, känslor eller tankar i verkligheten och detta kallas för referenter. 

Barnens ordförråd utvecklas mycket fort under förskoleåren. Ordens betydelse bestäms utefter 

situation hos de små barnen, till att senare även bero på personliga erfarenheter och kontext. 

Då barnen kan prata om orden och kan förklara dem är en milstolpe nådd. Utpekande ord och 

uttryck är bland det första barn lär sig men detta utvecklas under hela förskoleåldern till att 

veta när t ex personliga pronomen ska användas. Det visar på kunskaper i grammatik och 

semantik. 

Pragmatik 

Språket används annorlunda beroende på sammanhang, situation och förväntningar, detta är 

pragmatik (Hagtvet, 2004). Det handlar om att veta vad som passar sig att säga beroende på 

situation. Språket har olika språkanvändningsregler som barn snabbt lär sig delar av. Språkets 

expressiva funktioner som att uttrycka reaktioner lär sig barnen tidigt.  Andra funktioner 

barnen lär sig under förskoleåldern är det instrumentella- att få personer att göra något och det 

interaktionella- om förhållandet mellan två parter. Senare lär sig barn att förhandla om saker 

och utvecklar den sociala intelligensen, att veta vad som passar och när. Små barn kan ofta ses 

lite egocentriska och kan ha svårt med turtagning och anpassning till mottagaren men lär sig 

fort att anpassa sitt tal och skapa en effekt. 

7. Språkstimulering 

Barn lär med kroppen och alla sina sinnen beskriver Jernström och Lindberg (1995). 

Författarna tar upp hur Marianne Faxen (1990) förklarar att det finns ett samspel mellan 

musik och språkinlärning. Det finns en koppling mellan prosodin i språket och språkområdets 

musik.  På det sättet lär sig barn språk genom musiken. Jernström och Lindberg (1995) visar 

arbete med rim och ramsor kan träna barnens språkliga medvetenhet och utveckla 

läsfärdigheten. De hänvisar också till tidigare forskning (Centerheim-Jogeroth 1990 och 

Arnqvist, 1991) som pekar i samma riktning. Författarna visar också, med hänvisning till flera 

tidigare forskare bland andra Gustafsson och Hugoh (1987), att det finns ett samband mellan 

motorisk utveckling och inlärningsförmåga. Får barnen stimulans av bägge hjärnhalvor ger 

det ett bättre inlärningsresultat. En helhetssyn på barns inlärning och utveckling är en viktig 

förutsättning att ha som pedagog för att kunna motivera och intressera barnet. 

Höglund (2012) har följt Ulrika Wolf, docent vid institutionen för pedagogik och 

specialpedagogik vid Göteborgs universitet som har utformat ett program med språklekar som 

testas på över 400 barn i åtta kommuner. Barnen fick i 25 minuter varje dag under sex veckor 

ha språklekar enligt programmet. Det som ingår i programmet är mycket rim och ramsor, 

lyssna efter stavelser, identifiera bokstavsljud eller leka med sammansatta ord. Olika mjukdjur 

som t ex Sälen Sally som tycker om bokstaven S används. Hon beskriver hur viktig den 

fonologiska medvetenheten, att förstå språkets ljudmässiga uppbyggnad, är för att kunna läsa 

och skriva. Lekarna har gjorts lätta och roliga för att passa 4-5 åringar i förskolan. Genom 

programmet fick barnen lättare att kunna identifiera språkljud och leka med dessa. Det har 

visat sig att de barn som hade störst svårigheter är de som gynnats mest av programmet. Även 
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Hagtvet (2006) betonar vikten av att redan i förskolan få lära sig samband mellan språkljud 

och bokstäver på ett för barnen meningsfullt sätt. Det ger positiva effekter till läs och 

skrivinlärning i skolan. 

7.1 Bornholmsprojektet/Bornholmsmodellen 

Bornholmsprojektet är en undersökning som gjordes av Lundberg, Frost och Petersen 1988 i 

Bornholm (Lundberg, 2010). Genom undersökningarna kom de fram till att den fonologiska 

medvetenheten hos barn kunde utvecklas genom språklekar och övningar. Det visade sig även 

att de barn som varit med om dessa lekar hade en bättre läs och skrivutveckling i skolan. 

Speciellt bra var övningarna för de barn som i förskolan låg i riskzonen för att utveckla läs 

och skrivsvårigheter. 

Bornholmsmodellen utarbetades av Ingvar Lundberg med medarbetare vid Umeå universitet. 

Materialet översattes och utvidgades i Bornholm och Jylland och skickades sedan tillbaka till 

Umeå igen. Syftet med språklekarna som är uppdelade i 7 grupper som tränar de olika 

områdena av språket är enligt Häggström & Lundberg (1994) att stimulera barns språkliga 

medvetenhet innan de börjar läsa. Enligt Lundbergs undersökning främjade detta arbete alla 

barns språkutveckling. Tanken är att man 15 minuter varje dag ska leka med språket, 

språklekarna ökar i svårighet efterhand. Det viktiga är att barnen ska tycka det är roligt och 

pedagogen ska stötta och hjälpa.  

 

7.2 Före Bornholmsmodellen 

Sterner och Lundberg (2010), som stor del av språkprojektet baseras på uttrycker att barn lär 

sig språk i sociala och kommunikativa sammanhang. De har omarbetat Bornholmsmodellen 

för att anpassas till förskolan och de yngre barnen. När vi umgås med barnen talar vi ofta 

samtidigt som vi handlar en så kallad situationsbunden kommunikation där vi använder oss av 

mycket gester och ansiktsuttryck. På detta sätt får barnen en förståelse för ordens innebörd. 

För att stödja barnens utveckling är det viktigt att vi även talar om framtiden eller om sådant 

vi varit med om och uppmuntrar barnen att själva berätta. Att kunna gå bortom tid och rum är 

viktigt för att kunna berätta. 

Sterner och Lundberg (2010) beskriver vikten av att barn tidigt får upptäcka skriftspråket för 

att de ska kunna utveckla en syntaktisk förmåga, som är viktig för framtida skolgång. 

Skriftspråket upptäcks bland annat under högläsning och genom att använda sig av skrift i 

förskolans lokaler. Högläsningen på förskolan är bra för att få ett större ordförråd och för att 

kunna förstå hur ord är uppbyggda, pedagogen ska vid högläsningen samspela aktivt med 

barnen för att deras språk ska utvecklas mer. Det ska finnas en dialog mellan pedagog och 

barn. Den fonologiska medvetenheten tränas genom rim, ramsor och språklekar, här är det 

viktigt att som pedagog vara tydlig med språkljuden. Sterner och Lundberg (2010) skriver 

även att de barn som tidigt visar en fonologisk medvetenhet har lättare för att lära sig läsa och 

skriva. Författarna förklarar att det är viktigt att låta vardagen i förskolans verksamhet vara 

skriftspråksvänlig vilket uppmuntrar till olika aktiviteter. De betonar även vikten av att kunna 

leka med bokstäver och språkljud på ett för barnen intressant sätt. Det gör att barnen får 

lättare för skriftspråket i skolan. Förskolan ska uppmuntra barnen att lekskriva och lekläsa för 
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att väcka intresset hos dem för vidare skrivning och läsning. Barnen ska själva få leka/prova 

på detta, inget är fel och det ska kännas roligt och lustfyllt för.  

Som en andra del i språkarbetet- Före bornholmsmodellen har författarna utformat olika 

språksamlingar som innehåller följande: Upprop, Högläsning, Veckans ramsa, Språklek, 

Sånglek och Avslutning. De har delat upp språksamlingarna för yngre (1-3 år) och äldre (3-5) 

barn i förskola- för att kunna anpassa valen av lekar efter barnens intressen. 

8. Metod 

Undersökningen har gjorts på den förskola som startat projektet som satsar på 

språkstimulering. Jag har varit ute och gjort löpande observationer och har även intervjuat 

personal på förskolan. Observationerna gjordes från vecka 40 fram till vecka 46, intervju 

frågorna baserades på dessa observationer. Den analysmetod som använts i arbetet är den 

fenomenografiska ansatsen, som beskrivs nedan. 

