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Sammanfattning 
 

Barns språkliga medvetenhet har stort fokus i dagens förskolor i Sverige. Forskning visar att 

barn som har fått möjlighet att börja träna på sin språkmedvetenhet i tidig ålder har lättare att 

”knäcka koden” för kommande läs- och skrivinlärning. En frågeställning som undersökts i 

detta examensarbete är, vilka steg som tagits innan ett beslut fattats om att kommunens 

förskolor ska arbeta efter Före Bornholmsmodellen. Före Bornholmsmodellen är ett material 

färdigställt av Ingvar Lundberg och Görel Sterner som förskollärare och specialpedagoger kan 

använda sig av för att öva barns språkliga medvetenhet. En annan frågeställning är vad olika 

aktörer i kommunen anser om att arbeta med detta material och om det visat sig att resultatet 

på barns språkliga medvetenhet ökat sedan materialet implementerades kommunens förskolor 

år 2010. 

Undersökningen grundas på intervjuer med två chefer, två specialpedagoger och tre 

förskollärare. Observationer har även gjorts i två olika barngrupper.  

I studien framkommer att de olika aktörerna i kommunen ser Före Bornholmsmaterialet som 

ett positivt verktyg när det gäller att öva barns språkliga medvetenhet, men den visar också att 

åsikterna om att arbeta med materialet går isär beroende på vilken position aktörerna har i 

kommunen.  Cheferna anser att materialet ska följas kontinuerligt och systematiskt, medan 

pedagoger och förskollärare anser att det går att byta ut vissa delar av materialet och även 

väva in det i de dagliga rutinerna. Observationerna visade att systematik och kontinuitet ger 

ökade förutsättningar till läs- och skrivförståelse. 

 

Nyckelord: Bornholm, fonologisk medvetenhet, förskollärare, lärande, läs- och skrivinlärning, 

språklig medvetenhet, språkteorier. 
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Inledning 
 

 

Enligt Läroplan för förskolan (Lpfö 98) (skolverket, 2010) ska barnen i förskolan få möjlighet 

att utveckla sitt intresse för skriftspråk, symboler, bilder, texter och de ska få möjlighet att 

utveckla sitt ordförråd och sin förmåga att kommunicera, argumentera, leka med ord, berätta 

och ifrågasätta. Förskollärarens roll är att sträva efter att uppnå dessa mål. Därför är det 

viktigt att undersöka hur vi bäst kan göra detta och framför allt med vilka verktyg.  

 

Lisa-Christine Girad och Luigi Girolametto (2013) belyser vikten av relationer, det kan vara 

exempelvis gentemot pedagoger, vänner och familjemedlemmar. Med negativa relationer 

gentemot de vuxna menar författarna, att om barn har en dålig relation med betydelsefulla 

vuxna leder det i sin tur till en dålig relation till språket. Det kan exempelvis visa sig i form av 

att det talas lite i hemmet och att språket som används är bristfälligt. Det påverkar barnen till 

att stanna upp i sitt intresse för skriftspråk, förmåga att kommunicera, argumentera och leka 

med ord. Oavsett vilket material pedagogen använder sig utav anser Giard och Girolametto 

(2013) när barnet ska lära sig att läsa och skriva är inte vägen dit det väsentliga utan det är 

målet som är det viktiga.  

 

Att som nybliven förskollärare få möjlighet att lära barnet, skriftspråk, symboler, förmåga att 

kommunicera, argumentera, ifrågasätta och diskutera anser vi borde vara varje förskollärares 

främsta uppgift. Något vi har märkt när vi har läst litteratur gällande exempelvis 

läsundervisning, är att starka åsikter om den rätta vägen fram till barns läs- och skrivförståelse 

är många och starka. Argumenten beläggs med hjälp av vetenskapliga auktoriteter som 

exempelvis Piaget(1896-1980), Bruner (1915-) och Wygotskij (1896-1935), som att dessa 

personer sitter inne med de rätta kunskaperna. Många författare som exempelvis Ingvar 

Lundberg, Ann-Katrin Svensson och Bente Eriksen Hagvet (2008) har givande diskussioner i 

sin litteratur med många råd och rön om den rätta vägen fram till barns läs- och 

skrivförståelse. Vi betraktar detta som ett positivt engagemang som kan medverka till en 

positiv utveckling av barns läs- och skriverövrande. Samtidigt anser vi att det blir en allt för 

enkelspårig väg. Barnen som inte passar in i ramen för hur läs - och skrivinlärningen går till 

kan känna utanförskap. Trots vetenskapliga auktoriteter med all dess kunskap bakom sig, 

passar dessa metoder inte alla barn. Precis som Girad och Girolametto (2013) skrev i sin 

artikel för att inlärningen skall bli givande ska barnen ha givande relationer, i det här fallet 

givande interaktioner.  

 

Om förskollärarna i sin framtida yrkesroll är ”ålagda” att använda sig av endast ett material, 

bör orsaken till detta vara övertygande. Förskollärare anser vi, bör kunna plocka det bästa av 

allt för att sedan kunna väva ihop det arbetsmaterial som passar för just den barngrupp de har 

möjlighet att ansvara för. Fahlén (2002) anser att det inte endast finns en teori som kan 

fungera som en förklaringsmodell för läs - och skrivinlärning. Detta för att i dagens samhälle 

ser man på inlärning som en del av en kontext, där de sociala, psykologiska och kulturella 

faktorerna ingår. Ju fler metoder som används desto större möjligheter har barnen att nå 

målen, och därmed lyckas.   

 

Lundberg (2010) anser att barnen ska vara välmående och vid god hälsa för inlärning. Glada 

barn är en viktig förutsättning för deras lärande. Hermansson (2013) påstår att unga barns 

inlärningsförmåga är nära kopplat till bilden av sig själva. De känner en glädje och 



 
 

meningsfullhet av att se sig själva som skrivande individer, något de har nytta av i sitt 

framtida lärande.  

 

Efter att ha läst litteratur gällande forskning utifrån språkvetenskap, språkvetenskapliga 

begrepp och interaktion, ansåg vi att en snäv syn på språkanvändning kan hämma barnets 

språkliga samspel. Därför tog vi reda på vilka tillvägagångssätt förskolorna använder sig av 

för att stimulera barnens språkinlärning. Vi valde att begränsa oss till en kommun i vilken alla 

förskolor använder sig av en och samma modell, Före Bornholmsmodellen. Det är ett material 

sammanställt av Ingvar Lundberg(1934-2013) och Görel Sterner som är baserat på erfarenhet 

och forskning, i vilket de har samlat övningar och språklekar. Materialet ska medvetet 

användas för att öka barns språkförståelse och intresse för språk och ljud och därmed 

förbereda barnen inför skolstart. I förskoleklassverksamheter runt om i Sverige har de länge 

använt sig utav Bornholmsmodellen, skriven av Ingrid Häggström och Ingvar Lundberg 

(1934-2013). Före Bornholmsmodellen kom ut 2010 och bygger på den gamla 

Bornholmsmodellen. Det nya materialet är framtaget och utarbetat för barn i förskoleåldern. 

Enligt Häggström (2008) har forskning visat att barns förmåga att reflektera och uttrycka sig 

språkligt, haft stor betydelse för deras läsförståelse. Genom att öva sig på att reflektera och 

träna på sin språkliga medvetenhet ökar barnet sitt ordförråd och förstår skillnaden på 

exempelvis, en ren i fjällen eller jag blir ren när jag duschar. Om dessutom barnen erbjuds 

högläsning utvecklas deras förmåga att förstå ordens innebörd, och de får en positiv start till 

läs- och skrivförståelse. 

 

Idén till examensarbetet har för oss varit en pågående process, under våra tre år som 

lärarstudenter. Vi har många gånger diskuterat hur vi kan integrera språkövningar redan från 

tidig ålder hos barnen, och fått lära oss hur viktigt det är att börja arbeta med språket tidigt 

redan med de allra yngsta barnen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

Syfte 
 

Vårt syfte är att undersöka processen före implementeringen (användandet) av Före 

Bornholmsmodellen i en kommun som har ålagt
1
 kommunens förskolor att använda sig av 

denna modell för att utveckla barnens språkliga medvetenhet.  

 

Vi vill undersöka om Före Bornholmsmaterialet är ett verktyg som kan ge våra barn den 

stimulansen, styrningen och vägledningen som gör det möjligt för barnet att lyckas. Mer 

specifikt vill vi få följande forskningsfrågor/frågeställningar besvarade. 
 

Våra forskningsfrågor 
 

 Hur anser olika aktörer i förskolan att Före Bornholmsmodellen underlättar 

barns språkliga utveckling 

 Hur motiverar chefer i denna kommun att de valt att arbeta efter Före 

Bornholmsmodellen? 

 

 

  

                                                           
1
 Notera att val av metod är de professionella förskollärarnas ansvar, enligt vår tolkning av 

Lpfö 98 (reviderad 2011) 



 
 

Bakgrund 
 

Under denna rubrik skriver vi om Bornholmsmodellen, några olika begrepp som återkommer i 

vårt arbete, olika språkteorier, litteracitetens traditioner i förskolan och tidigare forskning. 

 

Bornholmsmodellen 
 

Före Bornholsmodellen bygger på ett projekt som man hade på Bornholm någon gång på 

1980-talet där man arbetade med de grundläggande fonologiska byggstenarna och då var det 

Häggström och Lundberg som utarbetade det första materialet 1988. Sedan gick de skilda 

vägar, Ingrid Häggström har gjort ett nytt material som i stort sett bygger på det gamla som 

hon och Ingvar Lundberg hade tillsammans fast numer finns ett kapitel som är mer inriktad 

mot fyra-femåringar. Ingvar Lundberg vidareutvecklade Bornholmsmodellen som bygger på 

att man först jobbar med Före Bornholmsmodellen och sedan fortsätter med 

Bornholmsmodellen. (Häggström, 2008) 

År 1994 kom Bornholmsmodellen ut som svensk utgåva för första gången, och den arbetas 

med runt om i hela landet. Även i svenskspråkiga delar av Finland och i svenska 

utlandsskolor används modellen. I Bornholmsmodellen finns olika lekar med varierade 

svårighetsgrader som gradvis ökar, och alla lekar inriktar sig mot barns språkliga medvetenhet 

(Häggström, 2008). 

Enligt Bornholmsmodellens språklekar går man från att arbeta med helheten i språket till att 

slutligen närma sig de abstrakta svåråtkomliga fonemen (språkljuden). Slutmålet är att barnen 

ska klara av att lyssna efter det första ljudet i ord (fonem) och ha förmåga att känna igen det.  

Språklekarna delas in i fem olika delar: lyssnandelekar, rim och ramsor, meningar och ord, 

stavelser och den sista delen är fonem. Varje del innehåller ett antal lekar som har varierade 

svårighetsgrader och Häggström (2008) poängterar att språklekarna ger bättre resultat om 

antalet barn inte är så många. Enligt författaren får barnen i lyssnandelekar träna på att lyssna 

efter de ljud som de normalt kan höra i sin vardag, exempelvis surret från ventilationen i 

rummet eller bilars motorljud utanför fönstret. Barnen tränar då sin koncentration på vanliga 

ljud istället för på språkljud. Efterhand kan barnen vara med att skapa ljud och lyssna på 

kamratens ljud och ta små instruktioner från förskolläraren som till exempel ”ta boken i 

handen” eller ”kryp till stolen”. Då blir förskolläraren medveten ifall barnet kan förstå 

instruktioner och hålla dem kvar i sitt minne. Genom rim och ramsor utvecklar barn sin 

förmåga att gradvis upptäcka språkets struktur, anser Häggström (2008). Enligt författaren 

tränar barnen sin förmåga att bedöma vilka ord som rimmar och menar att barn ofta tycker  

om att hitta på nonsensrim, ”damma-pamma-lamma”. I delen språklekar med meningar och 

ord presenteras just begreppen meningar och ord för barnen. Häggström (2008) menar att här 

får barnen möjlighet att ta första steget mot en förståelse för att ord kan delas in i mindre 

enheter och att två olika ord som sätts ihop blir ett nytt ord. Ordet sol och ordet ros är helt 

enskilda ord med egna betydelser, men tillsammans bildar orden ordet solros och får en ny 

innebörd (Häggström, 2008). 

I delen stavelser försöker de också göra barnen uppmärksamma på att ord kan delas in i 

mindre enheter men i detta fall i stavelser (segmentering). Barnen får börja med att lyssna på 



 
 

stavelser i sitt eget namn ”Li-sa”, ”Kri-sti-an” och de får lära sig att räkna hur många stavelser 

det finns i olika ord och olika namn (Häggström, 2008). I fonemdelen anser Häggström 

(2008), får barnen lära sig att lyssna efter det första ljudet i ett ord, sedan det sista ljudet i ett 

ord och därefter det svåraste att lyssna på ljudet i mitten på ett ord. Genom att uttala ett ord i 

fonem (ljud) ”l-e-k-a” och låta barnen få analysera hur många fonem de hör får barnen hjälp 

med att utveckla sin fonologiska medvetenhet. Häggström (2008) menar att målet med 

språklekarna är att barnen ska uppnå en positiv fonemnivå. Språklekarna som finns i 

Bornholmsmodellen passar även för barn med svårigheter, anser Häggström (2008). Efter att 

en kartläggning gjorts över barnet/barnen kan förskolläraren gå in i Bornholmsprogrammet på 

en nivå som passar det enskilda barnet och stötta med passande språklekar. Häggström (2008) 

påvisar vikten av att även dessa barn måste få arbeta regelbundet och strukturerat med 

Bornholmsarbetet och att barnet får tid att träna ända tills barnet behärskar varje språkområde. 

 

Bornholmsprojektet 
 

Häggström (2008) skriver om en undersökning som fick namnet Bornholmsmodellen och den 

gjordes i Danmark år 1988 av bland annat Ingvar Lundberg, en av upphovsmakarna till 

Bornholmsmodellen. I undersökningen som pågick i åtta månader, ville de undersöka hur 

barnens fonemiska medvetenhet utvecklades, och de delade in 200 barn i två olika grupper. 

En grupp fick dagligen leka språklekar på ett strukturerat och medvetet sätt där 

svårighetsgraden ökade allt eftersom. Den andra gruppen fick inte någon speciell träning mer 

än några rim och ramsor. Häggström (2008) skriver att resultaten visade att den grupp som 

fick leka språklekar varje dag utvecklade sin språkliga medvetenhet på ett påfallande positivt 

sätt jämfört med den barngrupp som fick vara utan språklekar varje dag. Några av de barn 

med lågt resultat i undersökningen fick genomgå ett ytterligare test där de fick leka språklekar 

under en period. Deras språkmedvetenhet ökade kraftigt och man menar att detta visar hur 

viktigt det är för förskolorna att arbeta med språklekar med barn redan i tidig förskoleålder för 

att kunna bidra till en positiv lässtart. Enligt Häggström (2008) kan dagliga stunder med 

språklekar även bidra till tillfällen att observera andra språkliga funktioner, som försenad eller 

avvikande språkutveckling. Författaren menar att tidiga insatser hjälper alla barn, men särskilt 

de barn med svårigheter. Häggström skriver att om förskollärarna har rätt kunskap om 

Bornholmsmodellen, och den rätta viljan att prioritera språklekar i förskoleverksamheten blir 

barnen bättre förberedda att börja sin läsinlärning.  

 

Begrepp 
 

Efter att ha läst litteratur ser vi att författarna har en del gemensamma begrepp som är viktiga 

byggstenar i den språkliga utvecklingen. Dessa valde vi att använda oss av för att läsaren 

lättare ska förstå: 

 

 

Pedagogiska guldåldern 

 



 
 

Eriksen Hagtvet (2006) anser att grunden för allt lärande hos barnen läggs under barnens 

tidiga år och att barn tar till sig kunskap i samspel med andra.  Året innan barnen börjar i 

skolan brukar benämnas som den pedagogiska guldåldern, barnen har stor motivation och 

nyfikenheten är hög. Det är också i denna ålder som det ges tillfällen att förekomma och 

hjälpa barnet i motgångar som annars kan skada barnens självförtroende. Hagtvet (2006) 

anser att kunskap inte är något du ärver eller föds med. För att barnet skall kunna erövra 

kunskap bör barnet vara aktiv tillsammans med andra människor. Författaren talar om 

interaktionernas innebörd, att hjärnan är mottaglig för språk under barnets tidiga år och att 

motivationen att vilja lära ligger högt och utvecklingstempot går fort. Barns nyfikenhet är 

högt utvecklad i den pedagogiska guldåldern, bekymmer kan dock uppstå om de inte möts av 

vuxna som visar intresse eller uppmuntran. Engagerade vuxna är något som barn bör mötas av 

ständigt, och detta är otroligt viktigt i den pedagogiska guldåldern. Eriksen, Hagtvet (2006).  
 

