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Syftet med vår undersökning var att ta reda på några lärares uppfattningar om 
Bornholmsmodellens styrkor, brister, effekter på läsinlärningen samt barnens 
upplevelser av Bornholmsmodellen. För att få kännedom om detta genomförde vi 
intervjuer med lärare från förskolan upp till år 2. I resultatet framkom att lärarna 
uppfattade Bornholmsmodellen som en god läsförberedande metod som utrustar 
barnen med det mesta som behövs inför läsinlärningen i skolan. Lärarna uppfattade 
det som så att barnen oftast upplevde Bornholmsmodellen som rolig och intressant. 
Bristerna visa sig i att barnen kunde bli uttråkade och trötta av olika anledningar. 
Arbetet med Bornholmsmodellen ger barnen möjlighet att erövra kunskaper, växa 
och motiveras till fortsatt inlärning.    
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 1. Inledning 

Detta arbete kommer att handla om barns läsinlärning med Bornholmsmodellen som 
läsförberedande metod. Vi kommer att fördjupa oss i hur det läsförberedande arbetet 
efter Bornholmsmodellen uppfattas av verksamma lärare inom detta område. Då vi 
har praktiserat på samma partnerskola i tre år där vi observerat och deltagit i arbetet 
med Bornholmsmodellen har vi blivit intresserade av hur modellen påverkar barns 
läsinlärning. Vi har därför valt att skriva vårt examensarbete om några lärares 
uppfattningar om Bornholmsmodellen och dess effekter på barns förberedelse inför 
läsinlärningen. Bornholmsmodellen är en framtagen metod som ska hjälpa barn på 
traven till att utveckla sin läs- och skrivkunnighet. 
 
Bornholmsmodellens grundare Häggström och Lundberg (2003) menar att 
Bornholmsmodellen är en metod som ska stimulera barns språkliga medvetenhet 
genom språklekar. Häggström och Lundberg (2003) menar att Bornholmsmodellen 
bland annat syftar till att väcka barns nyfikenhet och glädje samt fånga deras lust att 
lära. Läroplanen för förskolan, Lpfö 1998, (Utbildningsdepartementet, 2006) 
framhåller att förskolan ska stimulera barnens språkutveckling samt tillvarata barns 
intresse och nyfikenhet för skriftspråket.  
 
I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo 1994 (Utbildningsdepartementet, 2006) framkommer det att skolan har i 
uppdrag att främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och 
verka i samhället. Taube (2007) menar att förutsättningen för individens möjligheter 
till fortsatt utbildning, val av yrke samt möjlighet att vara en medverkande och aktiv 
samhällsmedlem är en god läsförmåga; ”Läskunnighet är nyckeln som ska ge 
tillträde till all annan kunskap” (Taube, 2007, s.11).  Vidare menar Taube att det är 
skolans ansvar att ge alla barn ett stöd som gör deras läsutveckling positiv utan för 
många hinder i processen. Därmed är det nödvändigt att ha goda kunskaper om 
barns språkutveckling och läsprocess.  
 
 

2. Syfte 
Syftet är att undersöka några lärares uppfattningar om vilka effekter 
Bornholmsmodellen har på läsinlärningen. 
  

2.1 Frågeställningar 

1. Hur uppfattar några yrkesverksamma lärare styrkorna och bristerna med 
Bornholmsmodellen?  

2. Hur uppfattar några yrkesverksamma lärare barns upplevelser av arbetet med 
Bornholmsmodellen? 

3. Hur påverkas läsutvecklingen hos barn som genomgått läsförberedande 
aktiviteter enligt Bornholmsmodellen jämfört med barn som inte genomgått 
detta enligt några yrkesverksamma lärare? 
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3. Litteratur  
 