8.1 Fenomenografisk ansats 

Fenomenografin utvecklades av forskare vid Göteborgs universitet, då de ville förstå 

skillnader och likheter mellan olika personers sätt att se på händelser och situationer i det 

verkliga livet (Alexandersson, 1994). Hur människor agerar och förhåller sig i situationer 

beror på hur de erfar problem och världen, fenomenografin är vanlig inom pedagogiskt arbete 

skriver Marton & Booth (2000). Människor kan bara agera utefter hur just de förstår världen. 

Det finns därmed en mängd varierande sätt att förstå, uppfatta och erfara beskriver 

Alexandersson (1994). Lärande blir då en förändring av förhållandet mellan värld och person 

i form av erfarande och dess kännetecken förklarar Marton & Booth (2000). Erfarande 

förklaras som att se, urskilja, uppfatta eller förstå något som det framträder i medvetandet. 

Erfarandet görs med hela kroppen och känslan är en del av detta. Den grundläggande faktorn 

för förändring är människans meningsskapande förmåga. Denna förändringen är inlärning 

menar Alexandersson (1994). 

En annan vanlig analysmetod är fenomenologin och ibland har relationen mellan den och 

fenomenografin varit otydlig menar Hasselgren (1989). Uljens (1992) har dock pekat på en 

väsentlig skillnad. 

“In general we may say that phenomenography differs fundamentally from Husserlian phenomenology in 

that phenomenography is an empirical science whereas phenomenology again is an epistemological 

project” (p.146). 

Uljens hade en arton månader lång forskningsperiod i Göteborg i slutet av 1980 talet och en i 

början av 1990 talet.  Det är under den tiden som han själv anger att han kom i kontakt med 

fenomenografin som han karaktäriserar på följande sätt: 

“Phenomenography may be characterised as a qualitative, interpretative, research approach in social 

(human) sciences. It attempts to describe, analyse, interpret and understand how people conceive, 

experience, perceive or understand different aspects of the world” (p. 85). 

I fenomenografin vill man visa på hur andra ser på olika fenomen och vilka variationer av 

uppfattningar som finns kring fenomenet (Marton & Booth, 2000). Intervjuer är en vanlig 
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datainsamlingsmetod där det tydligt går att få fram de olika intervjupersonernas uppfattningar 

beskriver författarna. Alexandersson (1994) och Marton & Booth (2000) menar att genom att 

sedan analysera intervjutranskripten kan olika beskrivningskategorier tas fram genom att 

gruppera liknande yttranden. Genom att efter detta se relationer mellan de olika 

beskrivningskategorierna och jämfört med fenomenet bildas ett utfallsrum.  

Att undersöka människors tankar om någonting är emellertid inte samma sak som att 

undersöka detta någonting hos människan (Schutz & Luckman 1983/1989). Den skillnaden 

diskuterar man på sitt sätt även i litteraturen om fenomenografin (Marton, 1986). Det kommer 

fram bland annat när man resonerar i termer av första- respektive andra ordningens 

perspektiv. Uljens (1992) har uttryckt det på följande sätt. 

”In phenomenographic literature a difference is made between a so called first-order perspective and a 

second-order perspective. The first-order perspective means that the researcher describes some aspect of 

reality directly, as he/she meats it (ethnographical, anthropological and observational studies). Second-

order perspective, which is applied in phenomenography, means that the researcher describes how 

something is conceived or experienced by individuals” (p.85). 

8.1.1 Observationer 

För att se hur pedagogerna arbetade med barnen användes delvis strukturerade observationer 

under dagen på de olika avdelningarna. Enligt citatet från Uljens ovan kan observationerna 

ses som den process genom vilken man kan få fram första – ordningens perspektiv. 

Observationerna användes som en grund till de kommande intervjuerna, för att ge bakgrund 

till vad för slags frågor som var av vikt att ställa. Enligt Patel och Davidson (2003) är 

observationer ett bra sätt att studera beteenden och skeenden i vardagen. Svenning (2003) 

beskriver hur observationer lämpar sig väl då det är beteenden som ska studeras. Systematiska 

studier är vanliga i människor vardag och handlar om att iaktta och lyssna. Det är viktigt att ta 

hänsyn till  hur jag påverkar verksamheten genom att vara där. Oavsett vilken slags 

observationsmetod som använts hade det på något sätt påverkat personerna och situationerna 

på förskolan anser Björndal (2005). Observationerna genomfördes som icke deltagande och 

känd observatör. Det tillvägagångssättet anses av Patel och Davidson (2003) vara lämpligt då 

rollen som icke deltagande är tydlig. När barnen accepterat närvaron och återgått till sitt 

vanliga beteende kan observationerna börja. Jag har därför valt att observera på förskolans 

avdelningar under en månads tid för att barnen ska bli van att ha mig där, vilket gör att jag 

kan se hur det oftast är på avdelningen. Registreringen av observationerna har skett med 

penna och papper både under som efter observationstillfället som Björndal (2005) förklarar är 

det vanligaste sättet att registrera. 

8.1.2 Intervjuer 

I många metodhandböcker finns det anvisningar om ”kvalitativa intervjuer”. Åsberg (2001) 

menar emellertid att den benämningen är missvisande eftersom att det egentligen är det 

insamlade datat som är kvalitativt eller kvantitativt. För tydlighets skull ansluter jag mig till 

den uppfattningen. Då jag ville få fram pedagogernas uppfattningar och egna åsikter bedömde 

jag att intervjuer var passande. Den bedömningen stöds också av tidigare forskare (Trost, 

2010). Här handlar det inom fenomenografin enligt Uljens (1992) om andra – ordningens 

perspektiv. När jag samlade in pedagogernas uppfattningar om projektet utgjorde dessa alltså 
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mitt insamlade data. Patel och Davidson (2003) beskriver hur syftet med en sådan intervju är 

att identifiera den intervjuades uppfattningar om ett fenomen och att förberedelserna för en 

intervju ofta börjar med observationer för att kunna få ett underlag för denna. De 

observationer som jag genomfört under min vistelse på förskolan användes som grund till 

intervjufrågorna.  

Genom att ha ett tydligt syfte med intervjuerna och ett Varför och Vad innan metoden slås 

fast blir arbetet lättare menar Kvale (1997). En planering av intervjun har gjorts redan innan 

och under intervjun ställdes öppna frågor. De inspelade intervjuerna överfördes sedan till 

skrift. Även Alexandersson (1994) anser att intervjuerna ska bandas för att sedan skrivas ut 

ordagrant. 

8.1.3 Urval 

Urvalet av respondenter till intervjuerna har jag gjort genom ett sampel från varje avdelning 

på förskolan, som enligt Nyberg (2000) då får representera sin grupp. Under de löpande 

observationerna jag gjorde på avdelningarna var alla pedagoger närvarande. Respondenterna 

valdes ut beroende på hur länge det varit anställda på förskolan och deras erfarenheter av 

språkarbete enligt Före Bornholmsmodellen på arbetsplatsen. Som Svenning (2003) menar så 

väljs respondenten ofta ut selektivt då det handlar om en kvalitativ undersökning, eftersom att 

det krävs att de vet mycket om ämnet. Detta beskriver även Alexandersson (1994) som anser 

att intervjupersonens intresse för ämnet måste finnas med för att få ett bra resultat.  

Genom att urvalet görs på detta sätt kan undersökningen också betraktas som en fallstudie.  

Yin (1993) menar att en sådan studie lämpar sig väl…”when the phenomenon under study is 

not  readily distinguishable from its context” (s. 3). Yin hävdar också att fallstudier i studier 

av undervisningssituationer har varit en underutnyttjad resurs. Han menar att det på sitt sätt är 

märkligt eftersom”…Yet, case studies have frequently been the method of choice among 

experienced investigators in education for analyzing…educational 

innovations,…implementation of federal aid-to-education policy…excellence in high 

schools…and…the uses of evaluation findings in education” (Yin, 1993, p. 40). Han styrker 

det påståendet med många forskningsreferenser till de områden han nämner. 

