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Abstract 
 
International studies show that literacy skills have deteriorated among Swedish students. Empirical 
evidence states that before being able to learn to read it is important to have phonological awareness. 
From this perspective, an intervention study was launched to examine whether pupils´ phonological 
awareness could be enhanced through the work of a special model during a limited time. The aim of 
the study is to investigate whether six pupils in preschool develop phonological awareness based on 
Bornholmsmodellen during a limited period of time. The control group was made up of the 
remaining pupils in the preschool class.  Before and after the intervention, the pupil’s phonological 
awareness was charted in order to draw conclusions about the results. Based on the results the 
conclusion is that intervention with Bornholmsmodellen for seven weeks, four times a week, 15-20 
minutes each time, shows better phonological results, than regular education performed in the 
preschool class. Pupils in the intervention group increased not only their results individually, but also 
raised the result compared to the control group. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Bornholmsmodellen, fonologisk medvetenhet, läsinlärning, 
interventionsstudie, elever i läs- och skrivsvårigheter  
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Innehållsförteckning 

1 Inledning ........................................................................................................................ 5 

1.1 Syfte och frågeställning .................................................................................................... 6 

2 Teoretisk bakgrund ........................................................................................................ 7 

2.1 Styrdokument .................................................................................................................... 7 

2.2 Språkutveckling ................................................................................................................ 7 

2.3 Fonologisk medvetenhet ................................................................................................... 8 

2.4 Samband mellan läsinlärning och fonologisk medvetenhet ............................................ 11 

2.5 Bornholmsmodellen ........................................................................................................ 12 
2.5.1 Kritik mot modellen .................................................................................................................... 14 

2.6 Andra modeller och övningar .......................................................................................... 14 
2.6.1 Trulle .......................................................................................................................................... 14 
2.6.2 Mamma Mu ................................................................................................................................. 15 
2.6.3 Specialpedagogiska aspekter och övningar ................................................................................ 15 

2.7 Val av teoretiskt perspektiv ............................................................................................. 16 

3 Metod ........................................................................................................................... 18 

3.1 Val av metod ................................................................................................................... 18 

3.2 Urval ............................................................................................................................... 19 

3.3 Material ........................................................................................................................... 19 

3.4 Testmaterial ..................................................................................................................... 20 

3.5 Genomförandet ................................................................................................................ 21 

3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet ..................................................................... 22 

3.7 Etiska principer ............................................................................................................... 23 

4 Resultat och analys ...................................................................................................... 24 

4.1 Kartläggning före interventionen .................................................................................... 24 

4.2 Beskrivning av interventionsgruppen och testet före interventionen .............................. 25 

4.3 Resultat och analys efter interventionen, kontrollgruppen .............................................. 28 

4.4 Resultat och analys efter intervention, interventionsgruppen ......................................... 28 

4.5 Beskrivning av interventionsgruppen och testet efter interventionen ............................. 29 

4.6 Sammanfattande slutsatser resultat och analys ............................................................... 31 

5 Diskussion ................................................................................................................... 32 

5.1 Resultatdiskussion ........................................................................................................... 32 

5.2 Faktorer som kan inverka på resultatet ........................................................................... 33 

5.3 Sammanfattning .............................................................................................................. 34 

6 Slutsats ......................................................................................................................... 36 

Litteraturlista .................................................................................................................. 37 



 

Bilaga 1 – Kartläggningsmaterial ................................................................................... 39 

Bilaga 2 – Missivbrev ..................................................................................................... 41 

 
 



5 

1 Inledning  
Vi lever i ett informationssamhälle där vi varje dag bombarderas av skriven text. Det 
kan till exempel vara tidningar, annonser, reklam, mail och så vidare. Detta gör att 
kraven på god läsförmåga är höga. Forskningsresultaten är entydiga: fonologisk 
medvetenhet kan förutsäga framgång i läsinlärning enligt Myrberg (2001), Taube 
(1997) och Lundberg m.fl. (1988). Det finns en ömsesidig påverkan mellan fonologisk 
medvetenhet och läsning, det vill säga att när den fonologiska medvetenheten förbättras 
gör även läsningen det.  
 
2011 genomfördes den internationella studien PIRLS för tredje gången. Tyvärr visar 
resultaten från studien att läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 har försämrats 
(Skolverket 2014). Försämringen i PIRLS 2011 beror främst på att eleverna blivit sämre 
på att läsa faktatexter. Flickor läser bättre än pojkar men flickornas resultat har 
försämrats mer än pojkarnas.   
 
Olofsson (2009), Myrberg (2001), Juel (1988) och Lundberg (1984) beskriver att det 
finns många studier som visar att fonologisk medvetenhet kan, oavsett hur man mäter, 
förutsäga framgång i läsinlärningen. Fonologisk medvetenhet går att träna på många sätt 
även före skolstarten och träningen ger resultat på läsinlärningen. De positiva resultaten 
gäller också för barn som har särskilda svårigheter med språk och läsning. 
 
Många förskolor förbereder barnen inför skolstart. De arbetar strukturerat med att träna 
barnens fonologiska medvetenhet och uppmärksammar barnen på hur språket är 
uppbyggt. En vanlig och väl beprövad metod för att arbeta med den fonologiska 
medvetenheten är Bornholmsmodellen. Modellen bygger på ett forskningsprojekt som 
genomfördes på Bornholm i Danmark under ledning av Sveriges kanske mest kända 
språkforskare Ingvar Lundberg. I Bornholmsmodellen tränas barnens fonologiska 
medvetenhet på ett lekfullt sätt. Lundberg (2007) menar att en god läsutveckling vilar på 
fyra grundpelare: 
 

 Språklig medvetenhet, särskilt fonemisk medvetenhet 
 Bokstavskunskap 
 Gott ordförråd 
 Motivation 

 
Lundberg (2007) hävdar att barn som får gå igenom alla steg i Bornholmsmodellen är 
väl förberedda inför den egentliga läsinlärningen. 
 
Ur en speciallärares perspektiv är det viktigt att känna till vilken betydelse fonologisk 
medvetenhet har för den framtida läsinlärningen för att kunna hjälpa eleverna på ett bra 
sätt. Lika viktigt är att känna till olika modeller som man kan använda i förskoleklass 
för att träna den fonologiska medvetenheten och eventuellt förhindra att lässvårigheter 
uppstår.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet är att göra en interventionsstudie om hur elever i förskoleklass utvecklar den 
fonologiska medvetenheten utifrån Bornholmsmodellen. Följande forskningsfråga 
kommer att undersökas: 
 

• Hur påverkas den fonologiska medvetenheten om man arbetar med 
Bornholmsmodellen under en begränsad tidsperiod? 

 
En förväntad hypotes i denna studie är att alla eleverna i interventionsgruppen som fått 
en strukturerad träning via Bornholmsmodellen kommer att uppvisa en högre 
fonologisk medvetenhet inte bara utifrån ett individperspektiv utan även mot 
kontrollgruppen.  
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2 Teoretisk bakgrund 
Under detta kapitel kommer jag att gå igenom vad våra styrdokument säger om läsning i 
relation till mänskliga rättigheter. Jag kommer också att gå igenom hur vårt språk 
utvecklas fram till förskoleåldern. Vidare går jag igenom språkutvecklingen utifrån 
olika perspektiv. Jag behandlar också den fonologiska medvetenheten och sambandet 
mellan fonologisk medvetenhet och läsinlärning. Jag redogör för Bornholmsmodellen 
och kritik som riktats mot modellen och tar även upp andra modeller och övningar som 
tränar den fonologiska medvetenheten i förskoleklass. Slutligen beskriver jag vilket 
teoretiskt perspektiv jag utgått ifrån.  

2.1 Styrdokument  
Dåvarande regering införde förskoleklassen som egen skolform år 1998. Det är en 
frivillig skolform som ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda 
dem för fortsatt utbildning. I Sveriges skollag (2010: 800, 9§2) står det att utbildningen 
i förskoleklassen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov samt främja 
allsidiga kontakter och social gemenskap. 
 
I skolans läroplan (Lgr 11) står det också att ”skolan ska ansvara för att varje elev efter 
genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och 
nyanserat sätt” samt ”att skolans verksamhet måste utvecklas så att den svarar mot de 
nationella målen” (Skolverket 2011 s.13). I det centrala innehållet kan man läsa vidare 
att genom undervisning i ämnet svenska ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga i att läsa och skriva genom sambandet mellan ljud och bokstav. ”Detta kräver 
att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas och att nya 
metoder prövas och utvecklas” (Skolverket 2011 s.11). 
 
I Sverige är utbildning en självklarhet men så ser det inte ut i alla länder. I 
Salamancadeklarationen (2006) som värnar om de mänskliga rättigheterna är en 
målsättning för delegaterna i världskonferensen bland annat: 
 

 att varje människa har rätt till undervisning oberoende av individuella olikheter, 
 att uppmana alla regeringar att i sina politiska riktlinjer och anslagstilldelningar 

prioritera förbättringarna av sina utbildningssystem så att de kan ta emot alla 
barn, oavsett individuella skillnader eller svårigheter. 

2.2 Språkutveckling 
Människan har en förmåga som djuren saknar nämligen den språkliga förmågan. Vi kan 
med hjälp av vårt språk skapa ord och sammanhängande meddelanden. Nästan alla barn 
utvecklar sitt språk under det första levnadsåret. Redan under de första levnadsveckorna 
kan man se tecken på en social dialog mellan mamma/pappa och barn där barnet svarar 
den vuxne med joller och leenden. Mot slutet av första levnadsåret har barnet utvecklat 
en fonetisk igenkänningsförmåga och ett förråd av minnesrepresentationer av ting, 
personer och händelser i sin omgivning. Dessa två funktioner kan ses som 
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förutsättningar för att barn ska kunna börja använda ettordsyttranden. De första orden i 
barnets eget tal brukar vara strax före eller efter sin ettårs-dag. (Se t.ex. Bjar 2010, Berk 
1989 och Lenneberg 1967). 
 
Mot slutet av andra levnadsåret börjar barn kombinera ord. Till en början består dessa 
kombinationer av två ord (tvåordsstadiet). Tvåordsyttrandena består för det mesta av 
oböjda ord, mest substantiv, till exempel; pappa boll, men även verb; äta, ramla. 
Tomasello (1999) menar att på tvåordsstadiet brukar barn också använda något frågeord 
och konstruera frågor som; var docka?  Vid ungefär tre års ålder har de flesta barn 
utvecklat ett grundläggande ordförråd och en grundläggande grammatik. Tomasello 
(1999) beskriver att vid den tidpunkten har också de allra flesta barn utvecklat 
grundläggande samtalsfärdigheter. De kan påbörja ett samtal, göra kommentarer, ge 
återkoppling, ställa frågor och ge svar, ge uppmaningar och följa uppmaningar. 
 
Vid fyra till fem års ålder behärskar de flesta barn de grundläggande grammatiska 
reglerna. Runt förskoleåldern färdigställs barnets fonemförråd. Barnet uppnår även ett 
vuxenlikt uttal av de flesta allofoner (uttalsvarianter). Barnets tal blir förståeligt för 
utomstående personer som inte känner barnet. Det är viktigt att poängtera att det finns 
en individuell variation mellan olika barn, framförallt i utvecklingstakten enligt Bjar, 
(2010). Språkets funktion att spegla social identitet och att skapa sociala roller är en 
funktion som utvecklas runt förskoleåldern. Den fonologiska utvecklingen hos barn med 
normal språkutveckling anses i stort vara klar i början av skolåldern, ungefär vid 6-7 års 
ålder.   
 