 

Alfabetiska koden 

 

Med språklig medvetenhet menas sambandet mellan barns språkutveckling och läsning.  Att 

tala om språklig medvetenhet och referera till barns tidiga läs- och skrivutveckling, handlar 

ofta om medvetenhet om de språkliga komponenter som leder fram till den alfabetiska koden, 

om att vara medveten om fonem (språkljud). Hagtvet (2006) skriver också att om fokus på 

språkljud, ord och stavelser finns redan i förskolan, kan det hjälpa barnet senare att knäcka 

den alfabetiska koden. Författaren menar att det finns tidigare forskning som visar att barns 

kunskaper om bokstävers och språkljuds samband blir bättre om de redan i förskoleålder får 

möjlighet att på ett lekfullt och för de själva meningsfullt sätt får ta till sig kunskaper.  

 

Taube (2011) anser att det är viktigt att tänka på att barns ålder kan variera mycket i vilken de 

lär sig ”knäcka koden”.  Författaren menar även att om barn lär sig att bokstäver kan kopplas 

ihop med talets ljud så krävs mycket träning innan de stavar orden rätt. Enligt Taube (2011) 

kastar barn ofta om orden i en mening till en början, utelämnar vissa bokstäver och förknippar 

fel bokstav till ett ljud. Taube(2011) menar att lärare, förskollärare och föräldrar kan hjälpa 

barnen när de ska börja stava och skriva genom att leka fram språket, och enligt Taube är 

Bornholmsmodellen ett utmärkt sätt att göra det på. 

Lisa-Christine Girard och Luigi Girolametto (2013) anser att barnen behöver ”inside and 

outside skills”. Vilket betyder att outside skills är själva ordet, medan inside skills är ordets 

innebörd som grundar sig på barnet erfarenheter. Därför behöver barnet både en outside - och 

en inside skill för att förstå ordens innebörd. Orden blir ingenting utan en innebörd, alltså en 

ordförståelse, vilket barnen får av sin omgivning/erfarenhet. Ett barn kan lära sig den 

alfabetiska koden, däremot betyder inte det att de förstår ordens innebörd. Ett tydligt exempel 

på detta finns i boken På tal om språk, (2000) där en flicka sitter med en repstump som är full 

med knutar, när hon lyckats knyta upp alla dessa knutar säger hon glatt till sin mamma att hon 

har gjort en ”utredning”. 

 

Fonologisk utveckling 

 



 
 

Arnqvist (1993) skriver att fonologi handlar om språkljud. Hur vi förstår och uppfattar 

språkljud och hur vi själva kan skapa språkljud. Enligt Arnqvist (1993) så handlar den 

fonologiska utvecklingen om att vi lär oss skilja på olika språkljud och hur vi lär oss att bilda 

våra olika språkljud. 

Språkljud kallas också för fonem, Arnqvist (1993) visar på ett exempel med orden gul och 

kul. Dessa ord skiljs åt av fonemen g och k, dessa bokstäver gör att orden får två olika 

betydelser. Men det är inte endast en bokstav som utgör exempel på språkljud utan även flera 

bokstäver som exempelvis lj-, dj- och hj-ljuden. 

Lundberg (2010) menar att för att barnet kunna tyda en alfabetisk text måste barnet ha en 

fonologisk medvetenhet. Författaren kallar fonemen för ordens byggstenar, alltså är fonemen 

en nödvändighet för att få ordförståelsen. Lundberg (2010) anser att fonologisk utveckling 

sker genom att barnen får leka med språket i form av rim, ramsor och språklekar. Ann-Katrin 

Svensson (1995) menar att vara fonologiskt medveten är att vara medveten om språkljuden. 

Hon menar att barn kan ha stor språklig förmåga som visar sig genom att de kan tala rent och 

bilda meningar på ett korrekt sätt, men de kan ändå sakna språklig medvetenhet. Det kan även 

visa sig vara tvärtom, barnet kan tala orent och uttrycka sig grammatiskt felaktigt men ändå 

vara språkligt medveten och höra när andra uttrycker ord på fel sätt. 

Ett exempel på detta kan vara, katt, ratt, kotte och skatt. Utifrån dessa ord hör barnet vilket 

ord som inte hör ditt. Markerar barnet rätt ord, visar det på fonologisk medvetenhet. 

 

Fonemisk utveckling 

 

Fonem står, för minsta betydelsebärande språkljud vilket betyder att barnet hör när ljudet i ett 

ord ändras. Exempelvis ris, tar man då bort första ljudet blir ordets innebörd helt annat. Enligt 

Lundberg (2008) har den fonemiska utvecklingen stor betydelse för barns läsinlärning. 

 

Semantisk utveckling 

 

Enligt Arnqvist (1993) så innebär den semantiska utvecklingen barns förmåga att ta till sig 

betydelsen av ord och att de förstår i vilket sammanhang ordet passar in. Författaren menar att 

det handlar om att identifiera ord och begrepp med sina erfarenheter och iakttagelser. 

Arnqvist (1993) skriver att när barn lär sig de första orden är det oftast benämningar på rörliga 

föremål som exempelvis för barnet betydelsefulla personer,( mamma, pappa) djur, (vovve, 

kisse) eller kläder (strumpa, vante). Från det att ett barn säger sitt första ord fram till att de 

börjar förskoleklass uppskattas barnet kunna bemästra ungefär 14 000 ord. Enligt Arnqvist 

(1993) visar forskning runt barns språkutveckling att barn tar till sig nya ord med lätthet och 

deras ordförråd utvecklas snabbt under förskoleåren. Vissa barn lär sig ett nytt ord efter att 

bara ha hört det ordet en endaste gång, ofta skapar de en tillfällig hypotes om vad ordet 

betyder och barnet testar sedan denna hypotes i flera olika situationer. Om det behövs ändrar 

barnet sin betydelse av ordet så att det stämmer överens med den vuxnas tolkning. 

Arnqvist (1993) menar att det går att dela in den semantiska utvecklingen i tre delar: ord för 

objekt, ord för handling och ord för tillstånd. Ord för objekt är när barnet kallar föremål med 

deras rätta namn. Ord för handling innebär att barnet lär sig vissa ord för förvissa handlingar, 



 
 

exempelvis ordet ”ut” eller ordet ”dörr” kan betyda att barnet vill gå ut. Ord för tillstånd är 

beroende av barnets sensomotoriska erfarenheter och kan gälla ord som exempelvis blöt och 

kall. Ordet ”senso” betyder sinnen och ordet ”motorik” betyder rörelseförmåga. Jagtøien 

Langlo (2002) 

 

Tidigare forskning 
 

Björklund (2011) skriver att begreppet litteracitet används vid läsande och skrivande. 

Begreppet har på senare tid breddats och innehåller också numera tecken och bilder. Även de 

yngsta barnen möter många bilder och tecken i tidiga år, exempelvis namn på en viss 

hamburgerkedja. Författaren menar att läsande och skrivande är något som barnen får möta 

tidigt i livet och får de vara med och interagera i sociala sammanhang kan det ses som en 

början på barnens lärande. Både omgivningens språk och deras kroppsliga uttryck kan ses 

som början till att vinna förmågan att bli en läsande och skrivande individ. 

Enligt Björklund (2011) har traditionerna om läs- och skrivaktiviteter i förskolan ändrats en 

hel del sedan de första förskolorna öppnades.  Björklund (2011) skriver om Friedrich Fröbel 

(1782-1852) som lämnat ett pedagogiskt arv efter sig i form av hans tjugo lekgåvor som 

innehöll till exempel en boll, klossar, och flätning. Fröbels lekgåvor har levt vidare och har än 

idag stor betydelse för lärande gällande former och storlek. Enligt författaren betonade Fröbel 

lekens betydelse för barns lärande och Fröbel skrev även en bok, Mutter- och Koslieder, som 

skulle kunna läsas och sjungas helst i hemmen tillsammans med barnen. Det var då man tror 

att högläsningen i förskolan startade. Författaren skriver att under 1900-talet kom först 

arbetsmedelpunkten och sedan intressecentrum, det som står för vår tids temaarbete. Dit hörde 

aktiviteter som sagor, sånger rim, ramsor och sånglekar.  

Enligt Björklund (2011) lade Barnstugeutredningen (SOU, 1972:26) fokus på barnens 

mentala lärande, (kognitiva). Begreppsbildning som inlärningsmetod var viktigt och ansågs 

tillhöra en viktig del av barnens uppfostran. Genom samtal skulle barnens språk stimuleras, 

vilket ansågs som viktigt i begreppsbildningen, och barnen skulle få lära sig att beskriva och 

kommunicera om sina upplevelser. De yngre barnen skulle få språkstimulans genom 

sinnesupplevelser i form av pekböcker med bilder på välkända föremål och högläsning. 

Enligt Björklund (2011) lade förskolans första pedagogiska program (Socialstyrelsen, 1989) 

vikten av att pedagogerna skulle stimulera barnen till att uttrycka sig och samtala, kunna 

beskriva, berätta och lyssna. De skulle få möjlighet att använda både det talade språket genom 

samtal och det skrivna språket från exempelvis böcker. Detta för att skapa ett intresse och 

nyfikenhet hos barnen gällande bokstäver och textskapande. 

Björklund skriver att 1998 kom den nationella läroplanen för förskolan (lpfö 98) som visade 

förskolans uppdrag och hur förskolornas verksamhet skulle organiseras och bedrivas.  

Björklund (2011) nämner att det finns tre utgångspunkter när man diskuterar små barns 

litteracitet. Den första understryker hur viktigt det är att små barn får möjlighet att vara i 

meningsfulla och engagerande miljöer där de möts av ett välförsett och varierat utbud av 

material och metoder. Den andra utgångspunkten lägger fokus på att barnen tillåts att använda 

litteracitet som är positivt, intressant och meningsfullt just för tillfället för dem, då de har ett 

”här och nu- tänk”. Den tredje utgångspunkten går ut på att barnen får en tillåtande miljö utan 



 
 

begränsningar och tillrättavisningar, att den kunskapsförmedling de får är öppen och hjälper 

barnen att se och ge möjligheter.  

Björklund (2011) skriver att studier kring barn och deras litteracitet ofta granskas i barnens 

hemmiljö. Det beror på att barnen har olika förutsättningar för hur och när de för första 

gången får möjlighet att möta läsandet och skrivandet, beroende på hur deras sociala och 

kulturella liv ser ut. 

Enligt Björklund (2011) visar forskning att små barn har förmåga att uppfatta och göra mer än 

de kan uttrycka muntligt, vilket stämmer överrens med Vygotskys teori om att barn tidigt är 

kompetenta individer. Författaren menar också att studier kring högläsning tillsammans med 

barnen visade sig kunna ha en positiv inverkan på barnens framtida läsinlärning. Exempelvis 

genom att läsa böcker lär sig barnen att böcker är något man kan läsa i då den är full av 

bokstäver och tecken, alla bilder representerar olika saker och kan benämnas, och de får en 

inblick i böckers fantastiska fantasivärld.  

Björklund (2011) skriver att vid vissa studier om barns agerande vid läsning har det kommit 

fram att det ser väldigt olika ut. En del barn bläddrar gärna, andra vill ha någon som lyssnar 

och tittar på när de läser och en del vill tala om boken. Förskolornas textmiljö har därför, 

skriver Björklund, en viktig roll då barnen får möjlighet att lära sig vad begreppen läsning och 

skrivning innebär. Det förutsätter dock att förskollärarna introducerar skrivna texter i för 

barnen betydelsefulla sammanhang.  

Lundberg (2010) har gett oss en relativ enkel syn på läs- och skriv inlärning, vilket har hjälpt 

oss att utforma arbetet. Avkodning och förståelse är enligt författaren två huvudkomponenter 

för att i framtiden kunna läsa och skriva. Vi har valt att gå på Lundbergs linje eftersom han är 

den huvudsakliga upphovsmakaren till materialet Före Bornholm som vi har valt att 

analysera. Lundbergs syn på läs- och skrivutveckling kallas den enkla synen vilket utifrån han 

har gjort en formel, L=A x F. A :et står för avkodning och F:et står för förståelse och 

produkten blir L som i läsning. Att se på läsning utifrån den synvinkeln har hjälp oss att förstå 

hur stor innebörd alla komponenter har för att hjälpa barnet med sin exempelvis läsinlärning. 

Innebörden av multiplikationen om man förklarar den som så att, den ena faktorn, exempelvis 

A går mot noll och faktor F är hög, blir ändå inte produkten L. Alltså barnet kan inte avkoda 

orden och då hjälper det inte alls hur bra förståelsen eller vice- versa är, eftersom allt som 

multipliceras med noll blir noll. Därför är vårt arbete brett för att läsaren skall förstå hela 

kontexten. Utifrån detta vill vi fråga oss, är ett material stort nog att hjälpa våra barn på 

läsningens och skrivandets väg och är det upp till en människa eller myndighet att ta det 

beslutet därav vår syftesfråga. 

Vårt kunskapssamhälle kräver av människor att de snabbt skall kunna sätta sig in i nya 

arbetsuppgifter, från dag till dag. Människor ska kunna hantera nya apparater och dessutom 

tillgodogöra sig uppdaterad fortbildning, nästintill hela tiden. Att vara ett barn i dagens 

samhälle anser vi är inte en lätt uppgift. Utifrån vårt yrkesval ligger ansvaret i våra händer att 

se till att inget barn får lida för att det inte hänger med. Ungdomar som skall ut i arbetslivet 

och inte riktigt har löst detta med läs- och skrivinlärning, får tyvärr svårt att hänga med i 

samhället. Den skriftliga kompetensen har stor inverkan på dagens moderna arbetsliv, och det 

är vår skyldighet att se att dessa ungdomar uppfyller kraven. 

 

 



 
 

Arnqvist (1993) skriver att det finns olika teorier om hur barn utvecklar sitt språk. I början på 

1900-talet koncentrerades en stor del av forskningen runt hur språket utvecklades från de 

första orden till avancerat tal. Intresset för vilka faktorer som påverkade utvecklingen av 

språket var betydligt mindre och blev först senare en viktig del av forskningen kring språket. 

Denna forskning pågick i flera olika länder och metoden som användes var 

dagboksanteckningar om egna eller utvalda barn. Det gemensamma i alla språk och kulturer 

var resultaten att de flesta barn i alla länder kunde jollra i ungefär sex månaders ålder, mellan 

åttonde och artonde månaden kunde de flesta säga sitt första ord. De flesta barn kunde 

kombinera ord vid två års ålder och vid fyra-fem års ålder kunde de flesta barnen klara de 

grundläggande reglerna av grammatiken. 

En del forskare tolkar dessa resultat som att barn tar till sig språket om de befinner sig i en 

omgivning där man talar. Andra forskare menar att den språkliga förmågan är medfödd. 

Resultatet av observationerna blev att språket är inlärt och barnets miljö och uppväxtvillkor 

bestämmer hur språket utvecklas, detta skapade under 50- och 60-talet en diskussion om arv 

och miljö. Två betydande personer i denna debatt var B F Skinner och Noam Chomsky. 

Olika teorier visar att det går att urskilja tre förklaringar till språkets utveckling. Den första 

förklaringen är att det beror på yttre påverkan, den andra att det beror på vilken medfödd 

kunskap man har att kunna utveckla ett muntligt språk, den tredje förklaringen påvisar 

samspelet mellan medfödd förmåga och en stimulerande och utmanande miljö. (Arnqvist, 

1993)  

 

Behavioristisk teori eller inlärningsteorier 

 

Enligt Arnqvist (1993) så har behaviorismen fått sitt namn av ordet behaviour, som betyder 

beteende. I dessa inlärningsteorier intresserade sig forskarna för individens yttre, det som kan 

observeras. Behaviorismens grundare John Watson (1878-1958) definierade psykologin som 

en vetenskap om människans beteende. Han tog bort inre aspekter som medvetandet och 

själen, då det inte går att observera dessa områden fritt från värderingar och på ett objektivt 

sätt. Han menade att det inte var möjligt att studera människans drömmar då dessa inte var 

direkt observerbara. 