8.1.4 Trovärdighet 

Arbetets trovärdighet/reliabilitet utifrån den fenomenografiska ansatsen är enligt 

Alexandersson (1994) huruvida de olika beskrivningskategorierna är tydliga och verkligen får 

fram de olika personernas uppfattningar. Genom att läsa datamaterialet ska dessa kategorier 

gå att se. Genom att använda sig av citat ur intervjuerna som stöd till 

beskrivningskategorierna blir det tydligare att se hur forskaren tänkt. Även 

undersökningsmetoden som helhet, exempelvis urval av intervjupersoner, genomförande och 

teoretiska antaganden, kan användas som grund för trovärdighet skriver Alexandersson 

(1994). 

8.2 Etiska principer 

Jag har under arbetets gång hållit mig till Vetenskapsrådets etiska principer (2002). De fyra 

huvudkraven är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 

Nyttjandekravet. 
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 Informationskravet: Jag har enligt informationskravet berättat om mitt arbete till de 

berörda pedagogerna, vilken del de har och vilka krav som ställs på deltagarna. De har 

även fått veta att medverkan är frivillig.  

 Samtyckeskravet: Pedagogerna, barnen och föräldrarna har fått information om 

medverkande och samtycke vilket alla godkände.  

 Konfidentialitetskravet: Enligt Konfidentialitetskravet har jag sett till att inget 

personligt eller eventuellt kränkande material har kommit i fel händer.  

 Nyttjandekravet: Den forskning jag gjort baserat på personlig information har endast 

använts av mig och kommer inte att föras vidare, det som finns med i arbetet är 

anonymt. 

8.3 Genomförande 

Nedan kommer jag att beskriva genomförandet av de observationer och intervjuer som 

gjordes under denna studie.  

8.3.1 Observationer 

Innan jag gick ut på förskolan för att observera kontaktade jag varje avdelning och lämnade ut 

ett brev med information, se Bilaga 1.  Observationerna skulle sedan användas som en grund 

till kommande intervjuer vilket Patel och Davidson (2003) beskriver som ett vanligt sätt att 

börja arbetet inför intervjuer. För att veta när och vad jag skulle observera hade jag skrivit ner 

olika situationer som är återkommande under dagarna på förskolan. Under dessa observerade 

jag hur pedagogerna arbetade med att främja barnens språk på olika sätt. Jag gjorde 

observationer på de fyra olika avdelningarna på förskolan under en 4 veckors period. Då jag 

hade verksamhetsförlagd utbildning på samma förskola blev barnen snabbt van vid mig och 

genom att jag besökte avdelningarna då och då blev det en vanlig del av dagen. Under dessa 

fyra veckor var jag på avdelningarna under olika tider av dagen, men har varit noga med att 

jag varit med flera gånger. Då jag observerade har jag beroende på vad de gjort antingen gått 

runt på avdelningen eller suttit med på sidan om. Vid samlingarna, läsningen och 

matsituationerna satt jag med på sidan om och förde anteckningar. De stunder barnen hade fri 

lek gick jag runt och observerade och skrev ner stödord för att efteråt skriva ner allt. Innan jag 

gick ut och observerade gjorde jag upp tydliga punkter för när jag skulle observera, se Bilaga 

2.  Jag var en icke delaktig men känd observatör, vilket Patel och Davidson (2003) 

förespråkar. Detta försökte jag hålla på i den grad det gick, ibland kunde saker hända som 

gjorde att jag fick gripa in eller söka upp personal.  

8.3.2 Intervjuer 

Intervjuerna gjordes med en pedagog från varje avdelning på förskolan, vilket totalt var 4 

stycken. Tider bokades med pedagogerna för att de skulle känna att de hade tid att sitta och 

prata utan att bli stressade. Jag valde i förväg att ha intervjun i förskolans samlingsrum, där 

minst folk kunde störa. Rummet är rymligt med bord och stolar men har ändå en hemtrevlig 

känsla med gardiner och olika konstverk uppe på väggarna. Pedagogen satt sig på ena sidan 

bordet och jag mittemot, detta för att kunna ha ögonkontakt och för att gester och kroppsspråk 

skulle synas. Innan inspelningen av intervjun började förklarade jag vad det skulle handla om 

och att jag var intresserad av deras egna synpunkter och uppfattningar. Därefter sattes 

inspelningen igång och jag frågade pedagogen vilken avdelning de kom ifrån. Det gjordes för 
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att jag senare skulle kunna koppla rätt persons intervju till observationerna från den 

avdelningen. Varje intervju hölls i omkring 20-30 minuter. Intervjufrågorna jag använde mig 

av hade en tydlig koppling till mitt syfte och frågeställningar, se Bilaga 3. Dessa användes 

som stöd och det viktiga var att pedagogen pratade om sin egen uppfattning om 

språkutveckling kopplat till Före Bornholmsmodellen. Under intervjuns gång var jag noga 

med att visa att jag lyssnade och bekräftade med nickar och småljud och kunde även be 

pedagogen utveckla sina svar eller upprepa dem för att bekräfta att det jag hört stämmer. Jag 

var noga med att lyssna till pedagogen men ställde då och då någon följdfråga för att få dem 

att prata vidare eller utveckla sina svar. 

8.4 Analys enligt Fenomenografi 

Analys av data enligt Fenomenografin kan enligt Alexandersson (1994) delas in i fyra faser. 

 Fas 1 består av att läsa igenom intervju transkripten flera gånger för att kunna få ett 

helhetsintryck och kunna urskilja de huvudsakliga utsagorna. Detta för att kunna se 

intervjupersonernas olika sätt att tänka. 

 Fas 2 handlar om att kunna uppmärksamma skillnader och likheter i utsagorna genom 

att jämföra dem med varandra. Exempel väljs ut som gör att vi kan se helhetens olika 

delar och hur de relaterar till varandra. 

 Fas 3 innebär att kategorisera uppfattningar i beskrivningskategorier, dessa ska vara 

anpassade till ämnet och bör skilja sig tydligt från varandra. Varje 

beskrivningskategori ska innehålla en sammanfattning av dess karaktär.  

Beskrivningskategorierna bildar en gemensam struktur även kallat utfallsrum. 

 Fas 4 inbegriper att analysera uppfattningarnas förhållande till varandra. Detta 

utmynnar i ett kategorisystem där uppfattningarna kan rangordnas efter olika 

kriterium, eller ses som jämbördiga. 

8.4.1 Databearbetning 

Observationerna dokumenterades ner på papper efter varje tillfälle. Jag kunde även efter att ha 

observerat på de olika avdelningar flera gånger jämföra anteckningarna och se sådant som var 

återkommande och på så vis en del av avdelningens arbete. Dessa observationer på 

pedagogernas språkfrämjande arbete använde jag som en grund till mina intervjufrågor. På så 

vis kunde jag koppla sådant jag sett under observationerna till pedagogernas utsagor under 

intervjun eller fråga om sådant som jag sett.  

Intervjuerna spelades in för att vid senare tillfälle överföras till skrift. Genom att gå igenom de 

transkriberade intervjuerna kunde jag i den fenomenografiska analysen börja med att se en 

helhet och sådant som var vanligt förekommande i de olika intervjuerna. Utifrån helheten 

kunde jag sedan urskilja likheter och skillnader i de olika utsagorna genom att jämföra dem 

med varandra, det visade sig att intervjupersonerna till stor del hade liknande svar på många 

av mina frågor. Utifrån det kunde jag skapa beskrivningskategorier som kopplades till mitt 

syfte och som jag försökte göra tydligt åtskilda från varandra. Utifrån utfallsrummet kunde 

jag sedan analysera de olika uppfattningarnas förhållande till varandra och till syftet vilket 

kan ses i resultatdelen.  
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9. Resultat 

I resultatet redovisas mina observationer på avdelningarna utefter de olika situationer jag 

valde att fokusera på samt de efterföljande intervjuerna. Observationerna var grunden till 

intervjuerna och det gav en inblick i hur olika det arbetas på avdelningarna. Frågorna som 

ställdes under intervjuerna hade som mening att hjälpa mig att svara på mina frågeställningar. 

Alla arbetande på avdelningarna hade varit delaktiga i läsningen och diskussionsgruppen 

baserat på Före Bornholmsmodellen. Det gör att alla har haft samma möjligheter att ta till sig 

idéer och material till sina respektive avdelningar.  