Lundberg (1984) hävdar att den lingvistiska medvetenheten (skifta uppmärksamheten 
från innehåll till form) har att göra med den sida av barnets språkutveckling som är av 
kritisk betydelse för läsinlärning, i synnerhet när det gäller att knäcka den alfabetiska 
koden. En viktig komponent i läsinlärningen är fonologin.  

2.3 Fonologisk medvetenhet  
Begreppet fonologisk medvetenhet används ofta i samband med läsning. Det innebär att 
man är medveten om att ord består av ljud, vilka ljuden är och i vilken ordning de 
kommer i ett ord.  Magnusson och Nauclér (1993) menar att vara fonologisk medveten 
innebär att man förstår att ett ord kan vara kort eller långt oavsett storleken på 
begreppen. Är man fonologiskt medveten förstår man att ordet fingerborg är ett långt 
ord fastän föremålet är litet, man förstår vidare att ordet tåg är ett kort ord trots att 
föremålet är väldigt långt. 
 
Den fonologiska medvetenheten ser olika ut hos olika individer och utvecklas inte efter 
en speciell kurva. Svensson (1995) menar att utvecklingen av den fonologiska 
medvetenheten är beroende av olika faktorer, exempelvis miljö, socialt samspel och arv. 
Svensson (1995) menar vidare att vi inte kan påverka vårt arv men miljön och det 
sociala samspelet är påverkbart och har verkan på vårt språk. De viktigaste miljöer som 
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möter ett barn under uppväxten är hemmet, förskolan och skolan. Det är i dessa miljöer 
det är viktigt att samverka med varandra för att stimulera barnets talspråksutveckling. 
 
Høien m.fl. (1995) och Goswami & Bryant (1992) har studerat olika aspekter av 
fonologisk medvetenhet och dragit slutsatsen att en medvetenhet om att ord rimmar 
samt fonemisk medvetenhet är två av de viktigaste faktorerna för tidig läsförmåga.  
Fonemisk medvetenhet är den del av den fonologiska medvetenheten som innebär att 
barnet känner till att ord består av enskilda ljud (fonem), och förstår vidare att dessa ljud 
kan användas för att skapa nya ord. Författarna menar att barnets medvetenhet om rim 
bidrar till den fonemiska utvecklingen på två sätt, då den: 
 

 Är viktig för upptäckten av att ord består av fonem 
 Hjälper barnet att gruppera ord i vanliga stavelsemönster 

 
Goswami & Bryant (1992) hävdar att när barnet lärt sig att rim följer samma ljud och 
stavelsemönster (exempelvis katt, hatt, natt) så hjälper det barnet att skapa ortografiska 
kategorier, vilket är viktigt för den senare läs- och skrivinlärningen. 
 
Anthony m.fl. (2002) beskriver att den fonologiska medvetenheten sker genom en 
hierarkisk modell av ordets struktur. I början av barnets tidiga språkutveckling 
utvecklas den fonologiska medvetenheten genom upptäckten av ord, stavelser och rim. 
Nästa steg i utvecklingen sker när barnet manipulerar orden på fonemnivå. Anthony 
m.fl. (2002) menar att ju längre barnet kommit i sin utveckling desto högre färdigheter 
för allt mindre språkliga enheter. Gibbons (2006) är inne på samma linje och menar att 
den fonologiska medvetenheten är en övergripande term som beskriver förmågan att 
fokusera på ords ljudmässiga struktur. Hon menar att förmågan utvecklas stegvis, första 
steget är ordgrupper och ord, nästa steg är medvetenheten om stavelser och stavelsernas 
början och sist utvecklas medvetenheten om fonem. 
 
Bentin (1992) hävdar istället att det finns två kvalitativt olika former av fonologisk 
medvetenhet snarare än två olika nivåer eller steg av en och samma förmåga. Den första 
formen handlar om tydlig kunskap om fonemiska segment och kan därför kallas 
fonemisk medvetenhet. Den andra formen kallas tidig fonologisk medvetenhet då det 
handlar om upptäckten av olikheter och likheter mellan ord utifrån olika 
stavelsesegment. 
 
 Det finns idag ett starkt empiriskt stöd från en rad olika länder att fonologisk träning 
ger positiva effekter på barns läsförmågor (Elbro och Petersen 2004 eller Ehri m fl. 
2001). Taube (1997) anser att en framgångsrik läsinlärning förutsätter fonologisk 
medvetenhet. Taube menar att vid läsinlärningen uppmanas eleverna att reflektera över 
språkets fonologiska aspekter och språkets fonologiska sida plockas fram ur det 
kognitiva omedvetna. Taube (1997) beskriver vidare att det har gjorts försök att 
stimulera barnens fonologiska medvetenhet redan i förskolan. Syftet med detta har varit 
att på ett lekfullt sätt förbereda barnen inför läsinlärningen. Olofsson (2009) nämner att 
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det har utvecklats pedagogiska program i ett flertal länder, vilket alla har drag från det 
tidiga ryska pionjäraretet där Vygotskij var en av förgrundspersonerna. Programmen har 
några återkommande inslag och egenskaper. Olofsson (2009) listar följande: 
 

 Lek – språklekar för de yngsta barnen 
 Progressivitet – man börjar med enklare aktiviteter och ökar svårighetsgraden 

efter hand. 
 Fokus på fonemet – barnet ska bli medvetet om språket på fonemnivå. 
 Hitta första ljudet i ord – barnet ska hitta ett ljud som motsvarar ett fonem. 

(Detta är enligt Olofsson (2009) grunden för utveckling av alfabetisk skrift). 
 Vilka ord börjar på samma ljud? – sortering av bilder: säl, stol, snigel hamnar 

i en hög, mask och myra i en annan. 
 Finns ljudet i ordet? – barnet ska identifiera om ljudet /s/ finns med i mossa, 

mask och tå. 
 Dela upp ord i ljuddelar – vilka tre delar blir det om man delar upp ordet båt? 
 Sätta ihop ljud till ord – gissa vad som finns i lådan utifrån ledtrådarna /k/, /a/, 

/t/. 
 
Läsutvecklingen startar tidigt, långt före skolstarten. Lundberg (1984) har genom sin 
forskning kunnat påvisa att fonologisk medvetenhet kan utvecklas genom träning i 
förskolan, förutsatt att övningarna är välstrukturerade och systematiskt genomförda, 
men också att fonologisk medvetenhet är en kritisk faktor i den första läsinlärningen. 
Mycket pekar på att förskolan på ett mer aktivt sätt kan bidra till att utveckla barnens 
fonologiska medvetenhet genom språklekar där man tränar på språkets formsida. 
Hedström (2009) hävdar att skolan har en fantastisk möjlighet att fungera som en 
kompenserande kraft. Om samhället och skola sätter in rätt insatser tidigt slipper många 
barn läs- och skrivproblem i skolan. Fonologisk medvetenhet är en grundförutsättning 
för att barnen ska lyckas med läsningen. Genom fonologiska satsningar utifrån 
Bornholmsmodellen, språkobservationer i förskolan och ett medvetet användande av 
högläsning i förskolan kommer barnen till skolan mycket bättre förberedda. Om alla 
elever skulle få en strukturerad fonologisk träning i förskolan skulle speciallärarna få en 
mindre arbetsbörda.  
 
Nyare forskning såsom Wise och Chen (2010) visar i sin studie att ju fortare man kan 
identifiera elever med fonologiska brister och träna den fonologiska medvetenheten 
desto bättre kommer de att lyckas med sin läsinlärning. Från U.S Department of 
education kommer en rapport gjord av WWC (2012) (What Works Clearinghouse). I 
deras studie ingick 78 elever med funktionshinder och försenad utveckling. I förskolan 
kunde WWC (2012) konstatera en positiv effekt av fonologisk träning. Studien visade 
att eleverna fick en bättre kommunikation och bättre språkkunskaper efter en 
interventionsperiod.  
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2.4 Samband mellan läsinlärning och fonologisk medvetenhet 
Olofsson (2009) skriver att det finns flera förklaringar till varför fonologisk 
medvetenhet är en förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva. En förklaring går 
ut på att läsinlärning är att kunna associera en serie av bokstäver, ett skrivet ord till en 
redan befintlig mental representation av ordet. Den fonologiska medvetenheten ger 
barnet förmåga att föreställa sig ett talat ord i form av en serie fonem. Olofsson (2009) 
hävdar vidare att denna serie lagras i hjärnan som en mental representation av ordet och 
när barnet sedan ser en serie bokstäver, vars struktur liknar den mentala 
representationen som redan finns kan barnet associera det skrivna ordet till den redan 
befintliga mentala representationen. 
 
En annan förklaring går ut på att den som har fonologisk medvetenhet har ett verktyg 
för att klara av allehanda svårigheter vid avkodning av text, antingen när det gäller nya 
vanliga ord, låneord eller när det rör sig om upptäckten av ett stavfel i texten. Olofsson 
(2009) menar att denna syn på fonologisk medvetenhet, the self teaching hypothesis, har 
funnits med från forskningsområdets början och är fortfarande en viktig teoretisk 
förklaring till sambandet mellan fonologisk medvetenhet och läsutveckling. 
 
En tredje förklaring bygger på att fonologisk medvetenhet kan betraktas som en 
delfunktion av individens allmänna fonologiska förmåga. Olofsson (2009) förklarar att 
individer med ett väl utvecklat fonologiskt system skulle då fungera bra med avseende 
på fonologiskt processande som det avspeglas i verbalt korttidsminne, verbalt 
arbetsminne och andra uppgifter som ställer krav på fonologisk kodning. Fonologisk 
medvetenhet blir i detta perspektiv en indikator på väl fungerande fonologiska system 
eller fonologiska representationer. 
 
Liberg (1993) understryker att läsinlärningen är ett område som av tradition behandlats 
inom pedagogisk och psykologisk forskning trots att läsning är en språklig aktivitet och 
borde studeras inom ett språkvetenskapligt fack. Forskningen har nästan uteslutande 
varit satt på den enskilda individens sätt att skaffa denna kunskap vilket är inom ramen 
för ett kompensatoriskt perspektiv. Nilholm (2007) beskriver att inom ett 
kompensatoriskt perspektiv ska man kompensera individen för deras problem. Man 
identifierar olika problemgrupper, söker efter neurologiska och psykologiska processer 
som förklarar problemen samt föreslår åtgärder för att kompensera de problem 
individen uppvisar.  
 
Enligt Liberg (1993) fanns det två huvudfalanger inom traditionell pedagogisk och 
psykologisk läsforskning som stod i motsatsförhållande till varandra, ljudmetoden och 
helordmetoden. 
  

• Ljudmetoden är en syntetisk metod vilket innebär att eleverna får lära sig en 
bokstav och det sammanhängande språkljudet ett i taget. Hjälme (1999) 
beskriver att läsningen går från delar (bokstäver, ljud) till en helhet (ord, 
meningar). Traditionellt för ljudmetoden är bokstavsgenomgången. När en 
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bokstav presenteras för eleven är det viktigt att eleven förstår sambandet mellan 
fonem (ljud) och grafem (bokstav). Nödvändigt för att eleven ska kunna läsa är 
den fonologiska medvetenheten som får en stor roll inom ljudmetoden. 

 
• Helordsmetoden är en analytisk metod där läsningen går från helheten 

(meningar, ord) till delar (ord, bokstäver, ljud) för att sedan bygga upp det till en 
helhet igen. Hjälme (1999) beskriver att när man väljer ut en text som ska 
bearbetas är det viktigt att texten inte är för svår. Innan texten bryts ner i delar 
läser läraren texten tillsammans med eleven tills texten känns trygg för eleven.  

 
Liberg (1993) menar att man idag har förenat ljud och helordsmetoden i en 
kompromiss. Anledningen är att en läsare anses bearbeta en text både genom att gå från 
de små delarna till helheterna genom att ljuda sig fram (bottom up) och genom att utgå 
från helheterna (top down process).  
 