3.1 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen är en språkinlärningsmetod som utvecklades av Ingvar 
Lundberg och hans medarbetare i Umeå enligt Häggström och Lundberg (2003). 
Bornholmsmodellen är en metod som bygger på att ge barn en språklig medvetenhet 
redan innan de börjar lära sig att läsa. Denna modell är till för att stimulera barnets 
språkliga medvetenhet genom språklekar och arbetsövningar. Dessa lekar utgår ifrån 
att man ska fånga barnens lust att lära. Lundberg (2008) menar att man ska väcka 
barnens nyfikenhet och glädje. Lekarna utvecklar och stimulerar barnen i gruppen till 
språklig medvetenhet. Häggström och Lundberg (2003) menar att språklekarna 
gynnar barnen i deras utveckling och att barn som har tendens att utveckla läs- och 
skrivsvårigheter hjälps i stor utsträckning. Modellen är ett systematiskt program för 
6-åringar som varar i 8 månader där man leker med språket lite varje dag i 15 – 20 
minuter. När barnen sedan börjar i årskurs 1 repeteras lekarna under 8 veckor. 
Språklekarna är planerade så att man börjar med enklare lekar för att sedan öka 
svårighetsgraden på lekarna. Häggström och Lundberg (2003) anser att det är viktigt 
att det är lustfyllt för barnen och att ingen får känna sig dum eller dålig.  
 
I Bornholmsmodellen ingår det sju olika grupper av språklekar. De olika grupperna 
innehåller en stor variation av lekar som ökar i svårighetsgrad i och med att barnen 
utvecklas. 
 
Den första gruppen är lyssnandelekar, där barnen tränar och stimulerar sin förmåga 
att höra och lyssna till/efter ljud de har runt omkring sig exempel fläkten i 
klassrummet, eller tillgjorda ljud som exempelvis hur det låter när man studsar med 
en boll.  
 
Den andra gruppen är rim och ramsor där barnen tränas till att uppmärksamma 
likheter och ljudstrukturer i språket. 
    
Den tredje gruppen är meningar och ord, där lekarna tränar barnen och utvecklar 
deras förmåga att dela upp korta och långa meningar i ord och bli uppmärksam på att 
ord är olika långa, exempelvis: Vilket ord är kortast, nyckelpiga eller bil? 
    
Den fjärde gruppen är stavelser, dessa lekar utvecklar barnens förmåga att dela upp 
ord i stavelser exempelvis: i-gel-kott (resultatanalys) och att sedan lära sig att med 
hjälp av stavelserna föra samman ljudet till ett ord igelkott (syntes).  
 
Den femte gruppen är första ljudet i ord. Denna lek går ut på att ta bort första 
bokstaven/ljudet i ett ord exempelvis: ris blir r – is (resultatanalys) och att sedan föra 
samman första bokstaven/ljudet med resten av ordet r – is, ris (syntes). Det blir även 
synligt för barnen sedan att vissa ord blir nya när bokstäver/ljud tas bort, ris blir is. 
För att sedan göra tvärt emot och sätta dit bokstäver/ljud på ord exempelvis: ris, så 
sätter vi på ett p va får vi då? Jo, pris. 
 
Den sjätte gruppen är resultatanalys och syntes av fonem. Barnen ska här dela upp 
orden i fonem, exempelvis: gris, g - r - i - s (resultatanalys) för att sedan föra samman 
fonemen till ett ord igen, g – r – i – s, gris (syntes). 
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Den sjunde gruppen är betoningsövningar. Barnen får här med hjälp av lek 
observera och uppmärksamma på hur språkets betoningar på ord och i meningar kan 
variera.   
 

3.2 Kritik mot Bornholmsmodellen 

McGuinness (2005, refererat i Taube, 2007) menar att det råder en osäkerhet om 
övning i rim och ramsor samt arbete med stavelser faktiskt ger en direkt effekt på den 
senare läsinlärningen. 
 