Genom mina intervjuer med de fyra olika pedagogerna har jag kunnat se olika 

beskrivningskategorier utifrån mina frågeställningar i syftet som jag presenterar nedan. 

9.1 Mina observationer 

Observationerna delas upp efter situationerna i bilaga 2.  

Måltider 

Avdelning 1, 2 och 3 hade under måltiderna på avdelningen en ramsa som lästes innan barnen 

fick börja äta, det visade sig att barnen snabbt lärde sig denna ramsa och kunde den utantill. 

De minsta barnen kunde fylla i ord eftersom de andra berättade den. Avdelning 2 och 4 lät 

barnen berätta/benämna det som fanns på bordet. Under resterande delen av matsituationerna 

benämnde pedagogerna det som fanns på bordet, barnens namn och uppmuntrade barnen att 

be om att få saker skickade. På alla avdelningar fanns barnens namn på deras stolar och en 

dukningsbild med namn fanns på väggen bredvid bordet. På avdelning 2 hade barnen även fått 

rita/måla egna teckningar med namn som fanns under en genomskinlig duk på bordet på deras 

respektive platser.  

 

Samling 

Samlingarna kunde se väldigt olika ut på avdelningarna. Avdelning 2 och 3 hade samlingar en 

kortare stund varje dag medan avdelning 1 och 4 kunde ha samling ungefär 2 dagar i veckan 

och då under lite längre tid. Avdelning 2 hade alltid uppdelad samling med de yngre 

respektive äldre barnen. De hade mycket sånger, ramsor och kortare sagor med figurer till 

med de små barnen. De äldre barnen hade almanacka med dag och månad, där årstider var 

uppdelade efter färg för att göra det tydligt. Dessa färger följdes upp under alla material på 

avdelningen som handlade om årstider. Samma gällde för veckodagarna. De hade mycket 

rimlekar, lyssnalekar som t ex korta och långa ord, berättarstol- barnen fick berätta egna 

historier eller återberätta en bok. Sång, och ramsor ingick i varje samling.  Avdelning 3 hade 

samling varje dag, ibland hela gruppen och ibland uppdelat. Då hela gruppen hade samling 

var det mestadels sånger och någon ramsa. Vid uppdelad samling hade de på liknande sätt 

som avdelning 2. Avdelning 1 och 4 hade samling några dagar i veckan, då kunde de ibland 

ha sångsamling och ibland språksamling där de kunde ha rimlekar, lyssnalekar, ramsor och 

flanosagor. De kunde ibland dela upp gruppen, speciellt vid språksamlingarna för att kunna 

anpassa samlingarna efter ålder och intressen. 
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Läsning 

Läsningen var dagligen återkommande på avdelning 1,2 och 3 och skedde efter lunch då de 

små barnen skulle sova. Alla barn fick välja en bok och sedan lästes så många som barnen 

orkade lyssna på, blev barnen otåliga kunde de få gå och leka lugnt efter 2 böcker. Många 

barn satt kvar och lyssnade på upp emot 4 böcker. På avdelning 4 lästes böcker för de barn 

som ville under vilan, annars lästes böcker under dagarna då barnen önskade det. Pedagogerna 

kunde fråga barnen några gånger under dagen om de ville läsa en bok. På alla avdelningar 

fanns böckerna på barnens nivå och soffor, kuddar eller madrasser fanns där barnen själva 

kunde sitta och läsa. 

Fria leken 

Under den fria leken kunde jag se hur pedagogerna försökte få med färger då barnen 

ritade/målade, var tydliga med begrepp som t ex ovanpå, under, inuti då de skulle förklara åt 

barnen var någonting fanns. De hjälpte barnen med räkning och att känna igen siffror och 

bokstäver. Det märktes att det ibland blev svårt för pedagogerna att kunna finnas där för alla 

barn och hur det ibland blir så att barnen får sitta och komma på egna idéer och lösningar i 

situationer. Detta kan mycket väl vara medvetet av pedagogerna då barnen lär sig mycket av 

att fundera och lösa saker själva eller tillsammans med de andra barnen. De gånger 

pedagogerna fanns där så benämndes ord, namn, färger, former, siffror, bokstäver och 

begrepp genomgående. Till de små barnen var det tydligt att pedagogerna var noga med att 

säga orden tydligt och koppla det till vad barnet höll på med för stunden så kallat 

situationsbundet språk. 

Miljön 

Miljön på de olika avdelningarna med utgångspunkt på språk och språkutveckling var väldigt 

olika. Avdelning 2 och 3 hade mycket text uppe på materialen och många gånger bilder som 

stöd. De hade även alfabetet och siffror uppe i alla skriv och rithörnor. Vanliga ramsor och 

sånger hängde på väggen. Avdelning 2 hade även namnlappar med barnens foton på som de 

använde då de tränade att skriva sina namn. Avdelning 4 hade barnens egna texter uppe på 

väggen och i ett ordhjul som hängde i taket. Alla avdelningar hade barnens namn på lådor, 

hyllor, stolar och bordsplacering. De hade även uppe alfabetet på olika ställen men inte lika 

frekvent som avdelning 2 och 3.  

9.2 Intervjuer 

Hur uppfattar pedagogerna barnens språkutveckling och dess betydelse? 

Då jag lyssnade igenom alla pedagogers utsagor utifrån denna fråga tycktes de först vara 

väldigt lika. Efter att ha transkriberat intervjuerna och läst igenom dessa upprepade gånger 

kunde jag se vissa skillnader och likheter. Likheterna i utsagorna var att barn i förskolan lär 

sig och kan väldigt mycket. Variationen mellan utsagorna handlar om hur de olika 

pedagogerna anser att barnen uttrycker sig språkligt i de olika åldrarna. Utifrån denna 

frågeställning i syftet har jag i intervjuerna kunnat se olika beskrivningskategorier 

 Barnen lär sig och tar till sig väldigt mycket under förskoleåldrarna. 

De minsta barnen gör sig förstådda genom kroppsspråk, blickar, gester och med 
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enstaka ord. Ordförrådet utvecklas sedan för de små barnen under deras tid på 

förskolan anser pedagog 1. Även grammatiken är något som snabbt utvecklas under 

förskoletiden beskriver pedagog 3. Språkförståelsen byggs upp eftersom och kan 

variera väldigt hos de mindre barnen, de större har till stor del förståelsen. De större 

barnen i förskolan förhandlar med kamraterna, berättar och lär sig mycket om vad som 

är lämpligt att prata om vid olika tillfällen förklarar pedagogen. 

 

 Barn är mer språkmedvetna nu för tiden. 

Småbarnen använder sig av kroppsspråk, gester och enstaka ord. De observerar andras 

tal och hur munnen formas för att sedan själva försöka forma ljuden beskriver pedagog 

2. Ordförrådet fylls på eftersom. De vill lära och språket utvecklas olika fort för 

barnen. De större barnen tränar sig på skrift och då speciellt att skriva sina namn. 

Läsning av enstaka ord och avkodning av böcker är vanligt och de förhandlar mycket i 

lekar med andra barn. 

 

 Språkutvecklingen kan variera väldigt mycket från barn till barn. 

Barnen lär sig språket olika fort och det varierar väldigt mycket från barn till barn. De 

minsta använder sig av de ord som är kopplade till familjen och språkförståelsen hos 

de små barnen kan variera väldigt mycket. De äldre barnen använder sig ofta av mer 

avancerade ord, de rättar varandra och hör om något blir fel uppfattar pedagog 4. De 

leker med ord och tränar sig att skriva och känner igen bokstäver och namn. Hos 

många kan vissa ljud fortfarande vara svåra att få till men pedagogen uppfattar att 

förståelsen ändå finns där. 

Då det kommer till frågan om språkets betydelse för barnet och deras utveckling arbetade jag 

mig igenom intervjuerna på samma sätt som ovan, genom att lyssna, transkribera och sedan 

utröna skillnader och likheter. I denna fråga var likheterna i utsagorna att pedagogerna alla 

anser att språket har väldigt stor betydelse för barnens utveckling. Skillnaderna ligger på var 

de lägger sitt fokus det vill säga varför det är så viktigt med språk. Genom att se till dessa 

skillnader och likheter fann jag 3 olika beskrivningskategorier. 