Watson betonade att miljön hade stor betydelse för all utveckling och han menade att om han 

fick möjlighet att uppfostra några barn i hans egna speciella värld så skulle han slumpvis 

kunna välja ut barn och träna dessa barn att bli den typ av specialist som Watson hade valt, 

läkare, konstnär, företagsledare eller tiggare och tjuv. Detta helt oberoende av Watsons anlag, 

böjelser eller den ras han tillhör.  

Arnqvist (1993) skriver också om en annan behaviorist, B F Skinner (1904-1990). B F 

Skinner bidrog med begreppet förstärkning till inlärningsteorierna. Han menade att vi 

människor hade lättare att lära om vi fick en belöning i form av exempelvis beröm eller mat. 

Ett exempel är att en vuxen leker med bilar tillsammans med ett barn, den vuxna pekar på en 

bil och säger ”bil”, då upprepar barnet ordet ”bil” varvid den vuxna berättar hur duktigt barnet 

är som kan säga ordet bil. Barnet får positiv förstärkning när det uttrycker sig språkligt 

korrekt. Det skulle också vara möjligt att få barnen att sluta använda vissa ord som 

exempelvis svordomar, genom någon form av bestraffning. Det handlade om inlärt beteende 



 
 

när barnen tog till sig språket och det var genom andra människors positiva förstärkning som 

barnen lärde sig nya ord. 

Inom den behavioristiska teorin uppdagades dock vissa problem. Ett barn har ungefär 14000 

ord i sitt ordförråd då de börjar skolan, men att alla dessa ord skulle vara inlärda genom 

förstärkning borde vara en omöjlighet. Även om föräldrar ger mycket tid till sina barn så är 

antalet ord för många för att lära barnet genom enkel inlärning. Ett problem är att 

inlärningsteorin ser barnet som en passiv individ som bara svarar på given stimulans. Modern 

forskning visar istället att barn har egen förmåga att skapa ord och meningar, vilket syns i 

vissa barns böjningar av ord som till exempel ”komde” istället för ordet kom. Detta kan inte 

förklaras enligt den behavioristiska inlärningsmodellen. 

 

Nativistisk teori 

 

Noam Chomsky (1928-) den nativistiska teorins främste förespråkare, betonade arv och 

mognad som en viktig del i språkinlärningen. Språket ansågs vara för komplicerat för att 

kunna tänkas vara inlärt. Chomsky menade istället att barnets hjärna inte kunde undgå att 

utveckla ett språk. Enligt författaren Arnqvist (1993) så finns det några argument som använts 

för att påvisa att den språkliga förmågan är medfödd, detta kan exempelvis vara att de 

mänskliga kulturerna har ett utvecklat språk, vilket ingen annan art har. Alla mänskliga språk 

innehåller en grammatisk struktur. Språkinlärning verkar kunna ske lättare före puberteten än 

senare i livet, vilket kan tyda på att språkinlärning har med hjärnans utveckling att göra. 

Språkutvecklingen är likartad hos de flesta barn. Inlärningsteorierna kan inte förklara hur barn 

kan lära sig den språkliga helheten. Exempelvis att en speciell ordföljd bestämmer om en sats 

är en fråga eller ett påstående. ”Är han sjuk”? Eller ”Han är sjuk”. 

Arnqvist (1993) skriver att Chomsky beskriver något i sina böcker som han kallar för yt- och 

djupstruktur. Med ytstruktur menar Chomsky det folk faktiskt säger medan djupstruktur är 

den underliggande betydelsen av yttrandet. Enligt Arnqvist (1993) har Chomsky fått kritik för 

att hans strukturella grammatik inte stämmer med hur barnen ibland använder språket på ett 

sätt som inte alltid är väntat, och att barns språkinlärning inte sker lika snabbt som Chomsky 

antog. 

Författaren skriver att trots de stora skillnaderna i de olika teorierna och all kritik riktad mot 

dem så har både den behavioristiska teorin och den nativistiska teorin haft stor betydelse för 

många områden inom forskningen av språket. Skinners teori om förstärkning används 

fortfarande som verktyg när det gäller barn med talsvårigheter eller med barn som har sent 

utvecklat tal (Arnqvist, 1993). 

Arnqvist (1993) menar att de teorier som påverkar dagens forskning och uppfattning om språk 

till stor del är barnets kognitiva utveckling och två personer som förespråkade det var Jean 

Piaget och Lev Vygotsky. Författaren menar att deras teorier har varit hur man ser på barns 

och ungdomars utveckling. 

  



 
 

Kognitiva teorier 
 

Enligt författaren så menade Piaget att språket är ett teckensystem och att det har utvecklats i 

sociala sammanhang, vilket gör språket beroende av den kognitiva utvecklingen. Hur den 

kognitiva utvecklingen fungerar beror dock på individens mognad. Enligt Piagets teori 

eftersträvar människor att anpassa sig till sin omvärld och han kallade det för en 

adaptionsprocess. Denna adaption innehåller två viktiga delar: assimilation, och 

ackommodation. 

 Assimilaton innebär att människor anpassar omgivningen till sig själva, som en 

inåtgående process där vi använder oss av vår tankevärld om hur vi tolkar världen 

omkring oss. Det betyder att barn ser och uppfattar världen på ett annat sätt än vuxna 

och i barns lek finns bra exempel på assimilation, då de leker med saker som får en 

annan mening än vad vi vuxna skulle ge dem. Exempelvis kan en pinne bli ett svärd, 

eller sand kan bli mat. (Askland och Sataǿen, 2009). 

 Ackommodation innebär istället att människor anpassar sig själva till sin omgivning, 

en utåtgående process. Vi måste bygga en struktur i vårt sätt att tänka, vi kan inte bara 

få till oss information, och det är det som är ackommodationens uppgift. När 

exempelvis barn leker rollekar så härmar de kanske ”mammarollen”, och de behöver 

då förändra sig och sitt sätt att tänka så att det liknar en mammas sätt att tänka och 

agera. (Askland och Sataǿen, 2009). 

Arnqvist (1993) menar att Piagets funderingar runt barnets språk handlar om hur barnets 

sociala förmåga ökar. Piaget delade in språket i två delar: egocentrerat språk och socialiserat 

språk. Det egocentrerade språket innebär att ett barn inte tänker på om det talar med någon 

eller om det är någon som lyssnar. Barnet pratar med sig själv och har inte förmågan att kunna 

lyssna på andra. Ett nyfött barn har inte förmågan att skilja på sig själv och sin omgivning och 

det gör att språket inte är socialt eller kommunikativt.  Barnet lär sig sedan att skilja på sin 

kropp och sin omgivning, senare utvecklas barnets förmåga att skilja på föremål och 

förnimmelser. Därför, menade Piaget, utgår kunskaperna från de aktiviteter barnet gör. I 

början styrs barnets språk av den kontext det befinner sig i, det blir ett ”här-och-nu-tänk”, 

sedan kan barnet beskriva händelser i både dåtid, nutid och framtid. Piaget menade att 

kopplingen mellan språkutvecklingen och den kognitiva utvecklingen är tydlig (Arnqvist, 

1993). 

Enligt författaren ansåg däremot Lev Vygotsky att språket är socialt och kommunikativt redan 

från början och att det sedan utvecklas till ett egocentrerat språk. Vygotsky menade att ett 

barn föds in i en kultur, och kommer att ta över det kulturella mönster det är uppväxt i. Enligt 

Vygotsky så är denna aspekt av kulturen viktig för språket då det är med språkets hjälp det 

mänskliga tänkandet utvecklas. Han ansåg att ett socialt språk visade sig när barnet vänder sig 

till en annan människa, till exempel när barnet skriker och vill ha uppmärksamhet från 

personer i sin omgivning, exempelvis för att få en ny blöja eller mat. Från den synvinkeln blir 

språket även kommunikativt. Vygotsky menade att det egocentriska språket blir ett viktigt 

verktyg för barn i förskoleåldern då barnen utvecklar tanken. Genom språket lär sig barnen att 

hantera sina handlingar. Ofta räknar barn i förskoleåldern högt för att det blir lättare för 

tänkandet. När det egocentriska språket har utvecklats kan barnet räkna tyst för sig själv som 

ett inre röst. När vi vuxna ställs inför exempelvis ett svårt problem så ”tänker vi gärna högt” 

vilket också är det egocentriska språket.  



 
 

Både Piagets och Vygotskys teori betonar samspelet mellan arv och miljö med den skillnaden 

att Piaget framhåller barnets genetiska arv och Vygotsky framhåller barnets språkliga miljö. 

 

Bruners teori  

 

Jerome Bruner (1915-) var en forskare som under lång tid ägnade sig åt individens kognitiva 

utveckling. Den forskningen växte fram just på grund av att Bruners reaktion mot 

behaviorismen. Bruners forskning rörde sig om något som kallas ”beteendedeterminanater”, 

vilket är en benämning av vilka mekanismer som styr det perceptuella igenkännandet. Vilka 

av dessa mekanismer påverkades av exempelvis inlärning, motivation, personliga egenskaper 

och sociala attityder. Bruner valde att se själva perceptionen (uppfattningsförmågan) som en 

kombination med andra processer till inlärning. Denna syn blev på 50-talet en så kallad ”new 

look” och kännetecknet var, ett betonat samband mellan perceptuella och den begreppsliga 

aktiviteten. Vilket betyder enligt Bruner, att en individ ska med hjälp av sina sinnen ta till sig 

information och utifrån detta skapa sig hypoteser och göra om det så det passar till det man 

som människa redan vet. (Fahlén, 2002). 

 

Faktorer som påverkat arbetets utförande 

 

Att börja skolan innebär lycka och glädje bland de flesta barn. Det kommer även ett ansvar 

med skolstarten, barnen ska av traditon lära sig att läsa och skriva. Det byggs även upp en 

förväntan av människor runt om barnet, exempelvis föräldrar som anser att nu slutligen ska 

mitt barn börja läsa och skriva. Kraven från föräldrarna ställs på skolan, som i sin tur ställs på 

barnet. Att kunna skapa gynnsammare förutsättningar för barnet med hjälp av rätta verktyg är 

något som har diskuterats fram och tillbaka. Lärarna har med tiden mött många barn i 

skolstarten med varierande förberedande läs- och skrivinlärningsförmågor. Vilket i sin tur har 

gett upphov till diskussioner om hur samhället på bästa sätt skall ge våra barn bästa 

förutsättningar för läs- och skrivinlärning. Hermansson (2013) skriver i sin avhandling, att 

under hennes observationer på lågstadiet och förskoleklass, såg hon en stor variation av hur 

inlärning skedde. Barn låg på golvet i vissa klassrum, skrev och illustrerade, andra satt vid 

datorer, vissa använde sig av det traditionella sättet, bänk, stol och skrivblock/läsebok. 

Författaren såg inte alla dessa element som hinder för barnen utan mera som förmån till 

variation av inlärningsförmågan. Författaren beskriver två barn som studerar det latinska 

språket, det gör dessa barn genom enkla handlingar som lyssna på ljudet, vilken bokstav 

ljudet börjar på, de undersöker den latinska skriften och de tittar på bilderna för att kunna 

förstå vad texten handlar om. De söker med glädje och spontanitet efter förmågan att kunna 

tyda det latinska språket. Det är spännande och glädjefyllt att lära sig något nytt. Exakt den 

känslan som dessa två tjejer hade under sitt undersökande av det latinska språket har våra 

nyblivna ettåringar, skillnaden är att de är nyfikna på sitt hemspråk. (Hermansson, 2013) 

Enligt Häggström (2008) måste barn förstå sambandet mellan fonemen (språkljuden) och 

grafemen (bokstavskännedom). Detta är en förutsättning för att barnet ska kunna utveckla sin 

språkförståelse. Häggström (2008) skriver att forskare runt om i världen är överens om att det 

finns ett samband mellan att kunna påverka och uppfatta språkljud (fonemisk medvetenhet) 

och läsinlärning. Studier har också visat att det går att träna denna förmåga genom att använda 

sig av språklekar. 



 
 

Metod 
 

I det här kapitlet redovisar vi vår metod i sex underrubriker. Dessa är val av metod, där vi 

kortfattat beskriver vilken metod vi använt oss utav. Urval av informanter där vi beskriver 

vilka vi har valt att intervjua och varför. Etiska ställningstaganden där vi kortfattat beskriver 

etiska synsätt. Intervjuer och observationer, under dessa rubriker beskriver vi varför och hur 

vi har valt dessa tillvägagångssätt. Under rubriken analys av intervjuteknik har vi analyserat 

vårt arbete för att kunna utvärdera vad som gick bra och mindre bra. Bearbetning av material 

och analys är vår sista underrubrik i metodavsnittet där vi sammanfattar hur vi har gått 

tillväga för att tillslut bearbeta vårt insamlade material. Vi har valt att använda oss utav dessa 

underrubriker för att ge läsaren förståelse för hur vi har arbetat fram vårt projekt. 

 

Val av metod 
 

För att besvara våra frågeställningar angående materialet Före Bornholm var vi intresserade 

av att undersöka människors uppfattningar om Före Bornholms-materialet. Vi ville ta reda på 

människors uppfattningar om detta ämne och beslutade oss för att göra semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Svedner och Johansson (2011) är frågeområdena och frågorna bestämda i 

förväg i semistrukturerade intervjuer. För att få bästa resultat och diskussion i vårt arbete har 

vi också valt att observera samt göra dokumentationer. 

Anledningen till att vi valde att använda oss av både intervjuer och observationer var för att vi 

ville se hur Före Bornholmsmaterialet fungerar i praktiken. Intervjuer visar till stor del de 

olika aktörernas åsikter och perspektiv. Däremot är observationer i vårt arbete inte det enda 

avgörande utan det ger oss en annan synvinkel.  

 

Urval av informanter  
 

För att få en så bred information om Bornholmsmaterialet som möjligt funderade vi på vilka 

personer som skulle kunna vara intressanta att intervjua och vilka som kunde tänkas vara 

kunniga att svara på våra frågor. Vi bestämde oss för att vi ville intervjua personer som 

arbetar både inom lärande och kulturnämnden, på chefsnivå och personer som arbetar 

praktiskt ute i förskoleverksamheterna. För att få våra frågeställningar besvarade utifrån olika 

personers perspektiv valde vi att intervjua dessa människor med olika yrken. Detta för att 

sedan jämföra hur svaren på våra frågor skiljer sig åt beroende på om personen arbetar på 

chefsnivå kontra om personen arbetar praktiskt med materialet ute i förskoleverksamheter. 

Genom att ta in olika typer av jämförelse i vårt arbete, ger det oss en allsidig och djupare 

förståelse av det vi undersöker och det minskar risken för ensidiga slutsatser.  

När vi bestämt oss för vilka vi ville intervjua, formulerade vi ett brev där vi presenterade oss 

själva och berättade om vårt examensarbete. (Bilaga 2) I brevet frågade vi om de kunde tänka 

sig att ställa upp och svara på några frågor som kunde hjälpa oss i vårt examensarbete, 

antingen genom att träffa oss för en personlig intervju eller svara skriftligt på våra frågor via 

mail. (Bilaga 3) Detta brev tillsammans med våra intervjufrågor mailade vi sedan ut till 



 
 

berörda personer. Vi mejlade och avtalade en tid för vår intervju och hur lång tid intervjun 

förväntades hålla på, detta för att informanterna skulle kunna planera den tiden de skulle 

avvara för oss. 

Vi valde att intervjua två specialpedagoger, fyra förskollärare och två chefer, en 

verksamhetschef på kommunnivå och en förskolechef. Några av förskollärarna och 

specialpedagogerna har arbetat med Före Bornholmsmaterialet under en längre period och 

några har nyligen börjat arbeta med materialet. 