I slutet av 1960-talet uppstod ett nytt forskningsfält som fick benämningen 
metalingvistik (metalingvistik eller språklig medvetenhet betecknar förmågan att kunna 
resonera kring och leka med språket). Det man främst brukar syfta på med språklig 
medvetenhet är fonologisk medvetenhet, medvetenhet om språkljudens natur, som till 
exempel yttrar sig i lek med rim och som påverkar förmågan att lära sig läsa och skriva. 
Liberg (1993) och Lundberg (1984) beskriver att man i studie efter studie fann att 
förskolebarn som hade problem med att tala om språket till exempel, hur många ljud 
finns i ordet `sol`? Vilket ljud kommer efter o i ordet `sol`? Vad blir s-o-l? med stor 
sannolikhet skulle få läs- och skrivsvårigheter när de började skolan. Liberg (1993) 
menar att åsikterna går isär om den fonologiska medvetenheten är en förutsättning för 
eller en följd av läsinlärande. Downing & Valtin (1984) anser att mycket tyder på att 
dessa båda interagerar och förstärker varandra.  
 
Lundberg och Höien (1991) menar att man redan i förskolan kan förutsäga hur 
läsinlärningen skall lyckas i skolan. Och sammanfattar sin forskning genom att säga: 

 
Träning av fonologisk medvetenhet i förskolan underlättar läs- och skrivinlärningen i 
skolan. Våra experiment har gett ett otvetydigt svar i detta avseende. En uppenbar 
slutsats är att fonologisk träning bör ges till alla barn som börjar skolan med svag 
fonologisk medvetenhet (Lundberg och Höien 1991 s 88). 

2.5 Bornholmsmodellen 
Under slutet av 1980- talet utförde Lundberg, Frost och Petersen (1988) en studie på 
235 danska förskolebarn på ön Bornholm i Danmark. Bakgrunden till studien var den 
omfattande mängd av forskningsresultat som tydligt visar att det finns ett starkt 
samband mellan fonologisk medvetenhet och förmågan att utveckla en god läsförmåga. 
 
Syftet med studien var att se om ett träningsprogram bestående av lekar för att träna den 
språkliga medvetenheten i förskoleklass hade något resultat. Under en åtta månaders 
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period fick förskolebarnen dagligen träna den språkliga medvetenheten under 15-20 
minuter.  
 
För att kunna jämföra resultaten fanns det också en kontrollgrupp på fastlandet 
(Jylland). Barnen i kontrollgruppen fick ingen strukturerad språkträning i samma 
bemärkelse som barnen i experimentgruppen. Vidare valdes även en grupp med 
riskgruppsbarn ut ur de båda grupperna. Kännetecknande för riskgruppsbarnen var att 
de hade låg fonologisk medvetenhet samt låg bokstavskännedom, vilket fastställdes 
genom en noggrann kartläggning. 
 
Resultatet av studien visar att alla barn främjades av att leka språklekar, i synnerhet 
riskgruppsbarnen som ingick i experimentgruppen. Lundberg, Frost och Petersen (1988) 
kunde konstatera att förståelsen av språkets formsida utvecklades (förståelsen för att 
språket består av ord, som inte bara betyder något utan också låter på ett visst sätt, är 
uppbyggda av ljud och att innehåll och form inte har något med varandra att göra). 
Rimlekar och ramsor är ett sätt att öva barnen i att förstå ordens formsida och att språket 
består av större och mindre enheter. 
 
Utifrån Lundberg, Frost och Petersens (1988) resultat skrev Lundberg boken 
Bornholmsmodellen – vägen till läsning (Lundberg 2007). I boken beskriver Lundberg 
att modellens upplägg innebär att pedagogerna skall arbeta efter specifika språklekar 
under 15–20 minuter varje dag. I boken finns ett väl utarbetat schema där övningarna 
och lekarna introduceras, utökas och repeteras. Svårighetsgraden ökar hela tiden och 
språklekarna ska helst genomföras under en sammanhängande period. 
Bornholmsmodellen omfattar ett 40-tal språklekar som är indelade i fem kategorier: 
 
1. Lyssna på ljud, dessa övningar syftar till att väcka barnens intresse för ljud. Här får 
barnen utforska sin förmåga att lyssna och uppmärksamma ljud. Lundberg (2007) 
menar att det finns ingen forskning som visat att omgivningsljud har något med 
läsinlärning att göra.  
2. Ord och meningar, syftet med dessa övningar är att barnen ska bli medvetna om att 
vårt tal kan delas upp i ord och meningar. Lundberg (2007) hävdar att för att lära sig 
läsa och skriva måste man ha en klar uppfattning om vad ett ord är. Lundberg (2007) 
hävdar vidare att forskningen visar att barn ofta inte har någon medvetenhet om vad ord 
är. Lekarna tränar också barnet i att utveckla en förståelse kring att ord har ett innehåll 
(betydelse) och en form, det vill säga hur ordet låter. 
3. Första och sista ljudet i ord, syftar till att barnen ska få lära sig känna igen ett fonem 
och skilja olika fonem från varandra. Lundberg (2007) skriver att det är lättare att 
urskilja det första fonemet i ett ord än om det kommer i mitten eller slutet, samt att 
lekarna i avsnittet är ett steg på vägen i utvecklingen av fonemisk medvetenhet.  
4. Fonemens värld - analys och syntes, syftet med dessa språklekar är att barnen ska 
förstå att alla ord är uppbyggda av en rad fonem. Fonemen är de minsta enheterna i talet 
och fonem är till skillnad från ord meningslösa (Lundberg 2007). Därför är det svårt för 
barn att förstå vad de ska lyssna efter. Lundberg (2007) hävdar att genom omfattande 
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forskning vet man att dylika övningar främjar barns läsinlärning och kan bidra till att 
lässvårigheter förebyggs.  
5. Bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning, syftet med lekarna i detta avsnitt är 
att barnen ska förstå att varje fonem kan representeras av en bokstav, att fonem bygger 
upp ett ord som representeras av en rad bokstäver som är ordnade från vänster till höger. 
Lundberg (2007) hävdar att en stark association mellan fonem och bokstav är själva 
basen för den fortsatta läsinlärningen som leder fram till att man kan avkoda skrivna 
ord. 
   
Till modellen hör också en bedömnings- och kartläggningsdel, med vilken man kan 
kartlägga hur långt barnen nått i sin utveckling mot fonologisk medvetenhet. Utifrån 
kartläggningsresultaten kan sedan arbetet anpassas till den enskilda elevens behov.   

2.5.1 Kritik mot modellen 

Trots att Lundberg, Frost och Petersen (1988) har visat att barn utvecklar sin 
fonologiska medvetenhet genom Bornholmsmodellen finns det ändå en viss kritik mot 
modellen. Kritiska röster menar att Bornholmsmodellen inte upplevs som meningsfullt 
då modellen består av ”drillning” i teknisk och mekanisk färdighet. Vidare påpekas det 
att modellen förutsätter att alla barn vid samma tillfälle och på samma sätt ska vara 
intresserade och bearbeta samma övningar. Då modellens övningar ofta görs i större 
grupp tas inte hänsyn till det enskilda barnet (Lindö 2002).  
   
Tillsammans med Ingvar Lundberg var också läsforskaren Margit Tornéus en av 
förkämparna till Bornholmsmodellen som idag är vanligt förekommande på förskolor. 
Enligt Hedström (2009) har Margit Tornéus själv övergivit metoden. Hon upptäckte i 
sin forskning hur lite yngre barn själva arbetar utifrån stavelser och inte enskilda ljud.  
Lenneberg (1967) som är inne på samma spår menar att processen för barns 
perceptuella utveckling med avseende på fonologisk kompetens går från helhet till 
delar, barnet utgår från de betydelsebärande helheterna i språket för att stegvis analysera 
och utveckla en medvetenhet om mindre och mindre delar. 

2.6 Andra modeller och övningar 
Det finns andra modeller som förskoleklassen använder sig av för att träna upp den 
fonologiska medvetenheten. Jag har tittat lite närmare på två av dem: Trulle och 
Mamma Mu. Varför jag valt att använda Bornholmsmodellen i min studie är på grund 
av att både Trulle och Mamma Mu till viss del utgått från Bornholmsmodellen. Jag tar 
också upp hur man som speciallärare kan arbeta med enskilda elever i behov av särskilt 
stöd för att träna upp den fonologiska medvetenheten. 

2.6.1 Trulle 

Trullematerialet av Bryntse och Palmkvist (1996) tränar den språkliga medvetenheten 
tillsammans med trollet Trulle, som även finns som en docka. I boken Språkstegen 
hjälper trollet Trulle barnen att klättra på den språkliga medvetenhetens fem stegpinnar; 
rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Arbetet med Trulle utgår från helheten med rim 
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på den lägsta stegpinnen. Sedan klättrar man vidare tills man når ända upp till ljud, 
språkets minsta beståndsdel vilket skiljer sig från Bornholmmodellen där man går från 
fonem till helhet. Det är viktigt att klättringen på stegen görs rolig och utan krav på 
stora prestationer. Till varje kapitel i boken finns förslag på sånger, ramsor med rörelser, 
minnesträning, mungympa, sifferrim samt visuella övningar. Avslutningsvis återfinns 
diagnoser, vilka är tänkta att uppmärksamma barnets, alternativt barngruppens 
utveckling.  

2.6.2 Mamma Mu 

Materialet utgår från både språklekar och matematiska lekar. 20 min/dag tränas eleverna 
i språkliga och matematiska förmågor. Fylking & Wirmark (2007) pekar på det 
multisensoriska lärandet och menar att deras material inbjuder till att använda flera 
sinnen för att öka lärandet. I materialet ingår förutom lärarhandledning och boken 
Mamma Mu och Kråkan även handdockor, storbilder, CD med sånger, personlig 
arbetsbok: Min bok I & II, samt diagnoser och kopieringsunderlag. Huvudämnena är 
indelade i sex perioder; lyssnalekar, rim och ramsor, meningar och berättelser, ord, 
sammansatta ord, motsatsord och synonymer, stavelser och korta och långa ord och 
lyssna på ljud i ord. Enligt författarna Fylking & Wirmark (2007) utgår materialet ifrån 
erfarenheter av Bornholmsmodellen. Till modellen har man lagt bokstavsinlärning 
eftersom man anser att det blir ett stöd till foneminlärningen. Mattelekarna är hämtade 
från Dagmar Neumans pedagogik (se t.ex. Neuman 1986) där händerna och fingertalen 
åskådliggör antalsbegreppet. 

2.6.3 Specialpedagogiska aspekter och övningar 

Elbro och Petersen (2004) hävdar att språksvårigheter kan kopplas till både miljö och 
arv. Om man som lärare i förskoleklass upptäcker barn i språksvårigheter, finns stor 
potential för att svårigheterna ska kunna förebyggas.  
 
Från början av förskoleklassen kan man förutsäga med upp till 80 procents säkerhet om 
ett barn kommer att få allvarliga svårigheter med läsning och stavning i andra och 
tredje klass – uteslutande genom att se på de tre nämnda kännetecknen: 
bokstavskunskap, uppmärksamhet på språkljud och uttalsdistinkthet vid långa ord. 
(Elbro och Petersen 2004:187). 
 
Specialpedagogiska myndigheten (2014) menar att förskolan och skolan har ett speciellt 
ansvar för barn och unga i behov av särskilt stöd. Frågan om särskilt stöd blir aktuell när 
en elev riskerar att inte nå de lägsta kunskapskraven, eller visar på andra svårigheter i 
skolsituationen. Personalen kring eleven är skyldig att anmäla till rektor om de 
misstänker att eleven inte kommer nå målen.  
 