 Språket har väldigt stor betydelse ur social synpunkt 

Språket har en stor betydelse för hur barnen kan interagera med sina kamrater, de barn 

som har ett välutvecklat språk är ofta väldigt populära och kan göra sin röst hörd och 

förhandla till sig roller i lekar anser pedagog 1 och 4. De barn som har svårt med 

språket kan ha svårigheter att göra sig förstådd till de andra, vilket kan leda till 

frustration och att de antingen agerar utåt eller drar sig tillbaka. Det påverkar tillslut 

självförtroendet. 

 

 Språket viktig för kommunikation 

I dagens samhälle är språk och kommunikation väldigt viktigt. Skriftspråket finns 

överallt och är viktigt för barnen att lära sig. Barnen ska genom tal kunna få fram sina 

åsikter och idéer och kunna kommunicera med kamrater under lekar beskriver 

pedagog 3. 
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 Språkets betydelse för att vardagen ska fungera. 

 Barnen ska kunna göra sig förstådd till andra människor under olika situationer under 

dagen. Under alla dagens olika situationer krävs det att barnet kan göra sig förstådd på 

ett eller annat sätt menar pedagog 2. Språket behövs för att utrycka om något är fel, 

om man vill ha något eller om man vill leka med någon eller något. 

Hur uppfattar pedagogerna barnens språkutveckling kopplat till arbetet med Före 

Bornholmsmodellen? 

Pedagogerna fick under intervjun berätta hur de arbetade med modellen och hur de kunde se 

att det påverkar barnens språkutveckling. Deras svar kunde här skilja sig väldigt mycket från 

varandra eftersom att de beskrev mycket om hur de arbetade på just sina avdelningar. 

Likheterna i utsagorna handlade här om att erbjuda barnen en skriftrik miljö på förskolan och 

att arbeta med språket genom samlingar och språklekar. Skillnaderna är det antal samlingar 

som avdelningarna har per vecka och huruvida de har åldersindelade samlingar eller inte. 

Utifrån dessa skillnader och likheter kunde jag se tre olika beskrivningskategorier. 

 Skriftrik miljö, dagliga strukturerade samlingar, berättarstol med uppdelade 

grupper-resultat såväl hemma som i förskolan. 

På samlingen jobbar vi med sagor som har rekvisita, barnen får hjälpa till att göra 

rekvisitan vilket gör att intresset är stort beskriver pedagog 2. Sagan läses sedan med 

barnen. På samlingarna jobbar vi med rimord utifrån sagan som vi tar in i sånger och 

förtydligar med bilder.  På avdelningen arbetar vi även med färgkodning, delat in år i 

färger. Blått-vinter, gult-vår, grönt-sommar, rött –höst. Födelsedagsbilderna på barnen 

har dessa färger, på så sätt vet de vilken årstid de fyller år. Kalendern vi har uppe har 

även den de respektive färgerna och kulor läggs varje dag i en burk som även de har 

färgerna vilket förtydligar årstidernas längd osv. Sånglådor i färgerna utifrån 

årstiderna, med bilder eller rekvisita som ökar intresset hos barnen.  

 

Vi har en bokpåse som barn får ta med hem för att ta med en bok till förskolan, barnet 

som har med boken får sitta i en berättarstol. De får berätta från boken eller läsa om de 

kan det, annars hjälper någon av pedagogerna. Barnen får även ta med saker hemifrån 

som de får visa och berätta om till de andra barnen. Pedagogerna uppmuntrar alltid 

barnen att berätta. Vi läser böcker varje dag och tänker på att använda böcker som 

passar till olika åldrar.  

 

Då barnen gör något får de hämta sina namnkort och försöka skriva sitt namn, 

namnkortet har en bild på barnet och namnet i stora och små bokstäver. Vi har mycket 

bokstäver uppe på avdelningen och barnen får sitta vid datorn och skriva. Saker är 

märkta med text och bilder för att förtydliga. Vi kan se att barnen leker med ord och 

rimmar och klappar rytmer och kan många ramsor, känner igen bokstäver och namn. 

Föräldrar berättar även hur det syns hemma.   
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 Skriftrik miljö och dagliga strukturerade samlingar för olika åldersgrupper- resultat 

syns under vardagen. 

Vi har samlingarna uppdelade i två grupper, en för de äldre barnen och en för de 

yngre. Dessa samlingar har alltid samma struktur för såväl de yngre som äldre och de 

är alltid samma tid på dagen. Det material som används på de olika samlingarna 

varieras. Det gör att barnen har lätt att följa med under samlingens gång förklarar 

pedagog 1. Vi börjar alltid med en namnsång, har med sånger, rim/ramsor, 

rörelsesånger, stavelseklapp, språklekar och saga med flanobilder eller rekvisita. Till 

de yngre barnen görs samlingen i en lättare variant. 

 

Vi läser böcker eller flanosagor åt barnen varje dag och barnen går även själv och tar 

en bok och ”läser” under dagen. På avdelningen har vi alfabetet uppe i de två rum där 

barnen sitter som mest, material är märkta med text eller bilder. Detta underlättar även 

vid städning. Genom medveten planering och struktur i arbetet ser vi att språket går 

framåt. Barnen tar med sig innehållet till de egna aktiviteterna, de rimmar och leker 

med ord samt lekläser och lekskriver. 

 

 Skriftrik miljö och språksamlingar flera ggr/vecka för olika åldrar- resultat syns 

under vardagen. 

Vi har språksamlingar några gånger i veckan, under dessa samlingar delar vi ibland 

upp gruppen beroende på hur många barn som finns på avdelningen. På samlingarna 

leker vi med namn, stavelser, rim/ramsor, rimkort och har lyssnalekar beskriver 

pedagog 3 och 4. Då samlingarna är uppdelade kan de anpassas mer efter ålder och 

intresset hos barnen är tydligare. Sjunger gör vi alltid. Ibland har vi lässamlingar då ett 

av barnen får välja en bok som vi läser tillsammans för att senare ha boksamtal om. Vi 

läser böcker som barnen får välja ut och de får även ta med böcker hemifrån ibland 

som läses för hela gruppen. 

 

På avdelningarna finns mycket text och bilder uppe på material, alfabetet och siffrorna 

finns i skriv och rithörnorna. Barnen egna texter finns uppe på avdelningen, då det 

uppmuntrar barnen att skriva. Barnen tar till sig det som arbetats med vilket syns 

genom att de lekläser, lekskriver, rimmar med ord och namn samt att de språkliga 

ljuden går framåt. 

Syns skillnad i språkutveckling efter arbetet 

 

Jag ville under intervjun även veta huruvida pedagogerna uppfattade någon skillnad i barnens 

språkutveckling då de börjat arbeta enligt Före Bornholmsmodellen. Alla var i denna fråga 

eniga och ansåg att stora skillnader kunde ses i barnens språkutveckling efter att de börjat 

arbeta enligt modellen. Skillnaderna i utsagorna hos pedagogerna är hur det syns hos barnen 

att deras språkutveckling gått framåt, där en pedagog även uppmärksammar att sitt eget 

förändrade synsätt gör att hon kan se skillnaderna tydligare. Utifrån detta kunde två olika 

beskrivningskategorier ses. 
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 Stor skillnad som märks i hur barnen använder sig av tal och skrift. 

Vi kan se en stor skillnad i barnens medvetenhet om språket sedan vi börjat arbeta 

enligt Före Bornholmsmodellen, barnen använder sig av språket på ett mer nyanserat 

sätt och de visar stort intresse för skriftspråk och läsning menar pedagog 1, 3 och 4. 

De rimmar, leker med ord, hittar på historier. Skriva sitt eget namn och andras görs 

ofta och de kan även känna igen nästa alla namn på avdelningen och vilka som har 

liknande bokstäver i sina namn. 

 

 Stor skillnad som märks på barnen och genom att vi blivit mer uppmärksamma på 

språket. 

Genom att vi blivit mer uppmärksamma på språket kan vi tydligare se förändringar 

hos barnen anser pedagog 2. Alla barnen har gått framåt sedan vi startat arbetet med 

Före Bornholmsmodellen, detta är något som även kommenterats av föräldrar. Barnen 

sjunger, rimmar och klappar sina namn, vissa försöker läsa eller tränar på att skriva 

sina namn. 