De personer som arbetar praktiskt ute i kommunens förskolor anser vi är förskollärare, tal-

pedagoger och specialpedagoger. Vi använde oss både av tidigare kontakter och 

rekommendationer då vi gjorde vårt urval av informanter.  Anledningen är att vi enkelt skulle 

kunna få kontakt med dessa personer igen vid eventuella missförstånd eller följdfrågor.  

Personer vi kontaktade på kommunnivå var verksamhetschefen över barnomsorgen och en av 

kommunnämndens ordförande. Verksamhetschefen ställde upp på vår intervju medan 

ordförande för lärande- och kulturnämnden inte kontaktade oss tillbaka.  Anledningen till 

varför han/hon inte hörde av sig till oss vet vi tyvärr inte.  

Inom kategorin personer på chefsnivå kontaktade vi en förskolechef, där använde vi oss utav 

tidigare kontakter. Vi kontaktade även en av upphovsmakarna, Görel Sterner, hon var positiv 

till vårt arbete och skulle återkomma med besked, vilket hon inte gjorde på grund av tidsbrist. 

 

Etiska ställningstaganden 
 

Alla personer som tillfrågats och på olika sätt bidragit till att hjälpa oss med vår datainsamling 

har informerats om vad vi skriver vårt examensarbete om, och syftet med det. De har 

informerats om att inga namn på personer, verksamheter eller kommun kommer att namnges i 

vårt arbete. De har också meddelats att de när som helst kan kontakta oss vid eventuella frågor 

och funderingar och att de när som helst kan avbryta sitt samarbete med oss. (Bilaga 1) 

Enligt Svedner och Johansson (2010) ska ett examensarbete bygga på respekt för de 

människor som deltagit. Författarna menar att om respekt visas för deltagarna kan det leda till 

ett ökat förtroende, och att motivationen ökar för att vilja delta i undersökningen. (Gustafsson, 

Hermerén och Pettersson, 2011). 

 

Enligt Johansson och Svedner (2010) gäller det vid observationer att ta hänsyn till etiska 

regler, vissa faktorer är viktiga att informera informanterna om såsom: Vad ska observeras, 

vilket syfte är, var och hur observationerna ska genomföras, vad ska observationerna innefatta 

och hur ska observationerna förvaras. Enligt Vetenskapsrådet (2011) är det viktigt att de som 

utför observationer bär ansvaret med att förebygga eventuella skador och se till att de 

observerades identiteter inte röjs. 



 
 

Intervjuer 
 

Intervjuerna har gjorts individuellt och semistrukturerade, det vill säga att alla intervjuade har 

fått svara på samma frågor. Alla frågor har öppna svarsmöjligheter vilket ger de intervjuade 

lika förutsättningar att säga sin egen åsikt om samma frågor. Tre av de intervjuade valde att 

svara skriftligt på frågorna via mail. 

Vårt mål var att få uttömmande svar och att svaren skulle avspegla våra informanters 

inställningar och erfarenheter, forskningsetiken var därför en viktig del av vår intervjuteknik. 

Eftersom den intervjuade troligtvis berättade för oss om sina personliga ställningstaganden 

var det viktigt för oss att hon/han kände förtroende gentemot oss. Med förtroende kommer 

även respekt för vår intervju och för vår syftesfråga, vilket förhoppningsvis leder till ett 

positivt resultat. Detta för att göra informanten väl förberedd och införstådd i vårt arbete och 

vår frågeställning. Vi bad även om tillstånd att få använda oss av ljudupptagning vid 

intervjuerna och informerade om att dessa kommer att raderas efter att resultatet och 

bearbetningen är klar.  

Enligt Johansson och Svedner (2010) är minnet associativt uppbyggt, vilket menas att 

händelser ligger sammanlänkat med associationer. Är intervjufrågorna öppna berättar 

informanterna det första han/hon minns. Det kan senare leda till äldre episoder, vilket kan 

göra att informanten leds bort från spåret. Vår uppgift var då att få informanten tillbaka till 

sina tankebanor och detta är anledningen till att vi valde att göra semistrukturerade intervjuer. 

Johansson och Svedner (2010) förespråkar att den som intervjuar ska spegla informanten, 

exempelvis genom att sammanfatta vad den intervjuade har sagt. Detta gör, enligt Johansson 

och Svedner (2010) att informanterna stannar kvar vid frågan. Att spegla kan även betyda att 

den som intervjuar skriver anteckningar, vilket vi också gjorde som ett komplement till 

ljudupptagning. Detta gjorde att vi lätt kunde gå tillbaka och leda informanten tillbaka till 

frågan, detta för att motarbeta intetsägande svar som skulle bli svåra att analysera.  

Frågeställningarna vi använde oss utav har utgångspunkt utifrån tidigare forskning inom 

området (se bilaga 3). I vår frågeställning är det människors föreställningar som skall 

studeras. För att denne person ska vilja svara på frågor förutsätter sådan forskningen ett 

engagemang och intresse hos forskaren/forskarna i det här fallet vi. Rosenqvist och Andren 

(2006) anser att idealet inte är en neutral forskare som endast grundar sin forskning på 

observationer, utan en engagerad forskare som vi är för vårt syfte samt att våra 

forskningsfrågor ligger oss nära och vi är drivande att vilja veta mer. Vi har gjort en kvalitativ 

studie med ett huvudsyfte om att få kunskap och uppfattning som det ser ut just nu och just 

här eftersom studien är uppbyggd på olika forskningar och olika tidsepoker. 

         

  



 
 

Observationer 
 

Tanken bakom våra observationer var att vi ville undersöka hur lärandesituationerna ser ut 

både i strukturerad och ostrukturerad form, då Före Bornholm förespråkar struktur och 

kontinuitet i barnens lärande. 

Att endast hålla sig till intervjuer ansåg vi skulle göra vår bild av forskningsfrågan allt för 

snäv. Genom att också observera och dokumentera, och använda oss utav ljudupptagning, 

löpande protokoll och stödanteckningar har vi möjlighet att få en helhetsbild av barns lärande 

och interaktioner med vuxna, språkstimulering och mycket mera. Vi anser att barnet inte är en 

avskild enhet som går att dokumentera och analysera utan att ta hänsyn till det som barnet är 

kopplat till, som exempelvis pedagogerna, förskolan, materialet och de andra barnen. Genom 

att observera fångar vi lärandesituationer och kan utifrån denna analysera hur Före 

Bornholmsmaterialet underlättar barns lärande. Vi vill betrakta barnet och verksamheten som 

en helhet.  

 

Analys av intervjuteknik 
 

Vi upptäckte hur svårt det var att vara lyhörd eftersom vi var nervösa för om vi ställde rätt 

frågor. Dessutom tänkte vi för mycket på nästa fråga som skulle ställas och hade mer fokus på 

det än på svaret.  

Valet att endast hålla sig till en semistrukturerad-intervjuteknik gick inte enligt vår plan, 

vilket vi insåg efter första intervjun. Vi halkade in på andra saker än våra frågor, och från att 

ha planerat en formell intervju övergick våra andra intervjuer till informella. Vi samtalade 

mer med våra informanter, än utförde intervjuer, vilket vi anser har lett oss till ett bra resultat. 

Däremot kretsade självklart vårt samtal om de planerade frågorna vi hade förberett. 

 

Bearbetning av material och analys  
 

Direkt efter materialinsamlingen skrev vi nästintill exakt vad som hade sagts och gjorts. Efter 

det startade bearbetningen av materialet vad vi ville ha med, vad som var upprepning och vad 

som vi valde att inte ha med i vårt resultat. I sorteringen och kategoriseringen av materialet 

utgick vi ifrån våra syftesfrågor, vi valde även ut några belysande citat som vi ansåg skulle 

passa, citaten har vi valt att kursivera. 

Andra steget bestod av att göra tolkningar av vad som hade sagts. Det var svårt att inte göra 

dessa tolkningar utifrån våra egna erfarenheter och utifrån den forskning vi har tagit del av. En 

risk var att vi under intervjuerna påverkade informanterna att ge oss de svar de trodde vi var 

ute efter. Hade några andra analyserat och tolkat detta material, hade de möjligen gjort andra 

tolkningar. Sedan återkopplade vi till de olika teorierna som vi har redovisat under rubriken 

Bakgrund, och till våra syftesfrågor. En viktig aspekt för oss i vår resultatskrivning har varit 

att vi vill att de intervjuade personernas röster skall vara de som hörs, deras uppfattning skall 

vara den väsentliga och det med så få tolkningar som möjligt.  



 
 

Som vi tidigare nämnde valde vi att spela in våra intervjuer, vilket hjälpte oss otroligt för att 

gång på gång kunna gå tillbaka och lyssna om. En fråga vi ställde oss efter varje gång vi 

lyssnade igenom en intervju var: Hur kan vi med detta material besvara våra 

forskningsfrågor? För varje gång vi lyssnade igenom upptäckte vi något nytt, som vi kunde 

använda i vår analys och sammanfattning. Efter ett antal genomgångar kunde en struktur i vår 

resultats-analys utkristalliseras. 

 

  



 
 

Resultat  
 

Vår tanke är att ge läsaren ett strukturerat resultat genom att ge dem en väldisponerad och 

begriplig form över resultatet. Därför har vi valt att kategorisera in våra informanter under 

olika rubriker utifrån deras yrke.  

Här är en förenklad modell över hur vi har bearbetat vårt material: a) redovisning av de urval 

vi ansåg var av värde, (b) kategorisering och klarläggande utifrån våra informanter, (c) våra 

egna kommentarer, (d) samt tolkning utifrån utvald litteratur. 

Under rubriken Observationer redovisar vi våra observationer som vi valt att göra i 

barngrupper där vi är kända för barnen. Detta för att få en så naturlig miljö för barnen utan att 

störa allt för mycket i deras verksamhet. Efter observationerna gör vi en resultatanalys. 

 

 

Observationer 
 

Resultatet börjar med en observation som vi gjorde på en småbarnsavdelning, inte under 

något specifikt tillfälle utan vi ville just fånga ett tillfälle för lärande. Inte heller något 

specifikt barn var utvalt, utan slumpen fick avgöra.  Den första observationen kallar vi för 

Pojken och traktorn och den andra observationen kallar vi för Bornholmssamling. Efter 

observationerna analyserar vi innehållet utifrån olika språk- och inlärningsteorier. 

 

Pojken och traktorn 

 

I observation ett sitter en pojke i soffan och undersöker en traktor, med vagn. Pojken är ett år 

och fyra månader, det talande språket är inte omfattande dock gör han sig förstådd genom 

kroppspråk och gester. Han är glad och nyfikenheten är på topp, han försöker sätta fast 

vagnen på traktorn, men kan inte riktigt lista ut det. Pojken som vi har döpt till Max, har nyss 

varit ute och lekt och det är mitt i lunchtid, miljön runt om är rörig och högljudd, trots detta 

lyckas pojken hitta en inre ro att trixa med traktorn. Max har inte suttit lång tid i soffan förrän 

en pedagog kommer fram och säger till honom att de ska gå och byta blöja. Eftersom som han 

fortfarande inte fått ihop traktorn med vagnen, vill han inte alls gå iväg med pedagogen och 

byta blöja. Max försöker frenetiskt få fast vagnen till traktorn samtidigt som pedagogen tar 

honom i armen och vill att han följer med henne. Pedagogen är varken hård eller burdus utan 

säger med vänlig röst att hon vill att Max skall följa med att byta blöja. Eftersom Max 

frenetiskt håller i traktorn med vagnen antar pedagogen att det är traktorn Max är rädd att bli 

utan om han följer med och byter blöja. Max gestikulerar och pekar på traktorn och 

pedagogen erbjuder Max att ta med sig traktorn till skötbordet för att underlätta frustationen 

hon ser hos honom. Max kastar traktorn med vagn i golvet, och ger upp för att följa med 

pedagogen till skötbordet. Nyfikenheten, initiativförmågan och inspirationen är helt 

försvunnen hos den lilla pojken. Just i detta tillfälle och under denna stund var 

kommunikation mellan Max och pedagogen obefintlig.  

 



 
 

Vi gjorde även en observation i en förskoleklass som hade en samling enligt 

Bornholmsmodellen. Det var 15 sexåriga barn närvarande, tre pojkar och 12 flickor. 

Samlingen tog ungefär 25 minuter att genomföra. Metoden som användes för att observera 

var ljudupptagning och stödanteckningar. 

 

 

Bornholmssamling 

 

Barnen fick sitta på sina egna platser, i förhand utvalda av pedagogerna, runt två bord och 

pedagogen stod framför dem vid en whiteboardtavla. Först sade pedagogen god morgon och 

frågade barnen hur de mådde och barnen svarade att de mådde bra. Sedan frågade pedagogen 

om barnen visste vad dagen idag heter, barnen fick räcka upp handen om de kunde svaret.  

Pedagogen frågade om barnen visste vilken siffra dagen idag har och om de visste vad 

månaden vi har nu heter. Efter det fick barnen frågan om de saknade någon kompis idag och 

de enades om att en flicka var hemma eftersom hon var sjuk. Sedan gick pedagogen igenom 

dagens schema, hur dagen för barnen såg ut med aktiviteter, raster och lunch och så vidare. 

 

Ämnet de skulle ägna sig åt nu kallas för svenska förklarade pedagogen. Pedagogen berättade 

att dagens samling skulle handla om ordet mening. Vad betyder det ordet och vad är en 

mening? Ett barn svarade att om man slår någon eller är dum mot någon med mening/flit. 

Pedagogen förklarade att en mening berättar eller förklarar något för oss.  

Pedagogen skrev på tavlan ”Peter har en cykel.” Hon sade meningen högt och frågade barnen 

om detta var en mening. Hon frågade vem handlar det om. Barnen svarade Peter. Pedagogen 

frågade vad det handlade om och barnen svarade cykeln.  Pedagogen berättade att när man 

förstår vad meningen handlar om och om vem då är det en mening.  

 

Hon fortsatte med att skriva ”Bruna ögon” och frågade om detta var en mening, barnen 

svarade: nej. Pedagogen förklarade att eftersom man inte vet vem som har bruna ögon eller 

vad det är med bruna ögon så förstår vi inte och då är detta inte en mening. Efter flera olika 

exempel fick barnen själva hitta på meningar som pedagogen skrev upp på tavlan. 

Samma barn som i exemplet tidigare sade att om man kastar en boll genom fönstret så är det 

med mening. 

 

Här nedan kommer ett utdrag från den Bornholmssamling förskolläraren hade med barnen. De 

ord som är talspråk har vi ändrat. 
 

P = pedagogen 

B = barn,  

P: ”Nu ska vi prata om vad en mening är. Vad mening betyder och vad är det som kan 

     vara i en mening. Vad är en mening för någonting?” 

Några barn räcker upp handen. 

Pedagogen väljer ett barn som får svara. 

B: ”Att när man, att om man, om någon slår, om någon slår om och om det inte är med  

      mening.” 



 
 

P: ”Ja, precis. Så kan en mening vara att det var på meningen eller inte på meningen. 

Någonting man gör på flit eller inte på flit. När man pratar om svenska när man pratar orden 

och när man skriver orden, då är en mening, då är det någonting som berättar, lyssna nu, en 

mening berättar om någon eller något, vad de gör för någonting, vad som händer. 

Om jag säger såhär: Peter har en cykel.” Pedagogen skriver meningen på tavlan. 

 

B: ”Peter har en cykel”?  

 

P: ”Förstår ni då vad jag säger till er? Peter har en cykel.” 

 

B: ”Ja” 

 

P: ”Då förstår vi, först förstår vi att det handlar om någon, vem är det man pratar om”? 

 

Barnen pratar i munnen på varandra. 

 

P: ”Vilken pratar man om då? Peter har en cykel. Får ni räcka upp handen, vem pratar man 

om”? 

 

Pedagogen väljer ett barn som får svara. 

 

B: ” Peter” 

 

P: ”Peter ja, och vad handlar det om? Vad händer”? 

 

B: ”Cykeln” 

 

P: ”Cykeln ja, precis. Då förstår vi att det handlar om (sch S, nu får du lyssna) det handlar 

om någon och vi vet att det händer någonting. Peter har en cykel. Då förstår vi och så blir det 

en punkt, titta här ska ni få se. Peter har en cykel, och den där lilla pricken där” 

 

B: ”Det är en punkt”. 

P: ”Då är det en fullständig mening, då förstår vi att det är en mening.” 