Viippola (1997) finner inte några vinster med att arbeta efter Bornholmsmodellen och 
menar att dess innehåll är sammanhangslöst och meningslöst. Därmed ställer sig 
Viippola (1997) frågande till om den språkliga medvetenheten verkligen behöver 
organiserad träning där barn övar på att resultatanalysera meningslösa ord. Med 
detta menas att läsandet förflyttas från dess meningsskapande sammanhang. 
Författaren påpekar att man istället kan använda andra, mer betydelsefulla ord för 
barnen, i samband med läsinlärningen. Genom detta får barnen större möjlighet att 
kunna relatera till orden. 
 
Viippola anser även att språklekarna i Bornholmsmodellen är för tillrättalagda och 
för vuxenstyrda för att kunna benämnas lekar. Författaren menar att användandet av 
begreppet lek ger en skenbar bild av att Bornholmsinnehållet är meningsfullt och 
funktionellt. Då arbetet med Bornholmsmodellen baseras på repetition som fortlöper 
under veckor och månader tenterar det att istället bli tråkigt och likformigt.  
 
Vidare framhåller Viippola (1997) att det är svårt att utgå ifrån barnens enskilda 
utvecklingsstadier då Bornholmsarbetet utgår ifrån att alla barn ska bearbeta och 
resultatanalysera samma ord vid samma tillfälle samt på samma sätt. Enligt Viippola 
brister Bornholmsmodellen i att väcka intresse och nyfikenhet hos barnen. 
Författaren menar även att Bornholmsmodellen inte tar hänsyn till barnens omvärld 
och erfarenheter.  
 
Viippola är även kritisk till om träning av den språkliga medvetenheten 
överhuvudtaget är nödvändig för läsinlärningen. Författaren konstaterar att barn inte 
behöver organiserad förberedelse inför läsinlärningen i skolan. Istället behöver man 
fokusera barns egna sätt och vilja att lära. Utgångspunkten bör alltså vara barnen i sig 
samt deras intresse, nyfikenhet och erfarenheter. Detta för att skriftspråkets mening 
och glädje ska visualiseras i naturliga och sociala samspel (Viippola). Taube (2000) 
påpekar däremot att det finns mycket som bevisar att den språkliga medvetenheten, 
strukturerat och medvetet, går att stimuleras och att detta ger goda effekter på 
läsinlärningen. 
 

3.3 Barns språkutveckling 

Enligt Bjar (Bjar & Liberg, 2003) uppfattar barn redan som foster ljud som till 
exempel kurr och hjärtslag från sin mammas kropp. Vid födseln har barnet sedan en 
utvecklad auditiv perception. Ljungström och Hansson (Ljungström & Hansson, 
2006) menar att barnet under sitt första halvår fortsätter att reagera på ljud och 
börjar även gurgla.  
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Bjar (Bjar & Liberg, 2003) beskriver att barnet därefter börjar testa olika ljud. Först 
testas konsonant och vokalvarvade uttryck i en ordningsföljd. Därefter utvecklas 
detta till att fler fonem tillkommer i samma uttryck. Barnet börjar sedan använda 
protoord, d v s ordliknande ljudstrukturer. Dessa använder barnet flera gånger i 
återkommande situationer.  
 
Innan jollerperioden är avslutad uttrycks ofta de första orden. Dessa ord kallas 
holofraser och har ofta större betydelser då ett ord kan innebära en hel mening (Bjar 
& Liberg, 2003). Psykologen Arnqvist (1993) påpekar att det här är omgivningens 
förmåga att tolka barnet som möjliggör kommunikationen mellan barnet och dess 
omgivning. 
 
Ljungström och Hansson (Ljungström & Hansson, 2006) hävdar att barnet sedan vid 
1 -2 årsålder börjar förstå enkla anvisningar och meningar samt förmår att uttrycka 
vanliga föremål.  Barnet börjar även använda tvåordssatser, vilka enligt Arnqvist 
(1993) innehåller utpekanden, äganden, handlingar, försvinnanden eller platser. 
Vidare menar Ljungström och Hansson (Ljungström & Hansson, 2006) att dessa 
utvecklas till treordssatser. I denna fas börjar även ordförrådet att växa. Arnqvist 
(1993) påpekar att vuxna kan stimulera denna utvecklingsfas genom att ge respons på 
barns ordanvändning.   
 