Hur uppfattar pedagogerna arbetet med Före Bornholmsmodellen? 

Då denna fråga ställdes under intervjuerna var alla pedagoger väldigt eniga om att det var ett 

intressant och givande arbete som gav resultat. Genom transkribering av intervjuerna och 

läsning av dessa kunde jag se att i pedagogernas utsagor fanns det ändå vissa skillnader, 

speciellt då det kommer till pedagogens jobb att anpassa tid och material efter barnen. Här 

ansåg två av pedagogerna att det kan vara svårt att planera in samlingar på lämpliga 

tidpunkter, då vissa barn kan börja bli trötta eller hungriga och deras fokus ligger då på annat 

än samlingen. Utifrån pedagogernas svar kan jag se två olika beskrivningskategorier. 

 Arbetet har gått bra och barnen visar intresse för samlingarna. 

Modellen har varit lätt och bra att arbeta efter och barnen har redan från första början 

visat stort intresse för samlingarna och de språklekar vi har med där. Vi använder oss 

mycket av de lekar och tips som finns i boken beskriver pedagog 2 och 3. 

 

 Arbetet har gått bra men det krävs att pedagogen anpassar och planerar in det 

under lämpliga tillfällen. 

Att arbeta efter modellen har gått bra och den är enkel att följa. Barnen visar oftast 

stort intresse för samlingarna men det kräver att pedagogerna planerar tid och plats väl 

för att barnens fokus inte ska ligga på annat förklarar pedagog 1 och 4. 

Slutsatser 

Barns språkutveckling i förskoleåldrarna är något som pedagogerna ser olika på. Alla ansåg 

dock att barnen lär och tar till sig väldigt mycket under deras tid på förskolan. En av 

pedagogerna ansåg att det kan variera så pass mycket att det är svårt att säga vad som är 

typiskt för vissa åldrar. Andra nämner att språket börjar med kroppsspråk, gester, bygga upp 

ordförrådet och grammatiken. Bygga meningar är nästa steg till att kunna se vad som är 

passande språk i vissa situationer. Skriftspråk och eventuell läsning kommer bland de sista 

stegen. Språkets betydelse för barns utveckling är väldigt stor, då nästan allt handlar om att 
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kunna kommunicera genom skrift och tal, göra sig förstådd och förstå andra i dagens 

samhälle. Ofta blir det sociala samspelet lidande vid språkliga svårigheter, vilket kan leda till 

att barnet drar sig tillbaka och blir osäker eller agerar utåt. De barn som är välutvecklade i sitt 

språk visar sig ofta vara ”populära” bland kamraterna. 

Alla avdelningar på förskolan arbetar mer eller mindre enligt Före Bornholmsmodellens idéer. 

Studiecirkeln som förskolan har haft efter att ha läst boken har gjort att de olika avdelningarna 

tagit till sig olika idéer som de införlivat i samlingar och den vardagliga verksamheten. Vissa 

av avdelningarna har tagit till sig mer och arbetar väldigt mycket efter modellen, med 

samlingar som baseras på boken, berättarstol, boksamtal, läsning och uppmuntrande av 

skrivning genom alfabetet på flera ställen, egna namnlappar med foton och tydligt skrift på 

material i alla rum på förskolan. Alla avdelningar har jobbat mycket med att få en 

språkfrämjande miljö och det syntes genom att de har mycket skrift och förtydligande bilder 

på mycket material. Barnens namn finns på sittplatser, hyllor, lådor och torkskåp vilket är 

tydligt och bra för barnen. Andra avdelningar har tagit med sig delar av modellen till 

samlingarna, de anpassar då mer samlingarna efter barngruppen. Detta märks på de 

avdelningar som hade väldigt många nyligt inskolade barn. Vilket sätt att arbeta efter 

modellen som fungerar bäst är svårt att utröna om man inte kan studera detta under längre tid. 

Det viktiga är att pedagogerna kan se stora förändringar i sin barngrupp. 

Överlag ses modellen som positiv och enkel att arbeta efter enligt pedagogerna. Den ger även 

tydligt resultat. Boken ger tydliga och bra idéer som är enkla att arbeta efter och det är upp till 

pedagogen vilka lekar och övningar som används vid samlingarna. Det krävs mer planering 

för att få till bra och utmanande samlingar för alla barn och ibland blir det så att vissa kanske 

tycker att det är för lätt eller svårt och då blir det svårt att hålla uppe intresset. Detta är dock 

ovanligt menar pedagogerna som anser att de allra flesta gånger tycker barnen att det är roligt 

och utmanande. 
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10. Diskussion 

Här diskuteras vad jag kommit fram till genom observation och intervjuer och huruvida 

resultatet stämmer överens med mitt syfte och om metodvalet varit lämpligt för mitt arbete.  

 

10.1 Metoddiskussion 

Jag valde att göra arbetet på denna förskola då det var de som arbetat mest enligt Före 

Bornholmsmodellen och för att jag haft tidigare verksamhetsförlagda utbildningar där. Såväl 

pedagoger som barnen kände igen mig sedan tidigare vilket gjorde att jag lättare kunde 

komma in och observera då och då utan att störa dem allt för mycket. Det kan annars vara lätt 

att barnen helt upphör med sina lekar eller handlingar då en främmande människa kommer in 

i rummet. Ibland kunde barnen komma och försöka få med mig i lekarna. Jag förklarade att 

jag bara skulle kolla lite hur de har det på avdelningen och att jag får komma och leka någon 

annan dag. Det svaret verkade barnen nöja sig med och fortsatte med sitt. Som Björndal 

(2005) beskriver så hade jag påverkat omgivningen vilken observationsmetod jag än valt men 

jag tycker att jag påverkade barnen och situationerna så lite som möjligt.  

Pedagogerna visste vem jag var och jag anser att det gjorde att jag lättare kunde gå runt 

överallt utan att de kände sig alltför observerade och eventuellt ändrade sitt sätt att arbeta. Vi 

kunde även lättare prata och föra diskussioner under intervjuerna då vi inte var helt 

främmande för varandra. Att vara en känd icke deltagande observatör som Patel & Davidson 

(2003) förespråkar fungerade bäst för mitt arbete.  

Mina observationer låg mestadels till grund för de kommande intervjuerna och gav mig en 

bredare bas att stå på då jag ville få fram pedagogernas uppfattningar om deras arbete och 

språkutveckling. I och med detta anser jag att den Fenomenografiska ansatsen stämmer bra in 

till mitt syfte. Under den tid som jag hade för observationerna väntade tyvärr alla avdelningar 

på storstädning och därför hade många inte kunnat sätta upp alla saker de vanligtvis brukade 

ha framme. Mina observationer av avdelningarnas miljöer kan därför eventuellt avvika något 

från vad som annars är den vanliga ordningen. Jag anser dock att jag kunde få information 

genom intervjuerna som kompletterade detta. Avdelningarna hade alla väldigt många nya 

barn då jag gjorde observationerna och det är möjligt att allt sett annorlunda ut om jag gjort 

dem vid ett senare tillfälle men just då var det såhär jag uppfattade det språkfrämjande arbetet. 

Genom observationerna såg jag hur pedagogerna ordnat den språkfrämjande miljön och hur 

de i speciella situationer arbetar språkfrämjande med såväl stora som små barn. Under 

intervjuerna kunde jag koppla till detta och anser att vi på grund av det fick djupare 

diskussioner och personliga svar vilket man är ute efter i den fenomenografiska ansatsen 

(Alexandersson, 1994). 