 

  



 
 

Resultatanalys av observationerna 
 

Det som vi sett i detta kapitel är ett urval av vad vi har tolkat, utifrån vilken relevans det har 

haft för vårt arbete. 

Vi ser tydligt exempel på hur både de nativistiska och behavioristiska språkteorierna kan 

komma till uttryck i de ovanstående observationerna. Enligt den behavioristiska teorin lär sig 

barn genom att få förstärkning för rätta beteenden till exempel genom att upprepa/bekräfta 

vad barnet sagt. Detta kan vi se i den andra observationen Bornholmssamlingen. I den första 

observationen Pojken och traktorn finns ingen uttalad bekräftelse, pedagogen tycks tro att 

hon/han förstår barnet. Pedagogen bekräftar barnet genom att låta pojken ta med traktorn, 

utifrån ett behavioristiskt synsätt kan vi se Eftersom pedagogen bekräftade barnet utifrån 

pojkens beteende och pedagogen antog att det var traktorn som var det väsentliga, när i själva 

verket det var att pojken ville att vagnen skulle sitta fast i traktorn. Vi kan även se att barnet 

möjligtvis inte utvecklat förståelse av ett ord. När barnet gestikulerar och pekar på traktorn 

menar även barnet vagnen till traktorn. Hade pedagogen i detta fall varit mer insatt i barns 

semantiska utveckling, hade händelsen kanske fått en positiv utgång för både pedagog och 

barn. I Före Bornholmsmaterialet tydliggörs den semantiska utvecklingen hos barn vilket ökar 

barnets ordförråd. I just detta fall hade Före Bornholmsmaterialet hjälpt barn och pedagog på 

vägen. Förskolan arbetar med materialet dock inte i lika stor utsträckning som bland de äldre 

barnen, vilket vi här kan se att det behövs lika mycket bland de yngre barnen. 

I observationen Pojken och traktorn kan vi tolka utifrån det nativistiska synsättet. Det vi ser 

genom Chomskys begrepp om yt- och djupstruktur är att då barnet gnäller och mumlar till 

pedagogen och pekar på sin traktor ser och hör pedagogen detta och gör en tolkning om att 

barnet vill ha med traktorn. Men djupstrukturen, den underligande betydelsen av yttrandet är 

att barnet vill ha fast vagnen på traktorn. 

I observationen Bornholmssamling ser vi att pedagogen övade den alfabetiska koden, den 

fonologiska utvecklingen, fonemen, fonologin och semantiken. Dessa perspektiv är viktiga 

förutsättningar för barns läs- och skrivinlärning. Alla dessa förutsättningar möjliggörs för 

barnen under en strukturerad Bornholmssamling. Exempelvis kan vi tydligt se att 

förskolläraren arbetar med den alfabetiska koden genom att lära barnen innebörden av ordet 

mening samt skriva ordet. I det här exemplet ser vi också den fonologiska medvetenheten då 

barnen får lära sig att ordet mening kan betyda flera saker. Även den semantiska utvecklingen 

syns då barnen får lära sig att identifiera ord och begrepp som kan kopplas ihop för att bilda 

en mening. 

Slutsatsen som sådan är att i Bornholmssamlingen sker ett intensivt lärande och barnens läs- 

och språkinlärning stimuleras. Pedagogen är lyhörd och väl förberedd vilket ger resultat av en 

god lärandesituation. I observationen Pojken och traktorn är lärandet inte alls medvetet och 

pedagogens fokus ligger på att byta blöja medan barnets tankar gäller traktorn. Lärande-

processen är konstant pågående, inte endast under planerade samlingar vilket pedagoger 

kanske kan bli mer uppmärksamma på.  

 

 

  



 
 

Intervjuer 
 

Vi ansåg att för att få fram det bästa resultatet av våra intervjuer så sammanfattade vi först 

chefernas svar för sig, talpedagogens och specialpedagogens svar för sig, och förskollärarnas 

svar för sig. Detta för att sedan jämföra om svaren på våra frågor skiljer sig åt huruvida man 

arbetar på chefsnivå kontra om man arbetar praktiskt med materialet ute i 

förskoleverksamheter 

 

Bakgrund av vår intervju-analys 
 

Utifrån valda teoretiska perspektiv såsom exempelvis forskning om barns litteracitet gav vi 

oss själva en teoretisk grund att kunna undersöka vidare. Vi ville ha en teoretisk förklaring på 

hur exempelvis hur forskning ser på barns läs-och skrivförståelse. Vi tog fasta på de teoretiska 

belägg som vi anser har betydelse i vårt arbete. Dessa har vi redovisat under rubriken 

Bakgrund. I det teoretiska perspektivet fanns det begrepp som blev användbara i vårt 

empiriska (grundad på erfarenhet) material som vi samlat in under våra intervjuer. Inom de 

områden som vi har valt att studera var det viktigt för oss att ha en teoretisk grund för att 

kunna se om det teoretiska används i det praktiska arbetet. Vi har förstått att den teoretiska 

utgångspunkten genomsyrar alla överväganden vi har kommit att ställas inför, har även 

påverkat vårt val av frågor samt, urval av de intervjuade. Ett tydligt exempel på detta var när 

vi skrev våra intervjufrågor, där vi valde att lägga grunden utifrån Deweys pedagogik på fråga 

två, (se bilaga 2). 

 

Intervju med verksamhetschef och förskolechef 
 

Vi intervjuade en verksamhetschef för att ta reda på varför ”Före Bornholm” blev det 

materialunderlag för språklig träning av förskolebarn i kommunen. Vi har döpt kvinnan till 

Carin. Vi intervjuade även en förskolechef, detta för att få ett helt annat perspektiv. Vi kallar 

förskolechefen för Ida. Förskolechefen arbetar inte med barngruppen och tar inte de 

avgörande besluten, däremot är hennes uppdrag att se till att förskollärarna och barnen mår 

bra, samt gör ett bra jobb. Ida i sin tur tar direktiv av Carin. Carin var positiv till intervjun och 

var glad att vi valt att fråga henne. Hon ansåg att det var bra att hon fick besvara vår 

syftesfråga, som lyder: 

 ”Varför har denna kommun valt att arbeta efter Bornholmsmodellen, har man sett någon 

positiv inverkan på barns språkutveckling jämförelsevis med andra typer av 

språksamlingar?” 

Carin förstod att det var många som funderade över detta men inte tog på sig kritiska 

glasögon och undersökte just varför. Därför beslutade Carin att det var viktigt för henne att ta 

sig tid till oss, trots att hennes schema är fullspäckat från morgon till kväll. 

Carin berättade att idén om att arbeta utifrån Före Bornholmsmodellen i förskolan kom när 

verksamheterna efterfrågade kompetensutveckling för att arbeta med barns språkliga 

medvetenhet. Carin började fundera hur hon kunde hjälpa personalen att arbeta förbyggande 



 
 

för att förhindra språkstörningar. Därför valde Carin att kompetensutveckla personalen till att 

själva kunna se vilka åtgärder som bör sättas in och på sätt slippa resursteam och 

specialpedagoger om det inte är nödvändigt. Detta var år 2007 som Carin åtog sig detta 

uppdrag. Carin började se sig omkring vad forskningen sa om barns fonologiska medvetenhet 

och språkförståelse, och det var då hon stötte på Görel Sterner. Ingmar Lundberg kände Carin 

till sedan tidigare och hon beskriver honom som en guru inom förskolläraryrket. När Carin 

samtalade med Görel Sterner, hade Görel ett krav för att hon skulle komma ut och föreläsa för 

Carins personal. Görel ville även att Carin skulle upprätta en tvåårsplan om hur hon skulle gå 

vidare med detta material, det vill Görel ha skriftligt på. Detta tyckte Carin nu i efterhand var 

bra eftersom det fick henne och de elva förskolecheferna, däribland Ida, att tänka till. Ett 

utvecklingsprogram upprättades inom förskolorna, som i sin tur utvecklade en handlingsplan i 

samråd med specialpedagogerna. Allt detta för att förebygga läs- och skrivsvårigheter senare i 

skolåldern. En första åtgärd blev att få en person att föreläsa för att först och främst få 

teoretiska kunskaper om läs- och skrivlärande bland barn. Görel Sterner kom då ner till 

kommunen och föreläste för alla under en dag. Carin köpte in material till all personalen och 

tyckte att nu var de verkligen på gång. Litteraturen kostade stora summor pengar och det var 

en stor satsning från kommunens sida. Carin kände att skulle hon göra det här, ville hon göra 

det riktigt. Carin kände att satsningen skulle leda till något gott. Resultatet av satsningen har 

inte gett det hon hoppats på däremot har en ökning av barns läs- och skrivförståelse skett 

bland skolbarnen. Dock är det bara 70 % som blir godkända i ämnet svenska av alla elever i 

kommunen. Målet är att 100 % ska bli godkända och som chef ska man inte vara nöjd förrän 

man är där, anser Carin. Målet är även att barnen i första klass bör alla vara läskunniga när de 

går ut, inte ha en fullt utvecklad språkförståelse, men en fonologisk medvetenhet. Forskningen 

talar för, enligt Carin, att ett systematiskt arbete gällande högläsning, ljud kring bokstäver 

ökar barns fonologiska medvetenhet. Det är de uppdelade momenten som gör att Carin tror på 

detta material. Just för att Bornholmsmaterialet har funnits väldigt länge och att det dessutom 

har forskats vidare på och blivit ett mordernare material, Före Bornholm. 

Ida är positivt inställd till Carins beslut om att ta in Före Bornholmsmaterialet i kommunen, 

Ida tycker att materialet är bra utformat. Detta för att barnen lär sig i den speciella ordning 

som materialet är anpassat för. Även Ida påpekar precis som Carin vikten att arbeta med 

materialet systematiskt, annars anser Ida att det felar. Resultatet finns i att förskolan arbetar 

regelbundet med materialet. Däremot har Ida en förståelse för pedagogerna som känner att de 

blir allt för styrda och att deras initiativförmåga och lust till lärande försvinner. Till dessa har 

hon gett fria händer till att exempelvis ändra på vilken bok de läser, för att det ska passa bättre 

ihop med temat avdelningen arbetar med. Ida påpekar att pedagogerna är duktiga på att 

variera sitt sätt att arbeta med olika material. Ida anser absolut att de kan använda olika 

material och sedan använda det som Bornholmsmaterialet är upplagt, och ändå nå ett bra 

resultat. Ida säger att de jobbar mycket med Praxis ljud, fonologiska ljud, och de arbetar 

ständigt med barns inflytande. Pedagogerna är lyhörda för vad barnen vill och finns ett annat 

behov, anpassar de materialet efter dem. 

Ida talar om vikten av rörelser för att öka all slags inlärning i det här fallet talar hon om 

språkinlärning. Rörelser-ramsor, sagor och visor finns det gott om i materialet, vilket Ida 

upplever som positivt. Ida berättar även att de arbetar med att barn skall bli medvetna och 

aktiva i sitt eget lärande, vilket Bornholm inte motverkar. Ida säger att hon inte vet hur Före 

Bornholmsmaterialet fortsätter att användas i skolan, däremot vet hon att uppföljningar sker 

bland barnen i förskoleklassen. Samordningen mellan verksamheterna, förskoleklass, skola 

och förskola har Ida en önskan om att den skall bli bättre med tätare uppföljningar. 

Verksamhetschefen berättar att ännu en åtgärd till att försöka öka barnens läs- och 

skrivinlärning är att försöka engagera föräldrarna genom att samla dem till föreläsningar med 



 
 

bibliotekarier och specialpedagoger. Detta med en önskan om att förskola/skola ska samarbeta 

med hemmen som ett komplement.  

 

Resultatanalys utifrån intervjuer med verksamhetschef- och förskolechef 
 

Vi gör vår tolkning så här: Carin (verksamhetschefen) är den enda av informanterna som 

svarade på vår fråga om varför kommunen valt att köpa in före Bornholms-materialet. Utifrån 

vår tolkning är Ida (förskolechefen) positiv till Carins ledande beslut om att köpa in 

materialet, för att det är hennes plikt att stödja sin chef i hennes beslut. Ida talar inte om något 

väsentligt belägg om varför före Bornholmsmaterialet skulle vara det bästa. Carin påpekade 

att det var det som ansågs vara bäst utifrån den ledande forskningen, som pågår nu. Alltså är 

det så att det är endast Carin som har kunskapen om varför kommunens förskolor bör följa ett 

speciellt material. Att kunna göra en utvärdering om materialet gett resultat bland barnen 

ansåg cheferna var för tidigt att uttala sig om.  

 

Intervju med specialpedagoger 

 

I den här intervjun har vi pratat med en specialpedagog som arbetar inom läs- och 

skrivområdet, hon är även grundskollärare, vi har valt att kalla henne Annika. Vi kontaktade 

även en av kommunens talpedagoger och hon ville gärna träffa oss och samtala om Bornholm 

vi kallar henne Sonja i den i den här intervjun. Sonja har tidigare arbetat som förskollärare i 

förskoleklass i flera år, runt år 1997-1998 började hon och hennes kollegor i den 

kommundelen att arbeta med Bornholms- materialet. Efter ett tag kom det ett nyare material 

och då fick de tänka om, eftersom de barn som kom från förskolan redan hade jobbat med 

materialet och kunde mycket när de började förskoleklassen. Barnen hade redan jobbat med 

stavelser, rim och ramsor och även om det är viktigt att barnen repeterar så menar Annika att 

de måste gå vidare.  

På frågan om de har sett någon positiv utveckling gällande arbetet med Bornholmsmaterialet 

svarar Annika att hon tycker att det är bra att man arbetar med materialet både i förskolan och 

i förskoleklass, att det blir en röd tråd. 

Det finns två modeller av Bornholm, i förskolorna finns materialet Före Bornholm och i 

förskoleklasserna arbetar förskollärarna med Bornholmsmodellen. Detta för att det ska finnas 

en röd tråd mellan förskolorna och förskoleklasserna. På vår fråga om vad som är skillnaden 

mellan Före Bornholm och Bornholmsmodellen svarar Sonja att Före Bornholm arbetar mer 

med det grundläggande materialet, Sonja har själv inte arbetat med Före Bornholmsmodellen 

utan har bara läst materialet och varit på föreläsning av Görel Sterner, en av upphovsmakarna 

till materialet. Däremot menar Annika att hon inte kan säga resultatet, men det finns 

språkstödjare på alla förskolor, som hon träffar och återkopplar litegrann till hur de arbetar 

och det ser väldigt olika ut på olika förskolor. En del arbetar väldigt mycket med det 

Bornholms- arbetet och andra arbetar mindre. En del har det som sin dagliga aktivitet varje 

dag medan någon kanske har det en gång i veckan. Specialpedagogerna har inte själva 

granskat varje förskola men när de träffar förskollärarna och diskuterar så får både Annika 

och Sonja den känslan att en hel del förskolor arbetar med materialet vilket tanken är från 

kommunens sida. Annika kompletterar med att i före Bornholm pratas det mer om böcker, det 



 
 

är mycket högläsning, det finns olika sånger, ramsor, man ska lära sig rimma sedan kommer 

man mer in på ljud i Bornholmsmodellen, barnen lär sig första och sista ljudet i ett ord, ta bort 

ett ljud, uppfatta skillnad mellan långa och korta ljud. Annika tycker däremot att högläsningen 

och boksamtalen försvinner lite i Bornholmsmodellen och menar att vi inte får glömma bort 

hur viktigt det är för barnens läsförståelse. Hon ser gärna att förskollärarna tänker på att 

komplettera detta i förskoleklassen.  

Enligt Annika får barnen själva praktiskt prova de flesta aktiviteter som görs på förskolan. Det 

kommer in en del arbete med samtal i före Bornholm som det står mycket om i handledningen 

till materialet. Högläsning och samtal går ju också ut på att få prova och göra saker, som att 

barnen får prata om det som lästs eller att de får göra rörelser till sånger. Sedan ser både 

Annika och Sonja handledningen till Bornholm som en bok som inte måste följas från pärm 

till pärm, utan den ger förslag på olika böcker. Enligt Annika kan en pedagog som har blivit 

varm i kläderna byta ut delar av materialet till andra böcker fast i det här ”Bornholmstänket”. 