Vidare framhåller Arnqvist (1993) att den fortsatta utvecklingen handlar om 
förmågan att kommunicera, lyssna samt att göra sig förstådd. Enligt Arnqvist består 
deltagandet i dialoger till en början av att besvara frågor, men utvecklas sedan till att 
barnet själv bidrar med något nytt. Taube (2000) påpekar att denna sida av språket 
fortsätter utvecklas under hela livet.  
 
Taube (2000) hävdar även att de flesta barnen är goda talare vid sjuårsålder då de 
talar rent och behärskar språkets fonologi, vilket innefattar språkljuden. Vid detta 
läge behärskar barnen även språkets vardagsgrammatik som finns i deras omgivning.  
Ladberg (2003) framhåller dock att språkinlärningen förutsätter ett behov av att 
kunna göra sig förstådd samt att språket känns viktigt och angeläget i den stund det 
ska läras. 
 
Taube (2007) framhåller att då förskolans och skolans uppgift är att stödja alla barns 
språkliga utveckling blir kunskaper om de mest betydelsefulla förutsättningarna för 
en framgångsrik läsutveckling nödvändiga. Eftersom läsning en är en språklig 
aktivitet blir barns talspråkiga utveckling en förutsättning för läsutvecklingen.  
 

3.4 Barns läsutveckling 

Arnqvist (1993) framhåller att barns tidiga läsning består av att läsa av symboler som 
står för något, detta kan exempelvis vara bilder på barns hyllor på förskolan. Med 
detta inträder barnen i en värld av symboler som står för verkliga företeelser. Nästa 
steg i läsinlärningen kallas pseudoläsning och innebär avkodning av ord genom att 
läsa av deras omgivning. Med detta uppfattar barn budskapet utan att uppfatta 
delarna som bildar ordet.  
 
Innan barnet lär sig gå från bokstäver till fonem kan det göra logografiska läsningar. 
Detta innebär att barn uppfattar orden som helheter och känner igen dem utifrån 
deras utformning. I detta skede lär sig barn även att känna igen vissa bokstäver, 
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vilket kan leda till att de börjar gissa ord som har samma begynnelsebokstav som 
exempelvis deras namn. Lundberg och Herrlin (2005) menar att bokstavskännedom 
kan underlätta ljudningen samt fungera som en ledtråd då barn gissar orden med 
hjälp av första bokstaven. Då barn gör detta menar forskarna att 
sammanljudningsförmågan fortfarande är begränsad men att barnen trots detta ofta 
gissar rätt. Arnqvist (1993) hävdar dock att nackdelen med logografisk läsningen är 
att barn inte reagerar på små ändringar i orden. Detta bidrar till fortsatt gissning av 
ord och då kan felaktiga gissningar uppstå. Denna fas beskrivs av Björk och Liberg 
(2007) som helhetsläsning vilket innebär att barn läser ord utifrån deras 
sammanhang och situation. Barnen utvecklar sedan detta genom att jämföra ord de 
inte kan läsa med ord som de är säkra på och genom detta sätter dessa ord i fler 
sammanhang. I denna fas stödjer sig barnen på små ledtrådar som exempelvis 
begynnelsebokstäver eller ordens utformning. Härifrån menar Björk och Liberg att de 
flesta barnen utvecklar sin läsning genom ljudningsmetoder där orden bryts ner i 
delar för att sedan byggas upp till helheter igen.  
 
Arnqvist (1993) beskriver vidare att nästa steg i läsutvecklingen är att koppla ihop 
bokstäver och ljud och börja klara av att ljuda sig igenom ord. Denna fas är väldigt 
besvärlig för många barn. Därmed menar Arnqvist att det är enormt viktigt att barn 
får positiva upplevelser av denna fas. Det är då viktigt att anpassa uppgiften till 
barnets förmåga eftersom negativa upplevelser av den första läsinlärningen bidrar till 
en negativ självbild hos barnet som i sin tur försvårar den kommande läsinlärningen.  
 