Urvalet till intervjuerna gjordes på så sätt att en pedagog från vardera avdelning skulle 

intervjuas, det enda krav jag hade var att de varit med under studiecirkeln utifrån boken Före 

Bornholmsmodellen. Detta för att de skulle vara insatta i vad modellen står för och 

arbetssättet. De skulle som Svenning (2003) beskriver vara insatta i ämnet. Huruvida 

intervjupersonerna var förskollärare eller barnskötare anser jag inte är det viktiga då de 

arbetar i arbetslag för varje avdelning och alla är lika delaktiga i det språkliga arbetet. Det 



22 
 

fenomen som är objektet för min undersökning är det språkbefrämjande arbetet. Om detta 

fenomen har pedagogerna tankar vilka jag undersöker. Schulz & Luckmann (1983/1989) 

anser att tankar om fenomenet skall hållas isär från människan som har tankarna. Alla 

avdelningars pedagoger visste redan sedan tidigare vad jag arbetade med och inför 

intervjuerna så var den enda information de fick i förväg att det skulle handla om 

språkutveckling och Före Bornholmsmodellen. Jag ville inte att de skulle komma på 

fabricerade svar i förväg utan att de skulle svara utifrån vad de själva tyckte och tänkte just 

då. De fick därför inte intervjufrågorna innan, utan de ställdes första gången under intervjun. 

Etiskt sett anser jag att jag hållit mig till Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. Genom att 

jag gått ut med information till alla avdelningar, såväl till föräldrar som pedagoger (se bilaga 

1). De har alla haft chans att neka till deltagande i detta och jag har varit noga med att hålla 

förskolan, pedagoger och barn anonyma i arbetet. Den information som jag fått genom 

intervjuer och observationer har även de behandlats på lämpligt sätt och endast jag har vetat 

vilka personer som observerats eller intervjuats. Därmed anser jag att jag följt de etiska 

principer som Vetenskapsrådet förespråkar. 

Bearbetningen av materialet har skett enligt den fenomenografiska analysmetoden 

(Alexandersson, 1994). Jag har transkriberat alla intervjuer för att lättare kunna gå igenom 

dem flera gånger, detta för att kunna få syn på detaljer jag eventuellt annars hade missat. Från 

början lät de flesta utsagor väldigt lika varandra och pedagogerna uppfattade saker på 

liknande sätt i de flesta frågor. Genom att arbeta på detta sätt fick jag ändå fram såväl likheter 

och skillnader som jag inte lagt märke till på samma sätt annars. Detaljer kunde ses som 

vinklade utsagorna åt olika håll eller som gjorde att vissa utsagor kunde paras ihop med andra. 

Efter att ha gått igenom intervjuerna på detta sätt flera gånger kom jag fram till olika 

beskrivningskategorier. Till sist har jag analyserat de olika beskrivningskategoriernas relation 

till varandra och relation till syftet. 

10.2 Resultatdiskussion 

Syftet med mitt arbete var att få veta hur pedagogerna på förskolan uppfattar barns 

språkutveckling och dess relation till Före Bornholmsmodellen. Genom observationerna har 

jag i enlighet med Uljens (1992) fått första – ordningens perspektiv på det studerade 

fenomenet, det vill säga det språkbefrämjande arbetet. Intervjuerna har sedan enligt samma 

synsätt gett mig den andra – ordningens perspektiv. Den första- och den andra ordningen ger 

tillsammans ett fylligt svar på syftet med min undersökning. 

Pedagogerna anser att barnens språkutveckling i förskolan till en början består mycket av 

kroppsspråk, gester och miner i enlighet med hur Johansson (2005) och Renberg (2006) 

beskriver att det mänskliga språket ursprungligen startade. Detta kan alltså jämföras med hur 

de små barnen lär sig språket även idag. De små barnen lär sig sedan enstaka ord och lättare 

meningar, vilket även detta är nästa steg i språkets uppkomst. Barnen bygger sedan upp 

ordförråd, grammatik och språkförståelse beskriver pedagogerna. Enligt språkets historia 

utvecklades berättandet och metakommunikationen senare, precis som det gör för barnen 

idag. Skriftspråket var det som utvecklades sist hos människan och visst är det så även idag att 
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skriftspråket är bland det sista vi lär oss som barn. Denna koppling till språkets historiska 

uppkomst är tydlig och ger mig en tanke om hur mycket barnen idag lär sig på kort tid. 

Språket är ett det viktigaste verktyg vi har enligt alla pedagoger på förskolan, det gäller inte 

bara kommunikation utan tar in så många olika aspekter. Alla pedagoger nämner språkets vikt 

för det sociala livet, barn som har svårigheter med språk har svårare att ta sig in i lekar och 

genomföra dem. De bekräftar därmed tidigare forskningsresultat som lyfts fram av Vygotskij 

(2001) samt Myrberg (1997) och Torneus (2000). Kontakten med kamraterna blir svår om de 

inte förstår det man vill ha sagt vilket kan göra att barnet tillslut utesluts ur lekarna. Ellegård 

(1982) och Winsa (2013) beskriver just detta fenomen, hur språket kan verka uteslutande om 

det är så att du inte talar precis som de andra. Att inte kunna göra sig förstådd till kamraterna 

eller att andra konstant missuppfattar det man säger kan göra att barnet ser ner på sig själv, 

självkänslan bli lidande och barnet drar sig undan mer och mer. Taube (1988) har i sin 

forskning kommit fram till att brist på självkänsla kan bli ett stort hinder för barn som har 

språksvårigheter även i framtiden. Det här visar på hur viktig den språkliga träningen är för 

barn i förskolan 

Språkträningen bör innehålla träning av fonologin och språkljuden vilket såväl Hagtvet (2004) 

och Lundberg (1980) anser vara bland de viktigaste delarna att träna på för att barnen ska få 

en bra grund för kommande läsning och skrivning. Det tränar avdelningarna genom rim, 

ramsor, rimsagor och sånger med eller utan rörelser. Fonologin och prosodin kommer då 

naturligt in i verksamheten. Jernström och Lindberg (1995) har tidigare beskrivit hur just 

musik och sånger kan vara viktig för barnens språkutveckling. Barnen får lära med hela 

kroppen och alla sina sinnen vilket författarna förespråkar. Flera av avdelningarna använder 

sig även av det upplägg för samlingar som Sterner och Lundberg (2010) förordar. De ändrar 

istället innehållet ibland för att variera, intressera och utmana barnen vilket innebär att 

pragmatiken i språkanvändningen naturligt tränas. Genom att de använder sig av dessa 

strukturerade samlingar får de med träning av många delar av språket. Förutom fonologin som 

jag beskrivit ovan tränas även prosodin genom sånger och ramsor. Syntax och meningars 

uppbyggnad tränas genom läsningen och ”fylla i” sagor. Semantiken- ordens mening och 

betydelse tränas genom de olika delarna av samlingen och vardagliga samtal. Morfologin 

tränas genom olika lekar med ords ändelser och böjningar, bildkort med t ex gubben lång. 

Träningen av alla dessa delar av språket kommer naturligt in då förskolan använder sig av 

Före Bornholmsmodellen. Genom att förskolan arbetar i grupper med barnen lär de sig i 

samspel med varandra. Pedagogerna arbetar vidare med barnen utifrån vart de befinner sig 

som Vygotskijs närmaste utvecklingszon (Hagtvet, 2004). De utmanar barnen på olika sätt 

vilket gör att de vågar prova och lär sig nya saker. Många av delarna i samlingen innehåller 

även rörelser och att barnen ska vara delaktiga i alla delar. Detta menar Dewey (1999) är ett 

bra sätt att ta till sig ny kunskap. De samlingar jag observerat har barnen visat stort intresse 

för och de har verkligen sett ut att ha roligt tillsammans med sina kamrater. Att ha roligt gör 

att barnen kan ta till sig så mycket mer av stunden. Undersökningens sociokulturella 

förankring (Säljö, 2010) har underlättat för mig att uppfatta dessa aspekter i såväl den första 

ordningens perspektiv som i den andra ordningens perspektiv. 
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Pedagogerna beskriver alla att de sett stor skillnad i barnens språkutveckling sedan de börjat 

arbeta enligt modellen. Barnen rimmar, leker med ord, klappar stavelser, lekläser, lekskriver, 

tränar att skriva sina namn och känner igen många olika ord och namn på avdelningens barn. 

Detta gör de i mycket större utsträckning än tidigare. Intresset för läsning och skrivning har 

ökat hos de äldre barnen. Detta fann även Höglund (2012) som följt Ulrika Wolf och det 

program med språklekar hon arbetat fram. Pedagogerna själva ser positivt på arbetet med 

Före Bornholmsmodellen, den är lättarbetad, tydlig och ger bra resultat. Det enda de kände 

var att det kan kräva mycket planering av tidpunkter för att barnen ska ha fokus på samlingen. 