Specialpedagogiska myndigheten (2014) förklarar vidare att det vanligaste problemet 
för elever i språksvårigheter är brister i den fonologiska medvetenheten. För att hitta 
effektfulla insatser är utredning av svårigheterna en nödvändig utgångspunkt. En 
utredning är verkningsfull redan i tidig ålder. ”Genom att avvakta med utredning, "vänta 
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och se", kan bilden kompliceras ytterligare”. Ehri m.fl. (2001) som har utvärderat 
effekterna av fonologisk träning hävdar att fonologiska övningar är effektivare om 
övningarna är intensiva, systematiska och om man uppmärksammar kopplingen mellan 
fonem och grafem. Specialläraren kan bland annat arbeta med: 
 

 Rim 
 Fonemidentifiering 
 Stavelsemanipulation 
 Non-ord 
 Språkligt minne 

 

2.7 Val av teoretiskt perspektiv 
Människor har alltid sökt kunskap om sin omvärld. Genom att ta fram teorier om 
världen och dess samband och sedan utsätta dem för kritik, granskning och diskussion 
utvecklades det olika vetenskaper om hur man skulle angripa dessa frågor. Sohlberg & 
Sohlberg (2009) beskriver att det finns tre grundläggande typer av kunskapsintressen 
myntade av den tyske samhällsfilosofen Jürgen Habermas (se t.ex. Habermas 1972), 
vilken särskiljer olika vetenskapliga traditioner. 
 
Tekniska kunskapsintresset, denna tradition riktar sig mot teknologi och 
naturvetenskap, med inriktning mot den materiella världen och lagbundenheter i denna. 
Emancipatoriskt kunskapsintresse, denna tradition riktar sig mot mänskliga och 
sociala villkor, en strävan efter att avslöja dominansförhållanden och tvång. Inom detta 
kunskapsintresse finns psykoanalysen som en modell hur insikt och självreflektion kan 
få en frigörande effekt.  
Praktiska kunskapsintresset, denna tradition riktar sig mot samarbete och 
kommunikation. Ur detta intresse finns de hermeneutiska vetenskaperna som inriktar sig 
mot förståelse. 
 
Inom de hermeneutiska vetenskaperna ligger det sociokulturella synsättet som vilar på 
Lev Vygotskijs teorier. (se t.ex. Vygotskij 2001). Min teoretiska plattform, mina 
”glasögon” kommer att utgå från Vygotskijs pedagogiska tankar på hur inlärning sker.  
 
Vygotskijs tankar om en pedagogisk förändring formades i och med att Sovjetunionen 
stod inför ett allvarligt problem, nämligen analfabetism. Bråten (1998) beskriver att det 
var en stor utmaning, tusentals ryska barn i alla åldrar drev omkring på städernas gator 
som tragiska offer för inbördeskrig och revolution. Dessa barn representerade enorma 
medicinska, psykologiska, sociala och pedagogiska problem. Bråten (1998) hävdar 
vidare att det var ett stort problem att på ett lämpligt sätt lägga upp undervisningen för 
barn med vitt skilda bakgrunder, förutsättningar och andra psykologiska egenskaper i 
den obligatoriska skolan den sovjetiska regeringen införde på 1920-talet.  
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Dale (1998) beskriver att Vygotskij ansåg att leken var den ledande utvecklingskällan i 
förskoleåldern: 
 
 

1. Lek som frigörelse från situationsbunden handling. 
2. Lek och spel som regelföljande handlingar och därmed ett begynnande 

medvetandegörande av den sociala grammatiken. 
3. Utveckling av större självkontroll och självbehärskning i det egna beteendet 

kombinerat med kreativitet. 
 

Dale (1998) lyfter särskilt fram Vygotskijs begrepp zonen för den närmaste 
utvecklingen. Vi kan tänka oss två nivåer i barnets utveckling, den första nivån är 
barnets aktuella utvecklingsnivå, den nivå som visar vad ett barn eller en elev kan göra 
självständigt. Den andra nivån är där man kan lösa uppgifter under vägledning med en 
vuxens hjälp, Det vill säga zonen för barnets närmaste utveckling. Dale (1998) menar 
vidare att barnets lek i förskoleåldern och undervisningen i skolan förhåller sig till 
varandra som zonen för den närmaste utvecklingen till den aktuella utvecklingsnivån. 
Det som en elev klarar av att göra i samarbete med läraren, kommer eleven senare att 
klara av på egen hand. I leken sträcker sig barnet över sin aktuella nivå. Det som ligger i 
zonen för den närmaste utvecklingen överflyttas då till den aktuella utvecklingszonen. 
Dessa tankar passar ihop med mitt eget arbete. Genom en intervention som sker på ett 
lekfullt sätt genom Bornholmsmodellen kan jag se om barnen kan utveckla en nivå som 
ligger utöver den aktuella nivån. 
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3 Metod  
Under detta kapitel kommer jag att gå igenom mitt val av metod och på vilka grunder 
urvalet av elever gick till. Jag tar upp vilket material jag använt mig av och min 
tidsplan. Vidare går jag igenom testmaterialet som används före och efter interventionen 
och hur genomförandet gick till. Jag tar också upp reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet och sist av allt de etiska principerna. 

3.1 Val av metod 
För att få svar på den ställda forskningsfrågan, det vill säga om man kan se någon 
ökning av den fonologiska medvetenheten i förskoleklass genom arbete med 
Bornholmsmodellen under en begränsad tidsperiod, har jag valt att använda mig av en 
interventionsstudie. Bryman (2008) kallar interventionsstudie för klassisk experimentell 
design eller ett randomiserat experiment. Under studien skapar man två grupper. Den 
ena gruppen står för själva interventionen där forskaren ingriper och den andra utgör en 
kontrollgrupp för att kunna mäta effekten av studien (jfr även Gustafson 2009). Detta är 
en rimlig datainsamlingsmetod för att besvara studiens syfte. För att få svar på min 
forskningsfråga, hur påverkas den fonologiska medvetenheten genom en specifik 
modell och under en begränsad tidsperiod har jag valt att redovisa mitt arbete utifrån en 
kvantitativ forskningsansats. Mina data samlas in empiriskt, kvantifieras och 
sammanställs. Däremot kommer jag att i min diskussion att skriva utifrån en kvalitativ 
forskningsansats, som är teorigenererande och försöker beskriva hur, vad och varför 
saker och ting sker och tolka det utifrån dess kontext och dess sammanhang (jfr Bryman 
2008).  
 
Det finns många variablar man måste ta hänsyn till när man gör en interventionsstudie.  
Gustafson (2009) beskriver att genom att aktivt manipulera en variabel (ex. träning) och 
studera effekterna på andra variablar medan man strävar efter att hålla så kallade 
strövariablar konstanta kan ett orsakssamband påvisas. Det är en svår utmaning då 
läsförmågor hela tiden påverkas av en rad olika faktorer och det är omöjligt att hålla alla 
betingelser konstanta. Gustafson (2009) menar att det skulle förutsätta att alla elever 
som från början var helt identiska genetiskt och erfarenhetsmässigt sattes i en hårt 
kontrollerad miljö och att de tog del av interventionen på exakt samma sätt. Det är ju 
förstås omöjligt och därför finns det vetenskapliga metoder för att hantera avvikelser: 
 

1. Statistiska analyser kan ta hänsyn till slumpvariation genom att se på variationen 
i testresultatet både mellan grupper och inom grupper. På detta sätt kan man 
uppskatta sannolikheten om en skillnad beror på en verklig generaliserbar effekt 
eller slumpen. 

2. Gustafson (2009) hävdar vidare att effekten av oönskad slumpvariation minskar 
ju fler personer som ingår i undersökningen och genom randomisering. Om man 
ex. tror att elevernas kön, ålder läsförmåga, begåvning, skolklass, speciallärare 
har betydelse för utfallet av träningen bör de grupper man vill jämföra vara 
matchade. 
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Med tanke på de metodologiska svårigheterna ska man inte överskatta betydelsen av en 
enskild interventionsundersökning. 

3.2 Urval  
Innan studiens början tog jag i god tid kontakt med en förskoleklass i en svensk 
kommun och informerade lärarna om att jag ville undersöka den fonologiska 
medvetenheten enligt Bornholmsmodellen under en tidsperiod på sju veckor. Jag 
skickade också ut skriftlig information. På föräldramötet strax efter skolstart 
informerades föräldrarna om studien och fick möjlighet att ställa frågor. Deltagandet var 
frivilligt. Förskoleklassen bestående av 13 elever, 6 pojkar och 7 flickor besöktes också 
och informerades. Vilka skulle då ingå i interventionsgruppen? Skulle jag välja en 
grupp bestående av elever som fick sämre resultat på kartläggningen än genomsnittet? 
Skulle jag välja en grupp som redan hade bra resultat i kartläggningen för att se om de 
kunde utvecklas ytterligare? Skulle jag välja en grupp bestående av elever med annat 
modersmål? För att få det mest rättvisa utslaget bestämde jag tillsammans med lärarna i 
förskoleklassen att interventionsgruppen skulle bestå av sex elever: tre flickor och tre 
pojkar. Lärarna gjorde sedan ett slumpmässigt urval där alla tre kategorierna fanns med. 
Alltså de med lägre resultat, de med högre resultat och de med annat modersmål. 
Interventionen skulle pågå under sju veckor, fyra dagar i veckan (eleverna är lediga en 
dag per vecka), à 15-20 minuter åt gången.  

3.3 Material  
Materialet jag använde mig av är Bornholmsmodellen av Lundberg (2007). Det består 
av färdiga språklekar fördelade över 15 veckor, fem dagar i veckan. Enligt modellen ska 
man repetera språklekarna under flera veckors tid, men min studie medger inte 
repetition då tiden är begränsad.  
 
För att vara säker på att jag får in alla momenten i modellen har jag gjort en tidsplan. 
Jag har också plockat bort några språklekar som jag bedömt är en repetition av 
föregående moment.  
 
 
Tabell 1. Tidsplan  
 Vecka 1 Vecka 2 Vecka 3 Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 
Dag 1 
Övningar 

1A, 1B 2C 2F 2I 3D 3I, 3J 5A 

Dag 2 
Övningar 

1C 2D 2G 3A 3E 3L 5B 

Dag 3 
Övningar 

2A 2E 2G 3B 3F 4A, 4B 5D 

Dag 4 
Övningar 

2B 2E 2H 3C 3G, 3H 4C, 4G 5G 
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Språklekarna under moment 1: 
1A, 1B, 1C, handlar om att väcka barnens intresse för ljud och utforska sin egen 
förmåga att lyssna på ljud från sig själva eller omgivningen. Det kan till exempel vara 
en dörr som slår igen, en klocka som tickar, den egna andningen och fotsteg i 
korridoren. 
 
Språklekarna under moment 2: 
2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 2I, handlar om att barnen ska bli medvetna om av vad 
en mening och ett ord är. Fokus ligger på tre viktiga egenskaper hos meningar i språket. 
1. Med hjälp av meningar överför vi tankar. 
2. En mening består av avgränsande och meningsfulla ord. 
3. Innebörden av en mening beror på orden som finns i den och i vilken ordning orden 
kommer.  
Barnen får bland annat säga egna meningar, klippa sönder meningar för att 
medvetandegöra att en mening består av ord och förstå att ord kan vara korta eller långa 
oberoende av vad de betyder, ex. tåg. 
 