Arnqvist framhåller att barn därpå når den ortografiska läsningen där de 
automatiserar läsningen av vissa ord som finns memorerade som ordbilder. Detta 
underlättar läsningen då barn inte behöver ljuda samman varje ord. Istället kan 
textens innebörd ägnas tid. 
 
Läsprofessorn Elbro (2004) menar att läsning dels består avkodning, som innebär 
identifikation av ord. Läsningen består även av förståelse som innebär tolkning av 
språkliga meddelanden. Både avkodning och förståelse måste fungera för att 
läsfärdigheten ska vara god. Avkodning innefattar identifikation av ordens generella 
betydelse, uttal och grammatiska egenskaper. För att läsförståelse ska uppnås måste 
avkodningen vara snabb, säker och automatiserad. Detta uppnås genom övning och 
erfarenhet av ordens stavningssätt, vilka bokstäver som ingår och hur 
bokstavskombinationerna låter. Språkförståelsen innefattar kännedom om 
meningarnas uppbyggnad, språkliga bilder och underförstådda betydelser. Om 
förståelsen inte fungerar blir texten obegriplig. 
 
Detta framhålls även av Lundberg och Herrlin (2005) som menar att det är viktigt att 
barn lär sig att direkt avkoda korta, vanliga ord för att deras fortsatta läsning av 
texter ska bli snabbare och ha bättre flyt. Forskarna menar att då barns avkodning 
börjar bli säkrare och snabbare blir det även enklare för dem att bearbeta längre ord 
med exempelvis två stavelser. Vid detta skede är även barnet även redo att börja läsa 
enklare småböcker. Här bör dock ord med konsonantkombinationer undvikas då 
dessa till en början kan vara svåra och skapa problem i läsningen. Läsförståelsen 
utvecklats då barnen klarar sig igenom en enklare mening samt förstår dess 
innebörd. 
 
Björk och Liberg (2007) menar att barn behöver utforska språket för att lära sig om 
bokstävers namn, ljud, utformning och placering i orden. Enligt forskarna lärs detta 
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på enklast sätt via helhetsläsning där barnen både ser och hör texten. Detta belyser 
även Ljungström (2006) i form av bildmetod där man visar barnen hela ord och 
uttalar dem högt.  Ljungström menar att barn som möter ord och bilder i böcker lär 
sig att känna igen ord, vilket i sin tur underlättar den kommande läsningen.  
 
Taube (2000) menar barn är duktiga användare av språkets fonologiska sida utan att 
de är medvetna om denna. Därför betonar Taube att läsinlärningen kräver 
strukturerad vägledning där det arbetas med att göra barnen medvetna om detta. Det 
finns mycket som styrker att det är möjligt att medvetet och systematiskt stimulera 
den fonologiska medvetenheten och att detta ger goda effekter på läsinlärningen 
(Taube, 2000).  
 
Ljungström och Hansson (Ljungström & Hansson, 2006) framhåller att många barn 
lär sig läsa när de är mellan fem och sju år gamla. Vid denna ålder behärskar barnen 
både grammatik och ljudsystem. Enligt Taube (2000) är fonologisk medvetenhet en 
förutsättning för lyckad läsinlärning. Detta innebär att det krävs att barn är medvetna 
om språkets fonem. Taube menar att barn till en början är fokuserade på ordens 
betydelse och börjar tidigast vid sexårsålder visa tecken på en påbörjad fonologisk 
medvetenhet. Detta framträder då barn uppmärksammar rim eller felaktiga uttal hos 
andra. Genom detta påvisar barnen att de flyttat uppmärksamheten från språkets 
betydelse till dess form och struktur. Enligt Arnqvist (1993) är fonemen språkets 
byggstenar och påpekar därmed att språklig uppmärksamhet en förutsättning för 
läsinlärningen. Språklig uppmärksamhet innebär att barnet förstår den språkliga 
formen och inte bara det språkliga innehållet. En form av detta är förmågan att 
avgöra vilka ord som ingår i en mening, vilka ord som är långa eller korta samt 
förmågan att uppmärksamma rim, stavelser och enskilda fonem. Detta betonas även 
av Lundberg och Herrlin (2005) som menar att barns förmåga att med säkerhet 
kunna dela upp ord i språkljud är ett viktigt steg in i läsningen.  
 