Då jag varit där har jag själv sett hur otroligt duktiga barnen är på att rimma, sjunga och till 

och med de små barnen på två– tre år klappar sina namn. De flesta äldre barnen skriver själva 

sina namn och de yngre med hjälp av namnlappar och alfabetet. Många känner igen 

bokstäver, ord och namn och jämför namn. Jag är imponerad av det jag såg, speciellt det 

intresse barnen visar för språket. 

Under dagen på förskolan omges barnen av mycket skrift och förtydligande bilder. Alfabetet 

finns uppe på flera ställen, rim och sånger finns uppe på alla avdelningar. Pedagogerna 

försöker hinna med att finnas där och prata med barnen vilket Sterner och Lundberg (2010) 

anser vara viktigt. Detta visar sig vara svårt att alltid hinna med. Under måltiderna är de 

tydliga i sitt språk, de benämner allt på borden tydligt. Med de små barnen förtydligar de ord 

eller benämner vad de pekar på, de äldre barnen har ofta mycket att berätta om vad de gjort 

hemma kvällen innan.  De uppmuntras att berätta och det fortsätter många gånger med att 

andra barn fyller på med sin berättelse. Många gånger vill flera berätta samtidigt och det 

slutar med att pedagogen får delegera ut vem som berättar först. Detta verkar accepteras och 

diskussionerna kring matborden fortsätter på lagom nivå.  Alla har så mycket att berätta och 

vill berätta. Läsning under dagarna kunde variera mycket från avdelning till avdelning, de 

flesta läste böcker och hade ”lässtund” varje dag som Sterner och Lundberg (2010) 

förespråkar. Vissa dagar fick barnen komma med önskningar, eller läsa/berätta själv till de 

andra barnen. Att sitta inför en hel grupp och läsa eller berätta ur en bok kan vara svårt för 

vissa barn. Genom att pedagogerna stöttar och hjälper barnet framåt så har de allra flesta barn 

innan förskoletidens slut klarat av detta steg. Att våga tala inför en grupp bli viktigt då barnen 

kommer upp till skolan. Vardagen på avdelningarna kunde variera mycket då det kommer till 

språket, men alla hade tagit till sig det som de ansåg fungera för deras grupp. Gruppen och 

dess sammansättning har stor betydelse för hur mycket fokus som kan läggas på vissa saker. 

Då vissa grupper hade väldigt mycket nya småbarn så blev det automatiskt att fokus lades på 

annat under dagen.  

10.3 Trovärdighet 

Trovärdighet enligt Fenomenografin handlar om huruvida jag fått ut nog tydliga 

beskrivningskategorier som ska gå att utläsa i intervjupersonernas utsagor (Alexandersson, 

1994), denna koppling anser jag är tydlig. Utsagorna från pedagogerna som kan läsas i 

resultatet syns i de beskrivningskategorier jag redovisat.  

Jag valde ut personer att intervjua som har mycket erfarenhet av språkarbetet enligt Före 

Bornholmsmodellen vilket bidrar till trovärdigheten. Trovärdigheten påverkas även av 

intervjumetod, här har jag genom att spela in intervjuerna kunnat fokusera på 
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intervjuinnehållet. Hade jag istället försökt göra löpande anteckningar hade jag lätt kunnat 

missa viktiga detaljer som kunnat påverka trovärdigheten. 

Mina observationer, som innebär den första- ordningens perspektiv, gjordes före intervjuerna 

och kunde därmed användas för att fokusera intervjufrågorna innehållsmässigt. Den första- 

respektive den andra- ordningens perspektiv kompletterar varandra. Vad som syns i 

observationerna kan delvis höras även i intervjuinspelningarna. Det har ökat möjligheterna att 

upptäcka att yttranden från en och samma pedagog kan hänföras till flera 

beskrivningskategorier helt i enlighet med vad Marton & Booth (2000) konstaterat. Vidare har 

det också framgått att fenomenet, alltså det språkbefrämjande arbetet, inte alltid är urskiljbart 

från kontexten (Yin, 1993) men observationerna i kombination med intervjuerna gör att det 

syns tydligare. Avdelningens sätt att arbeta och dess miljö blir förståelig i den andra- 

ordningens perspektiv. Detta medverkar till att öka trovärdigheten. Helheten av detta anser jag 

ger en bra trovärdighet för detta arbete. 

10.4 Vidare forskning 

Visserligen har jag fått goda indikationer på att Före Bornholmsmodellen kan fungerar bra i 

förskolan. Samtidigt är jag medveten om att denna undersökning är begränsad både i tid och 

omfattning. En större undersökning där man också kunde bygga på variationsteoretisk grund 

skulle vara intressant att genomföra. Dessutom har jag under arbetets gång kommit fram till 

att det skulle varit intressant att kunna följa barnen på vägen, från sin start på förskolan upp 

till skolan. Det skulle ge möjlighet att studera om och i så fall hur arbetet enligt Före 

Bornholmsmodellen har påverkat den fortsatta språkutvecklingen. Lundberg menar att barn 

som i förskolan har tagit del av Före Bornholmsmodellen ska ha det lättare med läsning och 

skrivning i skolan. Det hade varit intressant att undersöka huruvida det stämmer. Något annat 

som jag funderat på under detta arbete är språkutvecklingens koppling till sociala färdigheter 

och huruvida barn med språksvårigheter har det svårare än andra socialt. Accepteras 

språksvårigheter mer hos barn upp till en viss ålder eller finns de sociala svårigheterna där 

från start. Slutligen menar jag att resultaten av den här sortens forskning ligger mycket nära 

det vardagliga pedagogarbetet i förskolan. Man kan var som helst i förskolan starta ett arbete i 

liten skala men samtidigt se till att det blir en systematisk och forskningsmässig uppföljning 

som sker parallellt och inbyggt i verksamheten. 
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Bilaga 1 

Hej, 

Jag heter Ida Lövdahl och läser till förskollärare vid Luleå tekniska universitet. 

Just nu arbetar jag på mitt examensarbete där jag kommer att studera 

pedagogernas språkfrämjande arbete och kommer därmed vara ute i 

barngrupperna och göra observationer. I det här fallet kommer pedagogerna vara 

i fokus men barnen finns ju alltid med. Jag vill därför låta er föräldrar och 

pedagoger veta om detta, så att ni känner att ni har fått all information och har 

möjlighet att tycka till. Inga individuella barn kommer att beskrivas i arbetet och 

alla är anonyma, såväl förskolan, pedagogerna som barnen. 

Har ni frågor angående mitt arbete, eller observationerna som kommer att ske 

hör gärna av er till mig eller respektive avdelning. 

Med vänlig hälsning  

Ida Lövdahl 

idalfd-0@student.ltu.se 

tel: 070-2744897 
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Bilaga 2- Inför observation 

Situationer/tillfällen att observera pedagogernas språkarbete på de olika 

förskoleavdelningarna. Under dessa tillfällen ska det som anses vara viktigt för 

språkets utveckling observeras och dokumenteras.  

 Frukost 

 Samling 

 Lunch 

 Läsning 

 Fria leken 

  



 

Bilaga 3- Intervjufrågor 

Mina intervjufrågor kopplade till frågeställningarna i syftet. 

Hur uppfattar pedagogerna arbetet med Före Bornholmsmodellen. 

3. Vad tycker du om att arbeta med Före Bornholmsmodellen? 

6. Kan du se några eventuella svårigheter med att arbeta efter modellen? 

Hur uppfattar pedagogerna barnens språkutveckling. 

1. Hur uppfattar du barns språkutveckling i förskoleåldrarna (1-5år)? 

2. Vad anser du om språkets betydelse för barns utveckling? 

Hur uppfattar pedagogerna barnens språkutveckling i relation till Före 

Bornholmsmodellen. 

4. Hur arbetar du/ni utifrån Före Bornholmsmodellens idéer och hur stödjer detta 

barnens språkutveckling? 

5. Uppfattar du någon skillnad i barnens språkutveckling sedan ni börjat arbeta 

med modellen? 

  

 

 

 

 