Språklekarna under moment 3: 
3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 3G, 3H, 3I, 3J, 3K, 3L, 3M, 3N, handlar om att barnen ska 
upptäcka att ord är uppbyggda av fonem, att känna igen fonem och skilja olika fonem 
från varandra. Barnen får bland annat titta på bilder och försöka hitta en annan bild som 
börjar på samma begynnelsebokstav, ex. r-r-r-räv och r-r-r-ros. De får lyssna på ordet 
m-m-m-mur och sedan säger man ur och barnen ska försöka komma på vilket ljud som 
saknas. De får också försöka hitta på ord som slutar på ett visst fonem. 
 
Språklekarna under moment 4: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F, 4G, 4H, 4I, går ut på att laborera om ord som består av två 
fonem, och lite senare även treordsljud som t.ex. mur. Barnen får använda klossar för att 
markera hur många fonem de kan uppfatta i ordet. 
 
Språklekarna under moment 5: 
5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H, går ut på att koppla grafem till fonem. Barnen får 
bland annat ta ett kort ur två högar där alla bilder i en hög börjar på samman språkljud 
och den andra högen har ett annat språkljud, exempelvis /s/ och /v/. Om barnet får 
bilden av en stol ska barnet sedan välja vilken bokstav bilden ska läggas under, /s/ eller 
/v/. 

3.4 Testmaterial 
Innan interventionen påbörjas testas alla elever i förskoleklassen för att bedöma deras 
fonologiska medvetenhet. Efter interventionen görs ett nytt test på hela gruppen för att 
se om det blivit någon skillnad mellan eleverna i interventionsgruppen och 
kontrollgruppen. Kartläggningen av den fonologiska medvetenheten består av fem 
deltest (Lundberg 2007), (se bilaga 1). 
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1. Att upptäcka rim – på barnens uppgiftsblad finns 10 bilder, en bild i den högra 
kolumnen rimmar med en bild i den vänstra, ex. lok - bok, hus - mus. Barnen 
ska dra ett streck mellan de bilder som rimmar. 

2. Samma begynnelseljud - på barnens uppgiftsblad finns 20 bilder fördelat på två 
sidor. Testet går ut på att barnen ska identifiera vilka bilder som har samma 
begynnelseljud, ex. lejon - lampa, säl - sol. 

3. Hur många ljud? – på barnets uppgiftsblad finns det bilder på bland annat en 
ko och en sol. Barnen ska räkna med streck hur många fonem de kan höra i ko 
och sol.  

4. Vilket ord är längst? – på barnets uppgiftsblad finns det 10 bilder fördelat på 
två kolumner. På de två första bilderna finns det en tå och en myra. Testet går ut 
på att barnet ska sätta en ring runt den bild som har flest ljud i sig. 

5. Representera fonem med bokstäver – på barnets uppgiftsblad finns det fem 
olika bilder, övningsbilden visar en sol. Nu ska barnet stava till sol, alltså koppla 
fonemen till grafemen. 

 
Under testsituationen testade jag fyra elever åt gången. Detta för att jag skulle ha en 
överblick över barnen och möjlighet att ytterligare ge instruktioner till de som inte 
förstod uppgiften.  

3.5 Genomförandet 
Interventionsstudien pågick under en sju veckors period, fyra dagar i veckan à 15-20 
minuter åt gången. Innan jag hämtade interventionsgruppen hade jag plockat fram 
material och läst in mig på övningarna. Jag hämtade eleverna samma tid varje dag, efter 
första rasten. Eleverna fick inte själva välja hur de skulle sitta i klassrummet, utan jag 
bestämde platserna för att de inte skulle bli osams om vem som skulle sitta med vem. Vi 
hade också bestämt att ville man vara med i diskussionen skulle man räcka upp handen. 
Det var först i slutet av interventionsperioden som handuppräckningen fungerade fullt 
ut. Några gånger blev det bara 10 minuters fokus på interventionsövningarna, då det 
hade varit konflikter ute på rasten som skulle klaras upp.  
 
Oftast satt vi en ring på golvet och jag demonstrerade först hur övningen skulle gå till. 
När vi till exempel arbetade med moment två hade jag i förväg skrivit meningar på 
pappersremsor som jag delade ut till barnen. Vi pratade om att en mening består av flera 
ord som sitter ihop och analyserade de olika orden i meningen och vilken betydelse de 
hade. Sedan fick barnen klippa ut orden i sin mening och därefter tittade vi tillsammans 
om alla hade klippt ut sina ord.  
 
Under moment två där barnen skulle upptäcka att ord är uppbyggda av olika fonem hade 
jag förberett mig genom att ta med många bilder som började på samma fonem, ex. räv, 
ros, ring och ratt samt sol, säng, säl och sko. Sedan lade jag ut alla bilder på golvet och 
barnen fick i uppgift att lägga alla bilder som började på ex. /r/ eller /s/ i varsin hög. Var 
det svårt hjälptes vi åt. 
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Efter varje intervention noterade jag om någon elev varit borta och på så sätt missat 
övningen. En del elever klarade av att fokusera på övningarna i 15- 20 minuter medan 
andra elever hade svårare att hålla fokus. Det kunde bero på att de var trötta, hungriga, 
konflikter ute på rasten eller att övningarna inte var intressanta.  

3.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Bryman (2008) och Stukát (2005)  beskriver begreppet reliabilitet som tillförlitlighet 
eller mätnoggrannhet. Begreppet anger om resultaten av en undersökning blir 
densamma om undersökningen genomförs på nytt eller om resultaten påverkas av 
slumpmässiga eller tillfälliga betingelser. I mitt arbete vill jag ta reda på om den 
fonologiska medvetenheten ökar under en viss tidsperiod. Jag har använt mig av ett 
kartläggningstest som följer med materialet till Bornholmsmodellen och kan antas ha 
hög reliabilitet.  
 
Däremot är det inte säkert att resultatet skulle bli detsamma om jag gjorde om studien. 
När man gör en sådan kort studie finns det många reliabilitetsbriser. Några elever var 
sjuka under interventionsperioden. Några hade bristande koncentration, en del var 
hungriga och törstiga och så vidare. Stukát (2005) menar att reliabilitetsbristerna kan 
vara många, det kan vara yttre störningar under undersökningen och dagsformen hos 
den som ska undersökas.   
 
Bryman (2008) och Stukát (2005) beskriver validitet som ett mätinstrument som mäter 
det man avser att mäta. Var interventionsstudien i samband med kartläggningsmaterialet 
det bästa sättet att mäta den fonologiska medvetenheten? Stukát (2005) förklarar att om 
inte mätinstrumentetet mäter säkert (dålig reliabilitet), kan det heller inte säkert mäta det 
man vill veta något om. Stukát (2005) hävdar att även om man har ett bra mätinstrument 
(hög reliabilitet) är det inte tillräckligt för att validiteten ska vara hög, man kanske mäter 
fel saker. 
 
Utifrån konsulterad forskning inom området och egna tolkningar anser jag att studien 
har relativt hög validitet. Däremot är jag medveten om att tiden på studien kan påverka 
validiteten, en längre tids träning hade med säkerhet ökat såväl validiteten som 
reliabiliteten, en större grupp av elever likaså.  
 
Utöver reliabilitet och validitet måste man också ta hänsyn till vem de resultat man får 
fram gäller för. Kan resultatet generaliseras eller gäller det endast för den undersökta 
gruppen. Det finns faktorer som kan påverka generaliserbarheten; urvalet är inte 
representativt, man har en liten undersökningsgrupp, stort bortfall etc. (se Stukát 2005).  
Urvalet av interventionsgruppen anser jag vara representativt då det i 
interventionsgruppen fanns med både elever som hade ett bra resultat och elever som 
låg under genomsnittet utifrån kartläggningsmaterialet. Med i gruppen fanns också 
elever med ett annat modersmål. Däremot påverkas generaliserbarheten av att en så liten 
undersökningsgrupp blir sårbar t.ex. beroende på sjukdom och sinnesstämningar.   
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3.7 Etiska principer 
Vetenskapsrådet (2011) understryker fyra etiska huvudkrav som gäller för individen: 
informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekravet, varav det 
viktigaste är samtycke.  
 
I början av höstterminen tog jag kontakt med förskoleklassen och informerade lärarna 
om min interventionsstudie. När det var föräldramöte informerades föräldrarna om 
studien och fick ställa frågor. Vidare skickades det ut ett informationsblad (se bilaga 2) 
om studien där föräldrarna fick samtycka (tacka nej till att deras barn skulle vara med i 
studien). Detta informationsbrev översattes också till olika språk och informationen 
gavs också i enstaka fall via på tolksamtal. Jag hälsade också på eleverna i 
förskoleklassen och berättade om min studie och frågade om de ville vara med. I 
informationsblandet angavs att i min avrapportering är alla inblandade anonyma och 
kan inte kännas igen, i enlighet med konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet beaktades i 
min studie såtillvida att insamlat material enbart användes för denna studie och inte 
lämnas ut till tredje part. 
 
Vetenskapsrådet (2011) hävdar att utifrån konfidentialitetskravet får inga 
personuppgifter lämnas ut till utomstående och att avrapporteringen inte får innehålla 
uppgifter som gör att man kan identifiera den enskilde individen. I min avrapportering 
är alla inblandade anonyma. Vetenskapsrådet (2011) menar att enligt nyttjandekravet får 
inga uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål användas för 
kommersiellt eller andra icke vetenskapliga syften, vilket, som nämnts ovan, gäller för 
min studie. 
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4 Resultat och analys 
Under detta kapitel kommer jag att gå igenom mina resultat och min analys från 
interventionsstudien. Redovisningen kommer att ske via tabeller och diagram för att 
tydliggöra forskningsfrågan om den fonologiska medvetenheten har påverkats under en 
begränsad tidsperiod. Beskrivning av interventionsgruppens resultat före och efter 
intervention ges också. Jag avslutar med en kort sammanfattning av mina resultat. 

4.1 Kartläggning före interventionen  
Inför undersökningen testades alla elever i föreskoleklass enligt Bornholmsmodellens 
eget testmaterial (se bilaga 1). Sammanlagt deltog 13 elever i undersökningen varav sex 
elever av dessa ingick i interventionsgruppen. Alla eleverna testades för sin fonologiska 
medvetenhet före interventionen och de testades också efter interventionens slut. 
Kontrollgruppens likaså interventionsgruppens elever arbetade under denna period med 
fonologisk medvetenhet i förskoleklass men inte utifrån någon speciell modell. 
Kartläggningen omfattar följande delar: 
 

1. Att upptäcka rim (räknas inte med i poängsättningen, de flesta barn kan redan 
rimma, denna övning är med för ”uppvärmning”). 

2. Samma begynnelseljud (10 poäng) 
3. Hur många ljud hör du? (10 poäng) 
4. Vilket ord är längst? (5 poäng) 
5. Representera fonem med bokstäver (5 poäng) 

 
Den sammanlagda poängen för alla fyra delprov är 30 poäng. Vid den första 
kartläggningen innan barnen kommit igång med språklekarna, kommer de flesta barn att 
ha en låg poängsumma. Lundberg (2007) hävdar att den kan vara så låg som 10 poäng. 
När alla barn genomgått programmet i sin helhet bör man vänta sig att de flesta kommit 
över 20 poäng. Om barnet inte hamnar så högt bör man ge dessa barn lite extra träning. 
På uppgifter som har en maxpoäng på 5 bör barnet helst få ett medelvärde runt 3.  Barn 
som ligger under 3 poäng bör få särskild uppmärksamhet på det område de ligger lågt. 
Lundberg (2007) menar att på uppgifter med en maxpoäng på 10 bör barnet få ett 
medelvärde på omkring 6 poäng.  
 