3.5 Språkstimulerande arbete 

Nilsson (2007) menar att all läsning måste vara meningsfull och att texterna måste 
vara angelägna och intressera barnen. Einarsson (2004) påpekar att barns närhet till 
skriften har en betydande roll för deras skolframgång och menar att det är avgörande 
för barns tillägnande av ett rikt språk att de möter böcker, sagor och berättelser i 
hemmet. Taube (2007) påpekar att högläsning kan stimulera barns läsning då de får 
tillskott till ordförrådet, eftersom det i böcker finns ord som barn inte får höra i 
vardagliga samtal. Barnen får via högläsning även uppleva hur skrivet språk är 
uppbyggt samt att deras lust att själva läsa stimuleras. Ljungström (2006) framhåller 
att barn kan stimuleras och förberedas för läsning genom att lära sig om skriftens 
struktur såsom att läsa uppifrån och ner och från vänster till höger. Ljungström 
menar att detta kan läras in omedvetet genom högläsning för barn. Genom att barnen 
från och med att de är små är med och tittar i boken tillsammans med den som läser 
högt ser de bokstäverna, bokstavssammansättningarna och de olika variationerna i 
skriften och därmed får de erfarenheter av skriftspråkets uppbyggnad.  
 
Elbro (2004) menar däremot att det inte räcker med att höra någon annan läsa för att 
själv bli läsare. Elbro menar att för att lära sig läsa behöver barnet själv ta itu med 
skriften. Druid Glentow (2006) betonar dock att barn som ofta fått lyssna till 
högläsning och då fått erfarenheter av skrivet språk får det lättare att ta sig an olika 
texter som skolan har att erbjuda.  
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Ljungström (2006) framhåller att man måste förstå ett språk för att kunna läsa och 
lyfter fram att visor och ramsor kan stimulera barns språkförståelse. Med hjälp av 
visorna lär sig barn ord, meningar, rytmer, rim och upprepningar. Barn som kan se 
rim och rimma kan också göra fler korrekta gissningar vid läsningen. Druid Glentow 
(2006) påpekar att det även är viktigt att barns ordförråd utökas och fördjupas 
eftersom ett fattigt ordförråd begränsar läsförståelsen. 
 
Lindö (2005) påpekar att barn tycker om rim och ramsor och därmed klanger och 
ordvändningar vilka tillsammans med den vuxnes vägledning hjälper dem att lära sig 
skilja mellan språkets form och innehåll. Enligt Lundberg (2003, refererat i Lindö, 
2005) utvecklar detta den språkliga medvetenheten. Taube (2000) lyfter fram att 
man i förskolor har stimulerat den fonologiska medvetenheten med hjälp av 
språklekar, rim och ramsor. Detta förbereder barns läsinlärning på ett lekfullt sätt, 
menar Taube. 
 
Elbro (2004) menar att uppmärksamhet på det talade språket är en förutsättning för 
läsning. Uppmärksamheten riktas då mot enskilda ord och ljud, meningsbyggnader, 
rim och stavelser. Detta är viktigt för att barn ska förstå vad bokstäverna i skrivet 
språk står för. Uppmärksamheten går då ifrån vad man använder språket till hur 
språket är uppbyggt och hur det låter. Enligt Arnqvist (1993) har den vuxne stor 
betydelse för barnets språkutveckling eftersom dennes språk blir en mall för barnet. 
Arnqvist menar att vuxna kan stödja språkutvecklingen genom att ge återkoppling på 
deras ordanvändning.  
 