Det är bra om det finns något att följa om förskollärarna inte vet vad de ska göra i början, att 

det då finns något att gå efter. Men ju mer förskollärarna har jobbat med materialet, desto 

lättare är det att välja det de själva tycker om och ändå göra det på ett liknande sätt.  

När vi undrar om det finns någon uppföljning av Bornholmsarbetet i skolan svarar Annika att 

just nu arbetar pedagogerna med före Bornholm i förskolan som är en grundläggande 

förutsättning för kommande läs- och skrivförståelse. Sedan sker arbete med språklig 

medvetenhet, Bornholm, i förskoleklass som kopplas tillbaka till förskolan, vilket blir en 

återkoppling. Tanken är att pedagogerna ska se det barnen arbetar med i förskolan och sedan 

se hur det ser ut i förskoleklass, vad har gått bra och vad som inte gått bra. 

Bornholmsmodellen går ut på att under hela förskoleklassåret så utgår barn och pedagoger 

utifrån materialet. Det är viktigt att få in bokstäver och ljud, så barnen blir medvetna tidigt. 

Det betyder inte att barnen ska kunna alla bokstäver när de börjar årskurs ett, men att de 

förstår att en bokstav har ett ljud, möjligheten att kunna koppla ihop fem-sex bokstäver är en 

förmåga de bör ha uppnått anser både Sonja och Annika. I det material som används nu är det 

bokstäverna S,O, L, A, R och M, att lära sig hur bokstaven S låter och kanske kan koppla ihop 

med bokstäverna O och L så det bildar ordet sol. Barnen behöver inte kunna läsa helt men de 

ska lära sig förstå det här med fonem (språkljud) och grafem (skriftspråk) lite som att säga att 

de ska knäcka koden, säger specialpedagogerna. Sonja talar om för oss att i det gamla 

Bornholmsmaterialet som Ingrid Häggström gjorde med Ingvar Lundberg så var det en åtta 

veckors period när barnen gick i årskurs ett som skulle vara en repetition och uppföljning av 

Bornholm och det fanns ett tydligt veckoschema hur det arbetet skulle se ut. Ibland var det 

förskollärarna som gick in till årskurs ett under åtta veckor och arbetade med Bornholm, men 

Sonja har ingen aning om hur många som gör detta idag. Idag tror Sonja snarare att om det 

upptäcks att några barn behöver träna sin språkutveckling mer, får de gå in till förskoleklassen 

och vara med när de arbetar med språklig medvetenhet. Sonja tror att arbetet med åtta 

veckorsperiodens uppföljning är borttagen i det nya Bornholmsmaterialet. Däremot finns ett 

kartläggningsmaterial som kallas för Fonolek, ett slags test som görs i årskurs ett i september. 

Med detta material är det möjligt att se hur pass språkligt medvetna och fonologiskt medvetna 

barnen är, det är ett mått på Bornholms- arbetet. 

I förskoleklassen undersöks den språkliga medvetenheten på hösten, sedan undersöks den 

igen på våren för att se vad som har hänt, hur långt barnen har kommit med sin språkliga 

medvetenhet, innan de börjar i årskurs ett, på så vis blir det en uppföljning. 

Annika berättar att hon hört både positivt och negativt om materialet av förskollärare i 

förskolorna. En del tycker att materialet som behövs för att följa modellen kan vara svåra att 



 
 

få tag på, och att de kan känna sig styrda av Bornholms-samlingen. Annika tycker själv att 

tänket i Bornholmsmaterialet är bra, men menar att som förskollärare måste man själv tro på 

det man gör, själv tycka att det är bra för att kunna göra ett bra jobb. Men grunden, tycker 

Annika är ett bra tänk, men tycker att hon själv inte har arbetat tillräckligt mycket med 

materialet för att kunna uttala sig ordentligt om det. Sonja säger att det finns de som arbetat i 

många år som tycker att de blir för styrda av materialet. Men Sonja menar att det finns frihet 

att göra materialet till sitt eget, som hon sa tidigare att det går att variera innehållet med sina 

egna val av lekar och så vidare. Sonja säger att det är målet som är viktigt inte vägen dit, i 

skolan finns många olika metoder för att lära sig läsa och skriva och det går inte att säga att en 

metod är fel och en annan är rätt, det är slutresultatet som är viktigt. Sedan kanske det upplevs 

som tråkigt för förskollärarna att arbeta med samma material år efter år, men de får komma 

ihåg att barnen oftast tycker att det är roligt. 

Det arbetas mycket mer praktiskt i skolan idag mot för hur det var förut. Specialpedagogerna 

menar att det är klart mycket mer styrd aktivitet i skolan än i förskolan. Om att barnen får 

utöva övningar praktiskt säger Sonja att de flesta övningar i Före Bornholm går att göra 

praktiskt. Det går ju till exempel att leka Bockarna Bruse i skogen, eller arbeta med 

flanellografsagor där barnen får vara delaktiga i berättandet. Sonja berättar att de flesta 

förskollärarna börjar med att först läsa en bok och sedan dramatisera den. Men på en förskola 

arbetade förskollärarna tvärtom, först dramatiserade de en saga och sedan läste de boken för 

barnen, vilket visade sig göra att barnen förstod sagan bättre. Sonja menar: 

”man får passa sig för att inte få för mycket skola i förskolan” Sonja, talpedagog. 
 

I skolan jobbar de mycket med läsförståelse, det är en sak att lära sig ljud och att knäcka 

koden men det är en annan sak att läsa en text, men man måste förstå vad den handlar om 

också. Annika menar att det är viktigt att vi förstår att det inte bara är att läsa en bok för 

barnen och sedan bara lägga undan den, utan att samtala och reflektera med barnen om boken 

är viktigt och ju tidigare och ju mer förskollärarna gör det tillsammans med barnen desto 

lättare har barnen att få både språk- och läsförståelse. Enligt Annika så visar många 

undersökningar som gjorts i svenska skolor att läsförståelsen inte är så bra bland barnen idag. 

Därför har tanke väckts att börja arbeta med läsförståelse redan i förskolorna. Vi börjar 

diskutera att mycket handlar om fonologisk medvetenhet, men barnen behöver läsförståelse 

också. En del barn lär sig att läsa men kan inte alltid förstå vad texten handlar om. Sonja 

menar att det måste finnas något att hänga upp texten på och menar hur viktigt det är att jobba 

med läsförståelse och att börja med det tidigt. Att samtala om det man läser om, titta hur 

boken ser ut fram och bak, vad kan, den här boken handla om och reflektera med barnen om 

det. Efter det läser förskollärarna boken och pratar med barnen om vad den handlar om, och 

det är viktigt att låta barnen återberätta vad som händer i boken.  Sonja anser att det är viktigt 

att arbeta med fonologisk medvetenhet men det är också viktigt att parallellt arbeta med ord – 

och läsförståelse.  Det måste finnas en förståelse för vad ord betyder för att få en förståelse. 

Många utländska barn har lätt för att knäcka koden och lär sig läsa men de förstår egentligen 

inte det svenska språket och vad det är de läser.  

Annika berättar att det finns andra liknande material som förskolorna arbetat med som 

exempelvis Trulle, men hon upplever ändå att Bornholm är ett mer strukturerat material och 

det är det materialet man har forskat på. Bornholm kom ju på 80-talet och efter det har det 

tillkommit flera liknande material som har samma tänk men som är inte lika strukturerat som 

Bornholm. Nu är det Bornholm som gäller i denna kommun men att det går att komplettera 

med andra material i vissa övningar så länge man följer ”Bornholmstänket”. Även Sonja 



 
 

svarar att så länge förskollärarna känner sig trygg och säker på annat material så ser hon inget 

fel att de använder sig av det tillsammans med Före Bornholmsmaterialet, bara de själv tror på 

det de gör och att materialen inte motarbetar varandra. 

På frågan om barns inflytande i materialet menar Annika att pedagogerna kan styra 

övningarna så barnen kan vara med och styra och påverka. Sonja tycker att boken om 

Bornholmsmodellen är upplagd på ett väldigt tydligt sätt, det finns exempelvis handledningar 

på språksamlingar att följa. Men som de redan har nämnt är det mycket upp till pedagogen att 

avgöra hur samlingen ska avlöpa. Själva materialet kanske inte uppmuntrar det, men det 

ansvaret ligger på förskolläraren. Och vad handlar egentligen barns inflytande om, är det 

delaktighet eller något annat? Det går att diskutera detta länge, säger Sonja. 

Enligt specialpedagogerna måste förskollärarna se till att det inte blir för mycket skola i 

förskolan, att det inte bara blir de samlingssituationerna där barnen måste sitta ner. Det bör 

varieras med lek och göras i många olika sammanhang. Ofta förknippas att sitta stilla och titta 

på en tavla med inlärning, men barn lär sig på så många olika sätt. Specialpedagogerna anser 

att förskollärarna inte får glömma att de alltid arbetar med språket, inte bara i 

språksamlingarna. Specialpedagogerna däremot arbetar ofta med små barngrupper eller 

enskilda barn, vilket gör att de inte behöver ha klassiska samlingssituationer. 

På frågan om de anser att det är rätt av kommunen att ålägga förskolorna att arbeta med 

Bornholm svarar de att de tycker att det är ett bra koncept att arbeta på det här viset. Sonja 

menar att innehållet med lekar, sagor, rim och ramsor kan varieras bara konceptet följs. Hon 

anser att materialet är en kvalitetssäkring, att det blir en någorlunda samma kvalitet på 

kommunens förskolor. Annars kan det bli så att en förskola arbetar mycket målinriktat och 

inte alls på en annan. Sonja anser att det är lite för tidigt för att kunna säga om resultatet på 

bans språkutveckling höjts men från och med den här terminen så kollas de nya 

förskoleklassbarnen upp. Det finns ett nytt material som specialpedagogerna som jobbar med 

tal och språk i skolan använder sig av där de kan checka av mot Före Bornholm och då ska de 

kunna se exempelvis hur barnet kan rimma, hur barnet kan sammansatta ord, första och sista 

ljudet, stavelser och så vidare. Sonja tror att barnen som börjar i förskoleklass idag är mer 

fonologiskt mogna än tidigare, men hon kan inte säga om det beror på arbetet med Före 

Bornholm eller om det beror på att vi är mer allmänt medvetna, att föräldrar är mer medvetna 

och pratar mer med sina barn.  

Vi frågar hur förskollärarna har blivit utbildade i Bornholmsmaterialet och Sonja säger att de 

fick en föreläsning och att de fick materialet men sedan vet hon inte hur förskollärarna har 

gått vidare.  

 

  



 
 

Resultatanalys av specialpedagogernas intervju 

 

Specialpedagogerna tyckte inte att ledningen inom kommunen kunde ställa kravet på att alla 

förstaklassare skulle vara läskunniga medan verksamhetschefen utgick från det målet. Dessa 

meningsskiljaktigheter kan bero på utbildning och arbetsuppgifter hos dessa personer. 

Specialpedagogerna ansåg att det inte spelar någon roll vilket material som används utan att 

barnen når målet är det huvudsakliga. En av specialpedagogerna säger: 

 

”Vägen dit är inte huvudsaken utan målet är det väsentliga” - Sonja talpedagog. 

 

När specialpedagogerna arbetar med materialet arbetar de oftast med en liten grupp barn, då 

är det lättare att se förändringar. De är heller inte styrda att endast arbeta utifrån Före 

Bornholmsmaterialet, som de förskollärare vi intervjuade, därför skiljer sig svaren åt då det 

gäller specialpedagogerna. Däremot anser vi att specialpedagogerna var mera insatta och 

kunniga i Före Bornholmsmodellen. Det kan bero på att specialpedagogerna använder sig utav 

det material de anser är bäst och får därför välja att studera olika material, förskollärarna 

däremot blir ålagda att arbeta med materialet Före Bornholm. 
 

Intervju med förskollärare 

 

Sammanlagt har vi intervjuat tre förskollärare som vi har valt att namnge Emma, Siv och 

Lovisa som alla arbetar inom samma kommun i en ort i Mellansverige. Förskolan som Emma 

arbetar på är en god etablerad förskola, som nyligen fått sitt Qualiscertifikat. Qualis är ett 

företag som har fått i uppdrag att se över förskolornas verksamhetskvalitet. Förskolorna blir 

granskade utifrån deras verksamhetsmål.  Förskolläraren med namn Siv har jobbat i många år 

och har goda erfarenheter. Just nu arbetar hon i en tre till femårsgrupp. Siv var en av de första 

i sin kommun som började arbeta utifrån ett liknande språkövningsmaterial som Bornholm 

vid namn Praxis. Detta anser Siv har gett och även setts ge goda resultat bland de barn som 

hon har arbetat med senare i skolåldern i just fonologisk medvetenhet utifrån dokumentationer 

hon har gjort på barnen. Lovisa arbetar på en liten förskola med två sammanslagna 

avdelningar. Hon arbetar med matematik men även mycket med språket. Emma arbetar på en 

friförskola med kristen inriktning. Emmas förskola är inte ålagd som de andras förskolor är att 

arbeta utifrån Före Bornholmsmodellen, däremot ska de följa kommunens fokusområde vilket 

är läs-och skrivförståelse just nu. Därför har Emmas förskola valt att frivilligt arbeta utifrån 

Före Bornholmsmodellen.  

De berättade att i ungefär två år har förskolorna arbetat utifrån Före Bornholmsmaterialet, 

detta på order ifrån kommunen, förutom Emmas förskola. Dock hade ingen av dessa 

förskollärare valt att arbeta utifrån materialet om inte kommunen hade köpt in det. Alla tre 

förskollärarna var skeptiska till användandet av materialet, men nu när de har bekantat sig 

mera, anser de att materialet är ett användbart verktyg. 

Den utbildning förskollärarna erbjöds om materialet upplevdes som knapphändig och gav inte 

den utbildning de hade förväntat sig. Däremot ansåg de att handledningen till materialet var 

lätt att förstå och följa. Lovisa var aldrig på någon utbildningsdag utan hon fick läsa boken 

och sedan starta upp som hon själv uttrycker det. De var många runt om henne som inte alls 

hade fått någon utbildning. 



 
 

De tyckte från början att materialet var alldeles för enkelspårigt, men när de lärt sig tänket 

vågade de utforska materialet på egen hand och komplettera med sina egna erfarenheter. De 

vävde in andra material i Före Bornholmsmaterialet för att göra det till sitt eget. Siv 

förklarade att pedagoger som arbetar i ständig kontakt med barnen tänker i andra steg än vad 

de professorer som har utarbetat materialet gör. Pedagogerna tänker exempelvis att om de 

rättar en saga om Rödluvan och vargen, bör ramsan eller sången vara exempelvis om en varg. 

Pedagoger vill ha en röd tråd genom sin samling för att barnen skall känna igen och kunna 

referera. Likväl som det är viktigt med en tydlig början och ett tydligt slut. Diskuterar barnen 

om vargen skall de kunna tänka på ramsan eller sången om vargen och även minnas hela den 

specifika samlingen. I och med detta ger det dem en lärandesituation. Professorer tänker i 

andra steg, som är minst lika viktigt. De tänker att i den övningen får de fonologisk 

medvetenhet, sedan kommer ordförståelsen, vilket skall leda till en lärandesituation. Vilket 

det gör men dock inte utan pedagogens specifika samling anser Siv. Professorer ser samlingen 

utifrån kunskap och pedagogen ser samlingen utifrån erfarenhet, vilket går hand i hand. Under 

intervjun sammanlänkar vi detta till Deweys pedagogik ”learning by doing” som vi nämnde i 

en av frågorna. Vi undrade om Deweys pedagogik fanns med i Bornholmsmaterialet eftersom 

just den synen på inlärning är populärt bland många förskolor. Även för att vi ville veta om 

upphovsmakarna har utvecklat sitt material utifrån vetenskapliga auktoritärer, som just till 

exempel Dewey. På frågan om barnen gavs möjlighet att utforska sitt eget lärande i materialet 

svarade alla tre att de tyckte att det är helt och hållet upp till pedagogen som håller i 

samlingen. Att Följa samlingsförslaget som finns i materiale är inget dessa förskollärare anser 

gynnar dem i deras lust och glädje att undervisa. Däremot har de full förståelse för dem som 

vill och anser att det är bästa alternativ, men de anser att det gynnar inte deras barn på bästa 

sätt. Lovisa säger att strukturen som finns i materialet är uppbyggt så att inga viktiga detaljer 

glöms bort. För en erfaren förskollärare kommer det av sig själv, dessa små detaljer. 