Tabell 2. Resultat kontrollgrupp före interventionen 
 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 4 Delprov 5 Resultat 
Elev 1  10p 7p 4p 5p 26p 
Elev 2  10p 5p 4p 0p 19p 
Elev 3  4p 1p 3p 0p 8p 
Elev 4  8p 6p 4p 5p 23p 
Elev 5  5p 1p 5p 0p 11p 
Elev 6  10p 7p 3p 3p 23p 
Elev 7  0p 0p 3p 0p 3p 
Medel      ≈16p 
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Tabell 3. Resultat interventionsgrupp före interventionen 
 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 4 Delprov 5 Resultat 
Elev 1  2p 3p 5p 0p 10p 
Elev 2  5p 1p 5p 0p 11p 
Elev 3  8p 2p 5p 0p 15p 
Elev 4  10p 3p 5p 4p 22p 
Elev 5  0p 0p 2p 0p 2p 
Elev 6  1p 4p 5p 0p 10p 
Medel      ≈12p 
 
Som tabellerna visar har kontrollgruppen ett högre medelvärde än interventionsgruppen. 
I kontrollgruppen finns det tre elever som ligger över 20 poäng och har en bra 
fonologisk medvetenhet. Dessa elever har hunnit så långt att de kan läsa ord som består 
av två och tre fonem. Det finns också en elev som ligger på 19 poäng och är på god väg 
att knäcka läskoden. Medelvärdet i kontrollgruppen ligger på 16 poäng medan 
interventionsgruppen har ett medelvärde på 12 poäng. I interventionsgruppen finns det 
en elev som kommit över 20 poäng och kan läsa kortare ord. De andra eleverna har 
varierande grad på fonologisk medvetenhet. Spridningen går från 2 poäng till 15 poäng. 

4.2 Beskrivning av interventionsgruppen och testet före interventionen 
Elev 1: Eleven är en pojke som har ett annat modersmål än svenska och har bott i 
Sverige i cirka två år. Eleven kan uttrycka sig på svenska så bra att andra oftast kan 
förstå vad han menar och även förstå enklare meningar på svenska. Eleven har varit sjuk 
under två perioder, sammanlagt fyra dagar när vi arbetade med moment två och fem. De 
två första sjukdagarna inträffade när vi arbetade med ord och meningar och två dagar 
under moment fem där vi kopplade samman grafem till fonem. Under interventionen 
har eleven varit intresserad men sällan räckt upp handen och varit aktiv. Jag upplever att 
momenten har varit svåra för honom, vi har gått fram så fort att det har varit svårt för 
eleven att hinna med. 
  
Under testningssituationen ingick eleven i en grupp om fyra och under 
övningsexemplen vid varje delprov frågade jag upp om han förstod hur uppgiften skulle 
utföras. Om eleven var tveksam förklarade jag en gång till. På delprov 2 där eleven 
skulle identifiera samma begynnelseljud var han mycket osäker. Jag hjälpte honom 
genom att berätta vad varje föremål föreställde men han hade svårt att identifiera 
begynnelseljudet. Av 10 möjliga fick eleven 2 poäng. Delprov 3 där man skulle 
identifiera hur många ljud som fanns i exempelvis ordet lås var också svårt. Här fick 
eleven 3 poäng av 10 möjliga. Delprov 4 där man skulle ringa in vilket ord som var 
längst gick det bra. Han fick 5 poäng av fem möjliga. Delprov 5 där man skulle 
representera ljud med bokstäver fick eleven 0 poäng. 
  
Elev 2: Eleven är en flicka som har haft en veckas semester under moment tre då vi 
arbetade med att upptäcka och känna igen fonem. Under interventionen har eleven varit 
aktiv och räckt upp handen ofta. Min upplevelse är att eleven har följt med och även 
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förstått vad övningarna gått ut på. Under testningssituationen ingick eleven i en grupp 
om fyra och under övningsexemplen vid varje delprov frågade jag upp om hon förstod 
hur uppgiften skulle utföras. På delprov 2 klarade eleven av hälften av uppgifterna och 
har blandat ihop bland annat /g/ och /b/ samt /t/ och /p/. På delprov 3 där man skulle 
identifiera hur många ljud som fanns i ett ord hade eleven 1 poäng av 10 möjliga. 
Strategin för eleven har varit att sätta två streck vid varje bild och i ordet tå finns det två 
ljud vilket således blev rätt. Delprov 4 där eleven ska markera vilket ord som är längst, 
tå eller myra har eleven alla rätt. Delprov 5 där man skulle representera ljud med 
bokstäver fick eleven 0 poäng. 
 
Elev 3: Eleven är en pojke som bara haft en sjukdomsdag under interventionen. Det var 
under moment tre där vi arbetat med att skilja på olika fonem. Eleven har varit aktiv 
under hela interventionen, räckt upp handen ofta och ofta svarat rätt på frågorna. 
Däremot har eleven tyckt att tiden för interventionen varit lång, många gånger har han 
hellre velat vara kvar i förskoleklassen för att spela klart något spel eller rita. Under 
testningssituationen ingick eleven i en grupp om fyra och under övningsexemplen vid 
varje delprov frågade jag upp om han förstod hur uppgiften skulle utföras. Delprov 2 
klarade eleven på ett bra sätt. Det enda som eleven blandar ihop är begynnelseljuden /k/ 
och /s/. Delprov 3 där eleven ska identifiera hur många ljud som finns i ett ord får han 2 
poäng, min känsla var att han gissade på denna uppgift. Delprov 4 har eleven alla rätt på 
och på delprov 5, 0 poäng. Eleven har dock lyckats skriva rätt begynnelsefonem vid två 
bilder, bilden på fisk och bilden på orm.  
 
Elev 4: Eleven är en flicka med ett annat modersmål, ena föräldern är född i Sverige 
vilket eventuellt har gjort att eleven lättare har tagit till sig språket. Eleven pratar 
flytande svenska och kan uttrycka sig utan problem. Eleven var sjuk tre dagar under 
moment fyra då vi gick igenom ord bestående av två och tre fonem samt analys av 
dessa. Eleven har varit aktiv under interventionsstunderna och varit den som snabbast 
räckt upp handen och kunnat svara på frågorna. Eleven är på väg att knäcka läskoden 
och kan läsa några ord. Hon tyckte att alla övningar vi gjorde var lätta. Under 
testningssituationen ingick eleven i en grupp om fyra och under övningsexemplen vid 
varje delprov frågade jag upp om hon förstod hur uppgiften skulle utföras. Delprov 2 
tog bara några få minuter och här fick hon alla rätt. Delprov 3 gjorde hon också snabbt 
men där hade hon missat många uppgifter. Där det skulle var fyra streck hade hon satt 
tre och där det skulle vara tre streck hade hon satt två. På delprov 4 hade hon alla rätt 
och kunde snabbt identifiera vilket ord som var längst. På delprov 5 fick eleven 4 poäng 
av 5 möjliga. Det som eleven missade på var ordet mur, eleven hade skrivit ordet mor 
istället.  
 
Elev 5: Eleven är en pojke med en diagnostiserad språkstörning. Eleven har varit sjuk i 
två omgångar under interventionsperioden. Sammanlagt två dagar under moment två, då 
vi gick igenom vad meningar och ord är, och tre dagar under moment fyra, då vi 
laborerade med ord som består av två fonem. Eleven har under interventionsperioden 
varit aktiv men har behövt lite hjälp för att kunna svara på frågorna. Jag har uppmuntrat 
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eleven då han räckt upp handen även om han inte kunnat svara rätt, då har vi hjälpts åt 
att komma fram till svaret. Hans upplevelse är att det varit roligt att vara med i 
interventionsgruppen, men jag har fått intrycket att han många gånger inte har förstått 
vad uppgifterna gått ut på. 
  
Under testningssituationen ingick eleven i en grupp om fyra och under 
övningsexemplen vid varje delprov frågade jag upp om han förstod hur uppgiften skulle 
utföras. Delprov 2 där man ska identifiera begynnelseljudet hade eleven inte ett enda 
rätt. Till en början gissade han och drog streck men de sista uppgifterna hoppade han 
över. Delprov 3 gick heller inte så bra. Här var han mycket snabb, räknade på fingrarna 
och satte ett eller två streck vid varje bild: resultatet blev 0 poäng av 10 möjliga. På 
delprov 4 fick eleven 2 poäng. Han kände igen att lampa var ett längre ord än tält och att 
spindel var längre än päron. Det sista delprovet där man ska representera fonem med 
bokstäver hade eleven 0 poäng, eleven hade skrivit bokstaven /o/ vid varje bild. Under 
testningssituationen såg jag att eleven försökte titta på vad kompisarna skrivit och fick 
påminna om att man inte skulle titta på varandra. 
 
Elev 6: Eleven är en flicka som inte har haft någon frånvaro under 
interventionsperioden. Eleven har inte varit så aktiv under våra stunder tillsammans 
utan har mest velat leka, gärna gömma sig antingen under bordet, stolen eller skåpet. De 
sista två veckorna blev det bättre och hon började räcka upp handen och visa intresse. 
Eleven tycker inte att det har varit så roligt att vara med i interventionsgruppen. Hon 
hade hellre velat stanna kvar i förskoleklassen och leka. 
 
Under testningssituationen ingick eleven i en grupp om fyra och under 
övningsexemplen vid varje delprov frågade jag upp om hon förstod hur uppgiften skulle 
utföras. Delprov 2 tyckte eleven var svårt. Hon hade rätt vid paret fiol och fågel men 
sedan hade hon dragit streck mellan bland annat bil och lampa. Efter en kort stund 
tröttnade hon och ville inte göra klart, vilket resulterade i att de sista uppgifterna blev 
överhoppade. På delprov 3 där eleven skulle identifiera hur många ljud som fanns i ett 
ord hade hon rätt på de fyra första uppgifterna, men sedan tog orken slut även här och 
hon gissade på resten. Delprov 4 gick bra, eleven kunde urskilja vilket ord som var 
längst. Delprov 5 hade eleven inga rätt på, vid bilden orm hade eleven skrivit ora. 
Eleven försökte titta på sin kompis som satt snett mittemot och jag fick påminna om att 
inte titta på varandra. Jag är osäker på om eleven själv känt igen det första fonemet eller 
om hon hade tittat på kompisen och försökt skriva av. 
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4.3 Resultat och analys efter interventionen, kontrollgruppen 
Tabell 4. Resultat kontrollgrupp efter interventionen 
 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 4 Delprov 5 Resultat 
Elev 1  10 8p 5p 5p 28p 
Elev 2  8p 9p 5p 2p 24p 
Elev 3  4p 2p 3p 0p 9p 
Elev 4  10p 5p 4p 4p 23p 
Elev 5  1p 1p 3p 0p 5p 
Elev 6  10p 9p 5p 5p 29p 
Elev 7  8p 4p 2p 0p 14p 
Medel      ≈19p 
 
Efter sju veckor utfördes testerna på samma sätt som före interventionen. Eleverna 
ingick i en grupp om fyra med tydliga övningsexempel inför varje delprov. Då testerna 
var exakt likadana som förra gången kände några av eleverna igen dem sedan förra 
tillfället och satte igång innan jag hunnit gå igenom övningsexemplen klart.   
 
Kontrollgruppen har höjt sitt medelvärde från 16 poäng till 19 poäng vilket är en ökning 
på 10 procentenheter. Den största ökningen kan man se på elev 7 som har höjt sig från 3 
poäng till 14 poäng. Största delen av ökningen kommer från delprov 2 där eleven går 
från 0 till 8 poäng. Den stora ökningen kan bero på att förskoleklassen har arbetat 
mycket med att identifiera fonem, en annan orsak kan vara att eleven kanske var trött 
och okoncentrerad vid första testtillfället och därför blev resultatet missvisande. Elev 5 
har däremot tappat från 11 poäng till 5 poäng. Eleven har varit sjuk i sammanlagt 2 
veckor vilket kanske kan bidra till det lägre resultatet. Det man också kan se är att elev 
1, 2 och 6 som redan hade bra resultat före interventionen har höjt sina resultat med 
några poäng, min tolkning är att de som redan kommit långt har utvecklats vidare.  

4.4 Resultat och analys efter intervention, interventionsgruppen 
Tabell 5. Resultat interventionsgrupp efter interventionen 
 Delprov 1 Delprov 2 Delprov 3 Delprov 4 Delprov 5 Resultat 
Elev 1  10p 3p 4p 0p 17p 
Elev 2  10p 8p 5p 1p 24p 
Elev 3  8p 3p 3p 1p 15p 
Elev 4  10p 8p 5p 4p 27p 
Elev 5  8p 3p 3p 1p 15p 
Elev 6  6p 4p 4p 1p 15p 
Medel      ≈19p 
 
Interventionsgruppen har gått från ett medelvärde på 12 poäng till 19 poäng vilket är en 
ökning med 23 procentenheter. Mina resultat verkar därmed kunna bekräfta Lundbergs 
m.fl. (1988)  forskning där de kunde konstatera en ökning av den fonologiska 
medvetenheten genom att arbeta med en strukturerad modell. Skillnaden ligger i 
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tidsaspekten, deras intervention sträckte sig över åtta månader jämfört med min som 
sträckte sig över sju veckor. Den största ökningen har elev 5 gjort som gått från 2 poäng 
till 15 poäng. Eleven har höjt sig på alla delprov men främst delprov 2 där eleven ska 
identifiera samma begynnelseljud, här har eleven gått från 0 poäng till 8 poäng. Elev 5 
är en elev med språkstörning och mina resultat samstämmer med WWCs (2012) resultat 
som påvisar att elever med olika funktionshinder, har nytta av att träna den fonologiska 
medvetenheten. Även elev 7 i kontrollgruppen hade gjort ett bra resultat på delprov 2, 
vilket kan tolkas som att arbetet med fonologisk medvetenhet i förskoleklassen har 
påverkat elevernas höjning av sina resultat. Om man sedan jämför elev 5 i 
interventionsgruppen och elev 7 i kontrollgruppen visar resultaten att eleven i 
interventionsgruppen har höjt sig även på delprov 3, 4 och 5, jämfört med elev 7 som 
höjt sig i delprov 3, men tappat i delprov 4 och har oförändrat resultat i delprov 5, vilket 
kan tolkas som att arbetet utifrån Bornholmsmodellen fungerat även här. 
 
Tabell 6. Medelvärde för kontroll- och interventionsgrupp vid testtillfälle 1 och 2 
  
 
Tabell 6. Medelvärde 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Efter en interventionsperiod på sju veckor kan man konstatera att både kontrollgruppen 
och interventionsgruppen nu ligger på samma medelvärde, 19 poäng. Tillfälle 1 visar 
resultaten före interventionen och tillfälle 2 visar resultaten efter interventionen. 

4.5 Beskrivning av interventionsgruppen och testet efter 
interventionen       
Elev 1: Har ökat sitt sammanlagda resultat från 10 poäng till 17 poäng. Den största 
ökningen har eleven gjort i delprov 2 vilket går ut på att upptäcka samma 
begynnelseljud. På delprov 3 ligger eleven på samma poängsumma. Delprov 4 har 
eleven tappat 1 poäng och på delprov 5, 0 poäng – dock kan man se att han på sista 
delprovet har gjort många bra försök. Vid bilden på en mur har han skrivit mr, det är 
vokalen /u/ som fattas. Vid bilden på en sko har eleven skrivit so, här är det 
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konsonanten /k/ som fattas. Vid bilden på en fisk har han skrivit /f/ och vid orm har han 
skrivit or.  
 
Elev 2: Har ökat sitt resultat från 11 poäng till 24 poäng, ökningen ligger främst i 
delprov 2 och 3. Vid delprov 2 har eleven gått från 5 poäng till 10 poäng. Vid 
provsituationen sa eleven att hon tyckte att provet var så lätt att - till och med bebisar 
skulle klara av det. Förutom att eleven blivit duktig på att identifiera begynnelseljud hör 
hon också skillnad mellan långa och korta ord. Här har eleven gjort en höjning från 1 
poäng till 8 poäng. På delprov 5 kunde eleven koppla ihop fonem till grafem med ordet 
bo. Vid alla bilder har hon skrivit någonting, vid bilden på mur har hon skrivit mh, Vid 
bilden på sko har eleven skrivit so, här har hon tappat bort konsonanten /k/. Vid ordet 
fisk har hon skrivit fonemet  /f/ och vid sista bilden på en orm har hon skrivit om. Detta 
är en stor skillnad från första deltestet där hon bara kunde känna igen fonemet /o/ i orm 
och /b/ i bo. 
 
Elev 3: Ligger på samma poängsumma, eleven har ökat i delprov 3 med 1 poäng men 
tappat i delprov 4 med två poäng. Vid delprov 5 har eleven ökat med 1 poäng. Eleven 
kunde skriva ordet bo och har precis som elev 2 skrivit vid alla bilder. Vid bilden på 
skon har eleven skrivit so, vid bilden på en fisk har eleven skrivit fk och vid bilden på 
en orm har eleven skrivit mr.  
 
Elev 4: Har ökat sitt resultat från 22 poäng till 27 poäng. Ökningen ligger i delprov 3 
där eleven ska identifiera vilket ord som är längst. Eleven var snabbt klar vid 
testsituationen. Hon blev tvungen att vänta in de andra efter varje delprov så vi kunde 
göra övningsexemplen gemensamt. 
  
Elev 5: Denna elev har gjort den största ökningen, från 2 poäng till 15 poäng. På 
delprov 2 har eleven gått från 0 poäng till 8 poäng. Det begynnelseljud som eleven 
blandat ihop är /n/ och /p/. Denna hopblandning kan också bero på den diagnostiserade 
språkstörningen som eleven har.  På delprov 3 där man ska identifiera hur många ljud 
som finns i ett ord har eleven gått från 0 poäng till 3 poäng. På delprov 4 har eleven höjt 
sig ett poäng och på det sista delprovet har eleven skrivit ordet bo. Vid första 
provtillfället hade eleven skrivit fonemet /o/ vid varje bild, skillnaden är att han nu 
förstår att det finns ett speciellt grafem kopplat till fonemet. Vid bilden på en mur har 
han skrivit ordet mor. Vid de andra bilderna har eleven inte skrivit något. Orken tog slut 
och han kunde inte koncentrera sig längre.  
 
Elev 6: Har ökat sitt resultat från 10 poäng till 15 poäng. Ökningen ligger främst i 
delprov 2 där eleven har gått från 1 poäng till 6 poäng. Även vid delprov 5 kan man se 
att eleven gjort framsteg, hon har skrivit ordet orm. Om man jämför med hennes första 
provresultat där hon skrivit vid två bilder, bilden på mur (mor) och bilden på orm (ora). 
Vid första testet såg jag att eleven sneglade på sin kompis som kunde skriva. Vid andra 
provtillfället hade jag placerat eleven så hon inte hade möjlighet att titta på någon 
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annan. Eleven har lyckats identifiera fonemet /o/ i bo och vid bilden av en sko hade hon 
skrivit sk. Trots att eleven helst velat leka och sitta under bordet har hon  gjort framsteg. 

4.6 Sammanfattande slutsatser resultat och analys 
En förskoleklass med 13 elever blev uppdelade i en kontrollgrupp respektive 
interventionsgrupp. Interventionsgruppen bestod av sex elever: tre flickor och tre 
pojkar. Två av eleverna hade annat modersmål, någon elev låg över genomsnittet i 
kartläggningen av den fonologiska medvetenheten och några elever låg under 
genomsnittet. Interventionen pågick under sju veckor där jag träffade eleverna fyra 
gånger i veckan under 15 – 20 minuter åt gången. Resultatet visar en ökning av den 
fonologiska medvetenheten med 23 procentenheter i interventionsgruppen mot 
kontrollgruppens 10 procentenheter. Efter interventionen kom interventionsgruppen upp 
i samma nivå som kontrollgruppen 
 
Resultatet tyder på att de elever som har haft störst behållning av att träna den 
fonologiska medvetenheten är elever som ligger i riskgruppszonen.  Detta kan jämföras 
med Lundbergs m.fl. (1988) studie som visar att elever i riskgruppszonen uppvisade 
särskilt goda resultat efter interventionen. Även för elever med annat modersmål visade 
interventionen positiva resultat. Dessa båda förbättringar blir alltså synliga redan efter 
en kortare period av intervention. 
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5 Diskussion 
Under detta kapital kommer jag att föra en diskussion utifrån resultatet och analysen av 
studien med koppling till litteraturen. Jag kommer också att diskutera faktorer som kan 
inverka på resultatet. Slutligen kommer en sammanfattning. 

5.1 Resultatdiskussion 
Bornholmsmodellen som jag tillämpat i min studie är en modell som har prövats och 
utvecklats under lång tid. Utifrån min studies resultat kan jag dra slutsatsen att 
interventionen med en elevgrupp bestående av sex elever i förskoleklass med 
Bornholmsmodellen som förlaga, under sju veckor, fyra gånger per vecka 15 – 20 
minuter åt gången gav ett bättre resultat jämfört med den ordinarie undervisningen i 
förskoleklassen. Eleverna i interventionsgruppen höjde inte bara sina resultat 
individuellt utan man kunde också se en höjning mot kontrollgruppen.  
 
Resultatet tyder på att de elever som höjt sina resultat mest är de som hade låga resultat 
före interventionen och som ligger i riskgruppszonen. Detta kan jämföras med 
Lundbergs m.fl. (1988) studie som visar att elever i riskgruppszonen uppvisade särskilt 
goda resultat efter interventionen. Denna skillnad blir synlig också efter en kortare 
period av intervention.  Även elever med annat modersmål gjorde ett bra testresultat 
efter interventionen. Att intensiva insatser för barn i läs- och skrivsvårigheter bör sättas 
in tidigt (se t.ex. Elbro och Petersen 2004, Ehri m.fl. 2001) bekräftas således även av 
min studie. Om alla förskolor skulle uppmärksamma och medvetet träna elever med 
svag fonologisk medvetenhet tidigt skulle dessa elever troligen ha mycket större 
möjlighet att klara av läsinlärningen. Detta torde även medföra att elevens egen känsla 
av misslyckande skulle kunna undvikas och att insatser från speciallärare kunna 
minimeras.   
 
Att tidigt identifiera elever med fonologiska brister och träna deras fonologiska 
medvetenhet, är ju något som t.ex. Wise och Chen (2010) hävdar stödjer läsinlärningen. 
Ju fortare man kan identifiera elever med fonologiska brister och träna den fonologiska 
medvetenheten desto bättre kommer de att lyckas med sin läsinlärning. I 
speciallärarrollen ingår det att arbeta med elever i språksvårigheter. Specialpedagogiska 
myndigheten (2014) understryker att förskolan och skolan har ett speciellt ansvar för 
barn och unga i behov av särskilt stöd och att det vanligaste problemet för elever i 
språksvårigheter är just brister i den fonologiska medvetenheten. Ur ett 
speciallärarperspektiv är det viktigt att känna till olika modeller och övningar som 
stärker den fonologiska medvetenheten och som går att använda som verktyg i skolan. 
För att kunna arbeta med elever i behov av särskilt stöd på ett bra sätt är 
kartläggning/utredning av svårigheterna en nödvändig utgångspunkt. En kartläggning, 
som den som utförts i min studie, blir därför till en stor hjälp för pedagogerna. Genom 
kartläggning kan undervisningen anpassas för olika elevgrupper och man kan fånga 
elever som befinner sig i riskzonen. Dessa rekommendationer är något som min studie 
även bekräftar och något som specialläraren bör fästa stor vikt vid i sitt arbete. 
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Fonologisk medvetenhet är ett nyckelbegrepp för tidig läs- och skrivinlärning (jmf  
Elbro och Petersen 2004, Ehri m fl. 2001, Myrberg 2001 samt  Taube 1997) och står i 
fokus för Bornholmsmodellen. Senare forskning som gjorts om fonologisk medvetenhet 
(se Gibbons 2006 och Anthony, m.fl. 2002) menar att barns tidiga språkutveckling sker 
genom top-down- processer (från helheterna till de små delarna). Bornholmsmodellen, 
vilken utgår från en bottom-up process (från de små delarna till helheterna), går alltså i 
motsatt riktning. Dock skulle man kunna hävda att en medveten undervisningsmodell 
som utgår från en bottom-up process är ett bra komplement för barnens omedvetna top-
down-inlärande. Att gå från talspråk till skriftspråk är dessutom en ytterligare och 
komplex process som kräver mycket aktiv och medveten träning. 
 