Förskollärarna anser att de använder sig utav Före Bornholmsmaterialet som ett uppslagsverk 

och inte som en mall som kommunen vill att materialet skall användas som. 

En förskollärare har idag helt andra uppgifter än på 1980-talet. Exempelvis är bilderna, 

ramsorna och sagorna verklighetsförankrade i den värld vi lever i nu?  Exempelvis en telefon 

såg annorlunda ut på 1980-talet än de telefoner vi har nu. Bilderna i Bornholmsmaterialet 

anser förskollärarna behöver uppdateras. Siv tycker att bilderna är alldeles för stereotypiska, 

trots det använder avdelningen bilderna till syften där bilder bör vara stereotypiska, 

exempelvis till barn med speciella rättigheter. Sedan Lovisa har valt att använda sig utav de 

bilder som erbjuds genom materialet. Däremot anser Lovisa att materialet är tidskrävande och 

tar onödig tid från verksamheten. Pedagogerna måste exempelvis själva ta utvalda sagor 

utifrån materialet, kopiera och laminera bilderna till samlingarna. Därför hade det varit 

enklare om de fick använda sina egna bilder och sagor. En av förskollärarna säger: 

”Ett färdigt material är jag personligen väldigt skeptisk mot” - Lovisa förskollärare. 

De barn som Siv jobbar med hade en tydlig fonologisk medvetenhet innan de satte igång att 

arbeta med Bornholmsmaterialet eftersom hon som vi tidigare nämnde har hon arbetat i 

många år med Praxis. Därför anser Siv är det svårt att säga om någon förbättring gällande 

barnens utveckling skett. Däremot säger Siv att definitivt ingen försämring har synts, 

dessutom tycker Siv att det var en bra komplettering till hennes praxisarbete. Lovisa och 

Emma ser inte heller en markant utveckling hos barnen. De anser också att det jobbat mycket 

med språk- och läsförståelse innan de började arbeta utifrån Före Bornholmsmodellen.  

När Bornholmsmaterialet skriver att pedagogerna skall arbeta med fonologisk medvetenhet 

arbetar Siv med Praxis, vilket har gjort att Siv inte behövt ändrat i så radikalt ifrån sina 



 
 

tidigare arbetsmetoder. Detta leder till en trygghet hos henne som i sin tur leder till trygghet 

hos barnen som skapar positiva lärande situationer. Lovisa däremot förespråkar att det är 

viktigt att våga förändra, till exempel lägga till och göra det till sitt. Skapa lärande situationer 

utifrån vad barnen tycker är intressant.  

För Siv, Lovisa och Emma är det viktigt att de får vara spontana i sina lärandestunder med 

barnen, vilket Bornholmmaterialet inte ger utrymme till om förskollärarna slaviskt följer det. 

Detta är något dessa förskollärare aldrig kommer göra, vilket är enligt Görel Steiner (skapare 

av Bornholm) helt okej. 

I materialet får barnen absolut använda sig utav kroppen och alla sinnen, Siv tycker även att 

möjlighet till barns inflytande finns i materialet. Åter igen är detta upp till pedagogerna att 

avgöra hur lärandet skall avlöpa. Lovisa säger att kropprörelse lägger hon till under extra 

material. Detta för att hon anser att barn lär sig på olika sätt och med olika sinnen.  

”Materialet är endast en hjälp, en förmån, inget hinder” - Siv förskollärare. 

Siv berättar att från början ansåg hon att detta inte alls var ett bra beslut kommun hade tagit, 

men efter att på egen hand ha gjort lite efterforskningar anser hon att materialet är bra och Siv 

väljer själv vilka delar hon tar med. Siv tror att teorin bakom varför kommunen har ordinerat 

ut detta till alla förskolor är för att resultatet bland barns läs- och skrivkunnighet har 

försämrats genom åren, därför vill kommunen hjälpa på detta sätt. Men som sagt detta är 

endast en teori, utan någon som slags teoretisk bakgrund, anser Siv. I början var Lovisa 

väldigt kritisk mot materialet men hon har nu lärt sig att arbeta med det rätt och hon känner 

sig trygg med materialet. Detta gör att hon blir en bra och trygg förskollärare, detta utifrån 

hennes beslut om att de gör materialet till sitt. 

 

Resultatanalys av intervjuer med förskollärarna 
 

Att kommunen inte gett utbildning till alla förskollärare om Före Bornholmsmaterialet 

upplevde de förskollärare vi intervjuade som negativt. Dock ansåg de att handledningen till 

materialet var enkelt att läsa och förstå. Däremot ansåg verksamhetschefen att utbildning hade 

getts vilket betyder att parterna talar mot varandra. En tolkning vi gör utifrån detta är att 

informationen om utbildningen var knapphändig och troligtvis inte nådde fram till alla. 

Förskollärarna känner sig styrda av det färdiga materialet, men och andra sidan känner de 

också frihet att kunna ändra lite i materialet och göra det till deras eget. Alla förskollärare var 

eniga om att de ville göra materialet till sitt eget för att på bästa sätt kunna lära ut. Detta anser 

vi beror på att förskollärarens uppgift är att ha ett material som är anpassat efter barn istället 

för att barnen ska anpassa sig efter materialet. Den enda som inte tyckte det var okej att byta 

ut något var verksamhetschefen. Vi anser att förskollärarna arbetar utifrån Bruners teori, där 

han liknar lärandesituationen med vetenskapsmännens strategi att arbeta sig utifrån klarhet till 

klarhet. Bruner menar att exempelvis vissa barn har kommit längre i sitt hypotestestande än 

andra. Detta kan variera enligt Bruner utifrån barnens strategival och utifrån lärsituationen. 

Utifrån erfarenheter byggs även den kognitiva utvecklingen då kognitiv utveckling menas att 

barnet tillägnar sig tekniker och redskap utifrån barnets kultur. (Fahlén, 2002) 

För förskollärarna är det självklart att arbeta med rim, ramsor och läsförståelse eftersom de 

arbetar med sångstunder, bokstunder och dramatiseringar. I dessa aktiviteter ingår bland annat 



 
 

den alfabetiska koden, den fonologiska medvetenheten och semantiska utvecklingen ofta utan 

ett medvetet syfte hos förskollärarna. Däremot anser vi att detta material ger möjlighet för 

förskollärarna att reflektera över vad de lär ut och varför. 

 

 

  



 
 

Diskussion 
 

Diskussionen har vi lagt upp utifrån de resultat vi har fått fram i våra undersökningar. Denna 

del disponeras efter våra frågeställningar, alltså de viktigaste svaren på våra frågor och 

undersökningar. Vi anser att våra svar är väl tillförlitliga och vi utgår från att informanterna 

har varit sanningsenliga i sina svar på våra frågor.  

I läroplanen betonas dokumentation, uppföljning, utvärdering, därför finns tanken redan 

grundad i vårt tillvägagångssätt om hur vi vill få fram bästa fakta. Vi är inte ute efter det 

enskilda barnets kunskaper utan vi vill se till hela situationen, i det här fallet 

lärandesituationer enligt Före Bornholm. Just därför är vi intresserade av att veta hur ett 

material kan vara optimalt till olika verksamheter med skilda barngrupper. Det står även i 

läroplanen att förskolläraren skall ansvara för varje barns utveckling, vilket görs genom 

systematisk dokumentation och på detta sätt se barnets möjlighet till inlärning. 

 

Tolkning/analys 
 

Att använda sig utav ett instrument med många ingångsmöjligheter som, intervju, 

observation, tidigare forskning och erfarenheter har gett oss möjlighet att skapa en förståelse 

om varför en kommun valt att förskolan skulle arbeta med Bornholmsmaterialet. Det har även 

skapat en större förståelse hos oss själva om varför, som i detta fall kommunen, har valt att 

göra som de har gjort men även en större förståelse om vad barn behöver för att knäcka läs- 

och skrivkoden. En ingång som vi valde att ta bort var intervju med barn, detta för att vi hade 

lätt kunnat hamna i teoretiska övergeneraliseringar, med detta menar vi att ett barns svar på en 

fråga kan bli ett resonemang om något helt annat. Validiteten kan ifrågasättas när det gäller 

intervjuer med barn om intervjuaren inte har kunskap och erfarenhet att kunna skilja ut 

barnets äkta tankar från exempelvis barnets fantasi. Vi ansåg inte att vi hade den förmågan 

därför valde vi bort barn som informanter.  Den interna logiken, harmonin i vårt arbete har vi 

sökt framkalla genom att beskriva vårt forskningsfält för att sedan ge en bild av vad arbetet 

handlar om.  

Vi anser att det bör vara upp till förskollärarna som dagligen arbetar med dagens barn och 

materialet om och hur de vill arbeta med det. Att en hel kommun arbetar efter ett material 

men att det är endast ledningen som vet varför, tolkar vi dels som ett o-engagemang från 

pedagogerna men dels som ett hierarki-tänk från ledningen. Däremot att kommunen valde att 

satsa helhjärtat på något ser vi som ett plus. Däremot är vi medvetna om att val av metod är de 

professionella förskollärarnas ansvar, utifrån vår tolkning av Lpfö 98 (reviderad 2011). Att 

alla barn skall vara läskunniga när de går ut första klass utifrån hjälp av ett endaste material 

anser vi talar emot all forskning. Exempelvis Falhéns (2002) avhandling där hon skriver att ett 

endaste material inte funkar på alla barn. Likaså menar Stockall, Dennis och Miller (2012) att 

när barnen börjar förskolan har de olika förutsättningar och därmed olika inlärningsmetoder. 

Detta anser vi talar emot vad verksamhetschefen i kommunen vi intervjuade ansåg, nämligen 

att ett och samma material ger alla barn samma förutsättningar.  Å andra sidan menar 

Hermansson (2013) att skrivande ofta beskrivs som en förmåga, som om att alla barn lär sig 

på ett och samma sätt. Däremot kan tillvägagångssätten variera beroende på vilken barngrupp 

förskollärarna har. Enligt Nordin-Hultman (2004)talas världen och kunskapen fram, 

författaren menar att språket beskriver och representerar världen. Författaren menar att det 



 
 

inte spelar någon roll vilket material du har eller barnen har tillgång till. Det är personalens 

tillvägagångsätt och språk som beskriver den pedagogiska verksamheten, samt vilket material 

det finns tillgång till. Den pedagogik pedagogerna väljer att använda sig utav är det som 

kommer spegla barnets inlärning. En slutsats vi drar efter detta är att en pedagog med lust och 

glädje till lärandet dock är bättre än en pedagog som är bunden till ett material de inte kan stå 

för. Detta leder till missnöjda pedagoger och som i sin tur kan leda till dåliga lärsituationer för 

barnen. 

 

Verksamhetschefen talade om att det var viktigt med systematik, trots detta höjs inte 

resultaten i kommunen.  På vägen mellan förskolan och skolan uppstår brister i barnens läs- 

och skrivförståelse. Orsaken till detta tycker verksamhetschefen är att förskolor och skolor 

inte följer samma material. De viktiga byggstenarna som exempelvis semantisk utveckling, 

fonologisk medvetenhet och den alfabetiska koden skall följs från grunden, från barnens 

tidiga ålder upp till skolåldern. Fielding Barnsley och Hay (2012) menar för att barn ska 

kunna lära sig läsa och skriva behöver de en positiv inlärningsmiljö. I förskolan är 

inlärningsmiljön ofta väl genomtänkt medan det i skolan är mer katederinlärning. Detta kan 

påverka vissa barn negativt, därav talpedagogen Sonjas uppmaning om att inte göra för 

mycket ”skola” i förskolan.  En slutsats utifrån observationerna på bland annat en 

småbarnsavdelning är att barns lärande bör göras på ett lekfullt sätt. En annan slutsats var att 

en strukturerad Bornholmssamling gav barnen en grundligare förutsättning för inlärning, 

vilket även verksamhetschefen och förskolechefen förespråkade. Däremot bör vi beakta de 

råd som talpedagogen gav att det inte ska vara för mycket skola i förskolan.  

Sema Buyuktaskapu (2012) säger att miljön är avgörande för hur inlärning sker. Författaren 

påstår att hennes forskning har visat på att språkövningar i förskolan ger bokstavsförståelse, 

skrivmedvetenhet och fonologisk medvetenhet. Detta leder till att barnet sedan knäcker 

läskoden. Den fonologiska medvetenheten anser författaren finns redan hos en niomånaders 

bebis, det gäller bara att locka fram det hos barnet. Författaren påpekar hur viktigt det är med 

fonologisk medvetenhet. Samtidigt tas det upp att det finns forskning som tyder på att 

fonologisk medvetenhet inte alls är väsentligt om det inte sker i samband med annat. 

Författaren har kommit fram till resultatet att ju mera barnen läser hemma i deras hem, desto 

lättare får de med läs- och skrivförmågan i senare år. Det räcker inte att öva på förskolan, 

hemmet bör vara ett komplement till förskolan/skolan. Detta är precis vad chefen i kommunen 

vi intervjuade sade, det räcker inte med före Bornholmmaterialet, det behöver kompletteras i 

hemmet. Vad vi undrar då är det verkligen etiskt rätt att ge föräldrarna ansvaret för barnens 

läs- och skrivinlärning? Ett visst samarbete mellan förskola och hemmet kan vi tycka är 

lämpligt, men hela ansvaret bör inte läggas på hemmet. Är hemmarelationen negativ får 

barnet kanske inte den stimulans och uppmuntran de behöver. Viss forskning visar att studier i 

hemmet ger ökat resultat bland barns språkliga medvetenhet, Girard och Girolametto (2013). 

Vi tycker oss se att cheferna har ändrat sitt synsätt gällande läs- och skrivförståelse, eftersom 

forskning har visat på att läsförståelsen hos barn blir sämre och betygen sjunker. Därav den 

radikala förändringen att alla kommunens förskolor ska arbeta efter samma material, utifrån 

pedagogernas professionella arbetssätt. Vi upplever inte att specialpedagogerna har gjort så 

dramatiska förändringar i sitt arbete och synsätt sedan förskolorna ”ålagdes” att arbeta med 

Före Bornholmsmodellen  

Ett av kommunens mål är att alla barn som avslutar årkurs ett ska kunna läsa men det målet 

anser Sonja, talpedagog, är lite väl högt. Hon menar att risken med att säga att alla barn ska 

kunna läsa är att både barn, föräldrar och pedagoger känner sig misslyckade om barnet inte 



 
 

lyckats knäcka koden innan det slutar årkurs ett. Det kan visa sig att även om förskollärare 

och lärare har arbetat målinriktat så har barnet ännu inte kommit dit i sin mognad. Det kan 

leda till att exempelvis föräldrar blir besvikna på sina barn och på skolan. Det kan vara bra att 

ha som mål att de flesta ska kunna läsa men att förvänta sig att alla ska kunna läsa är ett 

väldigt högt mål.  

Tornéus (2000) skriver att i teorin så finns det två sidor av läsning, den ena är avkodning och 

den andra är läsförståelse. Avkodning brukar stå för översättning av bokstäverna till språkliga 

enheter som stavelser, ord, orddelar och så vidare. Läsförståelse betyder att du förstår 

innebörden av det du läser. Tornéus (2000) menar att läsning är en färdighet och avkodningen 

måste efter hand automatiseras. Författaren skriver att resultatet från många undersökningar 

visar på att avkodningsproblem är en vanlig orsak till att både barn och vuxna har svårigheter 

att förstå vad de läser. Man menar att det krävs så mycket av de mentala resurserna att de inte 

räcker till för förståelsen.  