Med hänsyn för individuell variation, utvecklas förmågan att genom språket skapa en 
social identitet runt förskoleåldern, medan fonologisk utveckling normalt är mer eller 
mindre etablerad ungefär vid 6-7 års ålder (se t.ex. Bjar 2010). Utifrån dessa 
påståenden, är intensiva insatser i förskoleklass, vilket min studie är ett exempel på, av 
stor vikt, för att inte säga nödvändiga. Tidigare insatser än så vore självklart särskilt 
välkomna för barn i riskzonen för läs- och skrivsvårigheter. Ett välkänt faktum är att 
läsförmågan hos svenska elever i årskurs 4 har försämrats enligt resultaten från PIRLS. 
Detta trots en ny läroplan som tydligt anger att verksamheten i skolan måste utvecklas 
så att den svarar mot de nationella målen. För att utveckla skolans verksamhet krävs det 
ju, enligt Skolverket (2011), att en ständig prövning och utveckling av de metoder som 
används samt uppföljning och utvärdering av deras resultat. 

5.2 Faktorer som kan inverka på resultatet 
Gustafson (2009) nämner flera faktorer som kan påverka en interventionsstudie (se 3.1). 
Med avseende på min studie, hade ytterligare statistiska analyser kunna öka exaktheten 
hos resultatet. Om tidsramen för min studie medgivit så, hade även flera mindre grupper 
med mer matchade elever kunnat ingå i studien, för att på så sätt erhålla starkare 
resultat. Fler speciallärare hade även kunnat vara inblandande. Således ska resultaten i 
min interventionsstudie inte dras alltför långt. 
 
Utifrån arbetet med Bornholmsmodellen under interventionsstudien upplever jag att 
upplägget fungerat bra. Det finns tydliga instruktioner hur övningarna ska utföras och 
det finns kopieringsunderlag. Det finns också tips och råd vad man bör tänka på inför 
varje moment. Utvärderingen från eleverna i interventionsgruppen har dock varit 
skiftande. Några av eleverna har tyckt att övningarna varit tråkiga, speciellt under 
moment 2 och moment 3, vilket också är momenten som tagit längst tid. Jag upplever 
också att det ibland har varit svårt att fånga elevernas intresse då övningarna ibland 
känts lite monotona. Det kan ju också bero på att jag som pedagog inte har lyckats 
utföra övningarna på ett sådant intressant sätt som möjligt. Dessa elevers synpunkter 
verkar till viss del bekräfta Lindös (2002) kritik mot Bornholmsmodellen, där hon 
påpekar att den förutsätter att alla barn är samtidigt intresserade av att arbeta med 
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samma uppgift. Denna kritik anser jag vara befogad och mycket viktigt att ta hänsyn till 
som speciallärare i ens arbete med elever, som självklart är olika individer, dvs. individ- 
och nivåanpassa undervisningen i största möjliga mån. 
 
Under vissa lektioner/moment kunde jag exempelvis se att några elever inte hängde med 
på ett bra sätt. Då tiden var begränsad hade jag inte möjlighet att gå tillbaka och repetera 
momenten. Om man arbetar med modellen under en längre period i t.ex. förskoleklass 
ser jag inga hinder för att kunna nivåanpassa och eventuellt också arbeta enskilt med 
någon elev. Kanske skulle jag också kunnat plocka bort det sista delprovet som kopplar 
fonem till grafem. Då interventionen var under en så kort tidsperiod kan man knappast 
förvänta sig att eleverna i interventionsgruppen skulle kunna skriva.  
 
En annan aspekt att ta hänsyn till vad gäller resultatets positiva utfall i relation till 
Bornholmsmodellen, är att en intervention faktiskt ägde rum: oavsett modell så bör ju 
intensiv träning under sju veckors tid ge ett visst resultat. Fastän resultatet har varit bra 
och interventionsgruppen har höjt sina resultat med 23 procentenheter kanske det hade 
gått ännu bättre om jag arbetat utifrån en modell som exempelvis Trulle. Bryntse och 
Palmkvist (1996) menar att Trullemodellen görs rolig utan krav på stora prestationer. 
Till varje kapitel i boken finns förslag på sånger, ramsor med rörelser, minnesträning, 
mungympa, sifferrim samt visuella övningar. Lundberg (2007) beskriver att en god 
läsutveckling vilar på fyra grundpelare, varav en är motivation. Resultatet kunde kanske 
förbättrats genom mer lustfyllda övningar då några elever påpekade att modellen ibland 
var tråkig. En annan aspekt som är viktig att komma ihåg är att eleverna i 
interventionsgruppen har arbetat med Bornholmsmaterialet, vilket är det samma som 
användes i testerna. Detta kan ha påverkat resultatet. Eleverna kan ha haft en fördel mot 
kontrollgruppen då de blivit mer vana att arbeta med materialet. Om testerna hade varit 
oberoende av Bornholm, kanske resultatet skulle sett annorlunda ut. 

5.3 Sammanfattning 
Mitt arbete har vilat på ett sociokulturellt synsätt och då speciellt Vygotskijs teorier om 
zonen för den närmaste utvecklingen där eleven med hjälp av sin lärare eller gruppen 
kan höja sin inlärningsnivå genom anpassade övningar. Det har varit intressant och 
lärorikt att genomföra en interventionsstudie, många gånger har jag tvivlat på om 
modellen skulle ha någon effekt då tiden varit så begränsad samt sjukfrånvaro bland 
eleverna i interventionsgruppen. Det har också funnits andra hinder såsom konflikter på 
rasten och bristande motivation. Trots detta visar resultaten att interventionsgruppen 
som låg lägre före interventionen än kontrollgruppen höjde sig så pass mycket att den 
kom upp i samma nivå. Resultatet pekar också på att en intervention inte behöver pågå 
så länge för att ge resultat. Man kan dra slutsatsen att även om förskoleklassen också 
arbetar med fonologisk medvetenhet inom den reguljära undervisningen, kan effekten 
bli än större genom dagligt och strukturerat arbete med språkets formsida.  
 

Avslutningsvis, vill jag understryka att Bornholmsmodellen har fungerat bra, även 
under en begränsad tidsperiod. Alla utom en elev har höjt sina resultat markant i 
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interventionsgruppen. Den största ökningen har de elever med svag fonologisk 
medvetenhet gjort. För att kunna möta de nationella målen i fråga om läsförmåga både 
för elever med annat modersmål men också för elever med låg fonologisk medvetenhet 
verkar Bornholmsmodellen således sägas vara en användbar och fungerande metod, 
som säkerligen kan kombineras med andra för att nå säkra resultat för elever i läs- och 
skrivsvårigheter. 
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6 Slutsats  
Det råder en stor samstämmighet att undervisning i fonologisk medvetenhet har positiva 
effekter på läsutvecklingen (se t. ex. Elbro och Petersen 2004, Ehri m. fl. 2001, Myrberg 
2001, Lundberg 1988). För att kunna förebygga läs- och skrivsvårigheter, sätta in tidiga 
och intensiva insatser, motivera elever, och vid behov individualisera och nivåanpassa 
undervisningen, är det viktigt att känna till olika modeller och övningar för att hjälpa 
eleverna i sin fonologiska utveckling, en av dessa modeller är Bornholmsmodellen. 
 
Min studie visar att interventionen med Bornholmsmodellen gav ett bättre resultat än 
den ordinarie undervisningen som bedrivs i förskoleklassen. Resultatet tyder också på 
att de elever som har haft störst behållning av att träna den fonologiska medvetenheten 
är elever som ligger i riskgruppszonen, men även elever med annat modersmål uppvisar 
framsteg.  Denna positiva utveckling blir synlig trots att interventionen endast ägde rum 
under en kortare period.  
 
Utifrån ett speciallärarperspektiv är det viktigt att ha goda kunskaper om elevers 
fonologiska medvetenhet, inte bara hur den utvecklas utan också hur man kan stimulera 
och utveckla den vidare hos elever i behov av särskilt stöd. Exempel på övningar kan 
vara att arbeta med rim, ramsor, koppla fonem till grafem, begynnelseljud och så vidare. 
Dylika övningar förekommer i många modeller, som alltså kan förutsättas ha goda 
resultat. Att tidigt uppmärksamma elever i behov av särskilt stöd och därefter sätta in 
intensiva insatser är nog en av speciallärarens allra viktigaste uppgifter, om inte den 
viktigaste. För vidare forskning vore det värdefullt att belysa hur medvetna speciallärare 
är, och vilken kunskap de besitter om fonologisk medvetenhet samt hur de undervisar 
fonologisk medvetenhet till elever i behov av stöd. Det skulle också vara mycket viktigt 
att utvärdera hur skolor går tillväga för att tidigt uppmärksamma elever i behov av 
särskilt stöd. Man skulle kunna fråga sig vilka kartläggningsmaterial som används, hur 
resultaten tolkas och i vilket tidsskede som kartläggningen genomförs. 
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Bilaga 1 – Kartläggningsmaterial 
 
 
 
 
 

                   
 

                   
 
 
 
 



 

                   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 – Missivbrev 
 
Hej föräldrar i förskoleklassen! 
 
Jag heter Gunilla och jag ska skriva mitt examensarbete inom speciallärarutbildningen.  
 
Mitt examensarbete ska handla om fonologisk medvetenhet. Ingvar Lundberg som var 
en känd språkforskare i Sverige menar att språklekar i förskolan kan förebygga 
lässvårigheter och är en viktig förutsättning för god läsinlärning. Genom sin forskning 
utvecklade han en modell som kallas för Bornholmsmodellen, denna modell vill jag nu 
prova under sju veckors tid på era barn och se om det ger något resultat.  
 
Jag kommer att arbeta med en grupp på sex elever, barnen blir slumpvis utvalda av 
lärarna i klassen. Arbetet med gruppen kommer att ske fyra gånger i veckan á 15-20 
min. åt gången. De andra eleverna kommer att utgöra en kontrollgrupp som jag kan 
jämföra mina resultat med. Alla elever i förskoleklassen kommer att få testa sin 
fonologiska medvetenhet i början och i slutet av interventionen. 
  
Att vara med i studien är helt frivilligt, fyll i talongen nedan och lämna in till skolan om 
man inte vill vara med. Mina resultat kommer att publiceras och alla medverkande 
kommer att anonymiseras.  
 
Fyll i talongen nedan och lämna in till lärarna senast den 29/8-2014 .  
 
 
Gunilla Burström 
gunilla.e.burstrom@xxxxxxxxxx.se 
 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
            Nej tack, jag vill inte att mitt barn ska var med i studien 

 
 
 
 
Barnets namn:_________________________________________________________ 

 