 

Även Ann-Katrin Svensson (2005) påvisar hur viktig avkodningen är för läsförståelsen.  Hon 

menar att om avkodningen tar för mycket energi av barnet leder det till svårigheter att 

reflektera över innehållet och att minnas vad texten handlar om. Enligt Svensson kan 

pedagoger/vuxna, genom att leka med ord och ljud i språklekar, hjälpa barnen att förbereda 

sig inför läsinlärningen. Till exempel att tala baklänges, vrida och vända på ord och hitta på 

nya ord bidrar till att barnens språkliga medvetenhet ökar. Svensson (2005) skriver att enda 

sedan början på 1980-talet har forskare visat engagemang för den språkliga medvetenheten 

hos barn. Forskare har försökt hitta relevansen för hur viktig den språkliga medvetenheten är 

för barns förmåga till att lära sig skriva och läsa. Med språklig medvetenhet menas barnets 

förmåga att självständigt reflektera över språket, både medvetet och omedvetet. Vårt språk 

rymmer många delar: ord, delar av ord (morfem) och ljud (fonem) och när barnet blir 

medveten om dessa delar och språkets form i både talspråk och skriftspråk så kan dessa delar 

sättas ihop och man kan säga att barnet har en språklig medvetenhet. (Svensson 2005).  

Fonologisk medvetenhet idag är ett standardbegrepp inom läsforskning, mycket på grund av 

Ingvar Lundberg och hans Bornholmsmodell. Media har ett annat språk, samhället ser 

annorlunda ut, vi använder elektronik på ett annat sätt än då Bornholmsmaterialet 

framarbetades. Trots att ett modernare material har utvecklats bygger innehållet på samma 

fonologiska medvetenhet.  

 

Vi anser att kunskap skapas olika för olika barn och dessutom i olika miljöer. Utifrån våra 

intervjuer anser vi att dessa tankar finns i Bornholmsmaterialet, däremot är det helt upp till 

pedagogen att göra det lustfyllt. Exempelvis vilken miljö och vilket tillvägagångssätt väcker 

barnens nyfikenhet till att utforska skriftspråket och lusten att läsa texter.  

 

Diskussionerna mellan oss har varit många och långa. Något vi fastnade för var hur viktigt det 

är att barnen har roligt och att lusten till lära finns med i övningar och samlingar de använder 

sig utav. I Före Bornholmsmaterialet står det mycket om glädjen till lärandet och lekens 

betydelse för barns utveckling. Precis som författarna till materialet beskriver språket som en 

svamp som suger åt sig allt nytt, behöver språket få stimulans, vägledning och styrning 

Lundberg,( 2007). Med vårt examensarbete ville vi undersöka om Bornholmsmaterialet är ett 

verktyg som kan ge våra barn den stimulansen, styrningen och vägledningen som gör det 

möjligt för barnet att lyckas. Den största gåvan vi kan ge barn för att främja en positiv 

självbild och ett gott självförtroende, anser vi är genom att hjälpa dem att lyckas. Vi anser att 

Före Bornholmsmaterialet är ett användbart verktyg med goda möjligheter att påbörja barnets 

livslånga lärande. 

 



 
 

Piagets yttrande om att språket är ett teckensystem, ser vi i båda observationerna och att 

adaptionsprocessen är tydlig i den första observationen. Piagets tankar om att barnet delar in 

språket i två delar tolkade vi i Pojken och traktorn. Det egocentrerade språket använde sig 

pojken utav när han mumlade trots att pedagogen stod alldeles bredvid. Pojken varken brydde 

sig eller tänkte att någon skulle förstå honom, för honom var det bara traktorn och vagnen 

som gällde. Detta utifrån pojkens låga ålder menar Piaget, medan Vykotskij menar att barn 

visst har ett socialt språk redan från födseln och bör betraktas så. Däremot menar Vykotskij 

att det egocentriska språket kommer för barn i förskoleåldern genom att de måste tala högt för 

att lära sig lättare (Askland och Sataǿen, 2009). 

I Bornholmssamlingen när pedagogen ville få dem att förstå vad en mening är använde hon 

exemplet att Peter hade en cykel. Barnen gavs inte möjlighet att associera till något eget eller 

själva komma på något utifrån deras erfarenhet. I deras värld fanns det kanske ingen Peter 

med en cykel men efter denna samling finns det de. Barnen utvecklade i sin tankevärld en 

pojke som heter Peter med en cykel, en ny erfarenhet. Barnen kanske kände någon med en 

cykel som de i sin hjärna döpte om till Peter för att förstå ordet mening, en assimilation 

skedde enligt Piaget. Vilket resulterade i ackommodation eftersom barnen byggde upp en 

struktur i sitt tänkande (Askland och Sataǿen, 2009).  

Bruners synsätt på inlärning kan vi också avläsa i den specifika Bornholmssamlingen, 

(Fahlén, 2012). Detta genom att pedagogen påpekade lärde barnen ordet ”mening” genom att 

relatera till det de redan visste. Samtidigt menar Bruner att utifrån sina sinnen skapar 

människan sig en hypotes och gör om kunskapen till de erfarenheter människan redan besitter. 

Vilket pedagogen gjorde i observationen pojken och traktorn. Pedagogen där antog att det var 

traktorn pojken ville ha med sig för sådana erfarenheter hade hon om andra barn. Istället för 

att försöka förstå pojken skapade pedagogen sig en egen hypotes om vad som stämde i just 

den händelsen.  

Vi anser att det är spännande att se att dessa ”gamla” forskare fortfarande finns med i material 

som kommunen väljer att köpa in till barn som lever på 2013-talet. En tolkning vi gör är att 

barnen inte är lika idag som då, det sociala har förändrats radikalt. Eller väljer vi ändå att 

bygga upp vår forskning på det äldre för att ha en utgångspunkt. En annan tanke som slog oss 

var att forskningen när det gäller barn är mera etisk idag än den var då på tidigt 1900-tal. 

Exempelvis Skinners experiment på sina egna barn, vilket aldrig skulle få förekomma i 

dagens samhälle. Skulle det däremot få förekomma skulle det inte godkännas för publikation. 

Ett förslag på vidare forskning från vår sida är att undersöka barnens resultat på den språkliga 

medvetenheten idag för att hitta ytterligare ett material som är anpassat barn på 2000-talet. Ett 

material som inte grundar sig på bland annat Piaget och Vygotsky, utan som är utarbetat 

utifrån forskning på dagens barn och den etik som nu råder. Ett exempel är att i dagens 

samhälle som är inriktat på IT kanske det går att utveckla Bornholmsmaterialet som ett 

dataprogram. Eftersom vissa barn har lättare att lära sig exempelvis skriva om de får använda 

sig av en dator istället för att skriva själva.  

 

Anledningen till detta arbete är våra och olika förskole-pedagogers tankar kring barns 

språkutveckling i förskolorna. Vi anser att mycket fokus ligger idag på språksamlingar i form 

av skolundervisning. Ett annat syfte är att vi med detta examensarbete vill ge läsare en 

möjlighet att ta ställning till de resonemang eller påståenden som vi lägger fram. Vi vill att 

läsarna utifrån vår text ska kunna driva samtal grundade på vår rapport.  

  



 
 

 

Slutord 
 

Genom att rekomendera sina förskolor att arbeta med Före Bornholm ser kommunen det som 

en kvalitetssäkring, då barnen ges samma förutsättningar inför den väntande skolstarten. Alla 

barn ska ha samma möjlighet att utveckla sin språkliga medvetenhet. I det spontana lärandet 

kanske inte samma förutsättningar ges till alla barn, på det viset som en strukturerad 

lärandesituation som exempelvis en Bornholmssamling ger. Visionen kommunen har är att 

”Bornholmstänket” ska finnas hos varje pedagog både i strukturerade såsom spontana 

lärandesituationer.  Genom att pedagoger blir rekommenderade att ha Före 

Bornholmssamlingar varje dag kanske det kan göra dem mer medvetna om de spontana 

lärandesituationerna. För när väl tänket har fastnat kan även det spontana lärandet bli en 

medveten lärprocess. 

 

Skillnaden mellan aktörernas åsikter anser vi beror på att de har olika uppdrag. Lösningen 

vore ett bättre samarbete och kanske att sätta sig in i varandras arbetsuppgifter. Alla vill i 

slutänden se samma resultat. Ett bättre samarbete mellan ledning och arbetsgruppen anser vi 

skulle stärka alla positivt och med det barnen. Att få alla arbetsgrupper att känna sig delaktiga 

i beslut som tas, stärker förskolan som en gemensam verksamhet. Vår insikt av detta är att 

samarbetet mellan komponenterna har varit knapphändig, och informationen har tolkats olika 

hos de olika aktörerna. Detta har lett till att vissa av de intervjuade ser materialet som en hjälp 

och de andra ser det som ett krav och barnen befinner sig mittemellan. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 
 

Många etiska diskussioner kan förknippas med den ”gyllene regeln” som står skriven i Bibeln 

om att man ska göra mot andra det man vill att andra ska göra mot en själv. Den meningen är 

en grundsten i vårt etiska tänkande.  Bjørndal (2005) hänvisar till att det finns grundläggande 

principer vid granskande av etiska diskussioner: Principen om självbestämmande- att 

människor ska ha rätt att få bestämma över sig själva. Principen om rättvisa- alla människor 

ska behandlas lika i de saker där de har lika förutsättningar. Principen om maximal godhet- 

människor ska göra så mycket gott som möjligt, minimera lidande och minska skador. 

Principen om minimalt lidande- i minsta möjliga grad ska man skada eller orsaka lidande.  

Det går att dela in etiken på olika sätt, ett sätt är att skilja på egenetik, förvaltningsetik och 

professionsetik. Egenetik tillhör den egna personen och är jämförbar med ens personliga 

uppfattningar och personliga samvete. Förvaltningsetiken finns i offentliga handlingar och 

andra styrdokument som beskriver lagar och regler. Professionsetiken handlar om den etik 

som utvecklats inom en yrkesgrupp (profession). I många av professionerna finns etiska råd, 

etiska riktlinjer och andra regler, och i vissa professioner har man till och med utvecklat en 

egen ”domstol” i fall där yrkesetiken bryts. Detta gäller bland annat advokater och 

journalister.   

Bjørndal (2005) menar att när intervjuer används i undersökningssyfte gäller det att även 

begrunda det etiska perspektivet. Att visa respekt för de människor som blir intervjuade eller 

de observationerna gäller. Ordet etik har sitt ursprung från grekiskans ord ethos som betyder 

moralisk inställning, sedvana, sätt att handla och karaktär. I vår tid, menar Bjørndal,(2005) 

används begreppet etik i samband med en reflekterande inställning gentemot omvärlden. 

Validitet är ett ord som är sammankopplat, med forskning och undersökning, validitet betyder 

väldigt förenklat ett mät- instrument som användes för att mätta det man avser att mäta, 

Fahlén (2002)  Förut fanns det olika sorter av validitet, exempelvis innehålls- och 

begreppsvaliditet, idag är det inte på det viset utan mätningen fokuseras på hur den kan 

förklaras och skapa en förståelse av vad som mäts. Därför har 

Begreppet teori beskrivs enligt Rosenqvist & Andrens (2006) som en vetenskaplig tanke, 

åsikt, eller förklaringsförsök. Alltså en tro eller en särskild lära, läran eller tron skall beskriva 

en del av den verklighet, utifrån vilka gestalter det handlar om och vilka relationer som finns 

dem mellan. I vår uppsats har vi använt Vi vill börja med att några begrepp som vi har använt 

oss utav under vårt skrivande, det är begreppet teori, metodologiska begrepp, tillämpad 

forskning, hermeneutisk, fenomenologisk och fenomenografisk- forskning.  

oss av många olika teorier exempelvis behavioristiska teorin, Bruners teori och Piagets- teori, 

men även sådana som är relativt vanliga inom pedagogik och didaktik, det är exempelvis 

konstruktionistisk- och socialinlärningsteori. Dessa teorier har vi sedan delat in i olika 

perspektiv för att ännu lättare kunna se det givande resultatet. De olika perspektiven vi har 



 
 

använt oss utav är exempelvis, individperspektivet, systemperspektivet och 

naturvetenskapliga perspektivet.  

Bilaga 2   

                    
Hej! 

Vi heter Petra Löfstrand och Erika Nilsson och vi läser vår sista termin på 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Gävle. Vi har precis påbörjat vårt examensarbete på 

30 hp.  Vi har valt att lägga fokus på Före Bornholmsmodellen och dess inverkan på 

förskolebarns språkliga utveckling. Vår titel på examensarbetet är ”Ska vi leka Bornholm”. 

Vi skickar dig detta brev som en förfrågan om du har möjlighet att delta i en intervju. Vårt 

syfte är att genom en intervju med dig få en inblick i hur du på din förskola arbetar med detta 

material/denna metod/modell. En av de frågeställningar som examensarbetet kommer att utgå 

utifrån är Vad anser pedagoger som jobbar utifrån detta material? 

Accepterar du att delta i vårt arbete, så står det dig fritt att avbryta samarbetet när som helst. 

Allt material kommer att behandlas konfidentiellt dvs. inga namn på personer eller förskolor 

kommer att kunna identifieras. Det färdiga examensarbetet kommer att kunna läsas på DiVa 

under Uppsatser.se.  

Några frågor som intervjun kommer att behandla är: Anser du att Bornholmsmodellen 

underlättar barns språkliga utveckling. Hur?  Du får gärna redan nu skriva ner lite tankar kring 

innehållet av vad vi har presenterat. Detta kan underlätta för både dig och oss i kommande 

intervju, om detta blir möjligt. Har du frågor var vänlig och kontakta Erika Nilsson eller Petra 

Löfstrand på telefonnummer. 

Med vänliga hälsningar  

Petra Löfstrand och Erika Nilsson 

 

 

Handledare för examensarbetet är: 

Annie Hammarberg (lektor) 

Tel.  

Mailadress:  

 

 

 



 
 

 

 

Bilaga 3 
 

Intervjufrågor  

1. Hur länge har förskolan/arbetsledningen/kommunen arbetat med 

Bornholmsmaterialet? 

2. Har ni sett någon positiv utveckling gällande materialet? 

3. Har ni sett någon skillnad sedan ni började arbeta med materialet 

4. Utifrån boken språkutveckling och språkstörning hos barn, av Ulrika Nettebladt 

(2013, sid 183) talar hon om gester och kropprörelser som ett viktigt inslag i barns 

informationsöverföring och uppkomst av kommunikation. Redan från spädbarnsålder 

rör barnen armarna medan de skriker för att göra sig lättare förstådd. Vi tolkar detta 

som att det är viktigt för barn att även använda sin kropp för att lära lättare. Hur 

mycket rörelsematerial finns det i Bornholmsmaterialet? Vad anser du om att använda 

material som använder sig av rörelser vid språkinlärning? 

5. En av pedagogikens giganter John Dewey (1859-1952) ansåg att pedagogens uppgift 

var/är att sammanlänka motsättningen mellan tanke och handling. Hans teori 

”Learning by doing” gick ut på att eleverna skulle lära sig genom att genomföra 

praktiska uppgifter.  Det som fungerande praktiskt innebar en sann uppfattning om 

omvärlden. Deweys teori har haft stor betydelse för pedagogiken inom förskolan och 

har det fortfarande. Kan ni urskilja Deweys pedagogik i Bornholmsmaterialet? Ges 

barnet möjlighet att själv utforska sitt lärande? 

6. Vi har läst en vetenskaplig artikel från Mevlana University (Turkiet). I den studien 

framgick det att desto tidigare barnen blir bekanta med litteracitet ju lättare har barnen 

för att lära sig läsa och skriva. Desto bättre språk, kunskap och medvetenhet barnen 

har i förskolan desto lättare blir det senare i skolan. Studien visar även att den 

fonologiska medvetenheten blir bredare av att utföra praktiskt. Vi undrar om 

uppföljning av materialet utförs i skolan? (Fråga till förskolechef, kommunen, lärare) 

Eller är det bara tillgängligt i förskoleklass och förskola? (Fråga till förskolechef, 

kommunen, lärare)Försvinner den praktiska delen mer i skolan och ersätts med teori. 

(Fråga till förskolechef, kommunen, lärare) Har Bornholm några liknelser med 

materialet i skolan? (Fråga till förskollärare) 

7. När vi läste i wwc Intervention report, ies (institute of education science, juni 2012) 

framgick det att fonologiska övningar har positiv inverkan på barn med 

inlärningssvårigheter. Har ni tillgång till andra material som bygger på Bornholm? 

 

8. Ser man spår av barns inflytande i materialet? Har barnen möjlighet att påverka 

materialet. Barns inflytande utifrån( läroplanen lpfö 98)  
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