Taube (2000) betonar att det är viktigt att man bemöter barns tal och uttryck med 
respekt, intresse och uppmuntran för att deras lust att uttrycka sig ska behållas. 
Taube (2007) påpekar att barn som i sina kommunikationsförsök avbryts eller 
bemöts av hån eller förlöjligande kan bli tysta samt förlora en del av sin trygghet. De 
tappar då lusten att uttrycka sina tankar och åsikter och blir osäkra och ängsliga. 
 
Elbro (2004) och även Bjar och Liberg (2003) anser att språklekar förebygger läs- 
och skrivsvårigheter och menar att lustfylld lek med språket ger de bästa 
förutsättningarna för mötet med läsinlärningen i skolan. 
 
Kaye (1996) framhåller olika fördelar med språklekar. För det första kan lekar 
användas för att träna nästan alla färdigheter som en nybörjarläsare behöver. För det 
andra är lekar roliga. Detta är underlättande eftersom alla barn har förmågan att 
leka. Kaye menar att barns motvilja att lära sig minskar när de leker, istället växer en 
villighet fram. Kaye menar också att barn lär sig som mest och bäst när de har roligt. 
Enligt Lundberg och Herrlin (2005) är det dock barns intresse, aktivitet och känsla av 
glädje och lust för lärandet är avgörande för läsutvecklingens alla sidor.  
 
Arnqvist (1993) beskriver att vuxna kan stimulera barns språkutveckling med hjälp 
av olika språklekar med olika svårighetsgrader. Arnqvist framhåller även lekar som 
övar språklig uppmärksamhet och som till en början innehåller rim och ramsor, men 
utvecklas senare till att urskilja ord i meningar, stavelser i ord och språkljuden i ord. 
Dessa lekar förflyttar fokusen från språkets innehåll till dess form (Arnqvist, 1993). 
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3.6 Läroplanerna 

I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) framhålls att undervisningen ska 
anpassas till varje individs förutsättningar och behov. Det är skolans ansvar att 
individer som har svårigheter når utbildningens mål. Undervisningen ska utgå ifrån 
barnens bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper samt främja det 
fortsatta lärandet och kunskapsutvecklingen.  
 
Förskolan ska enligt Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) anpassa den 
pedagogiska verksamheten till alla barn samt erbjuda extra stöd till barn med 
svårigheter. Detta stöd ska utformas efter barnets egna förutsättningar och behov. 
Lpfö 98 framhåller även att dessa ska få hjälp att känna samhörighet. Man menar 
även att alla barn skall få uppleva känslan av att göra framsteg, övervinna svårigheter 
och att få känna sig som en tillgång i gruppen. 
 
Skolan ska även eftersträva att alla individer utvecklar en nyfikenhet och lust att lära 
(Lpo, 94, Utbildningsdepartementet, 2006). Man menar även att leken har betydelse 
för lärandet. Det lyfts även fram i Lpo 94 att varje individ har rätt att få utvecklas, 
känna glädjen av att växa samt få vara med om upplevelsen att göra framsteg och 
övervinna svårigheter. Skolan ska även hjälpa barn att skapa en tilltro till sig själva.  
 
Även i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) betonas att leken är viktig för 
barns utveckling och lärande. För att främja barns utveckling och lärande ska leken 
användas medvetet i förskolan. Det är genom lek och utforskning som barn söker och 
erövrar kunskap.  
 
Det hör, enligt Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) till skolans uppdrag att 
främja individernas lärande där de stimuleras att tillägna sig kunskaper. Skolan ska 
även främja en balanserad undervisning med hjälp av en variation i innehåll och 
arbetsformer. 
 
I Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) tas upp att barnen skall få stimulans och 
vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya 
kunskaper. Det framhålls även att är viktigt att förskolan ser till varje individ och 
erbjuder en rolig, trygg och lärande miljö där alla barn får tillgång till att utvecklas. 
Barnens nyfikenhet, intressen samt vilja och lust att lära ska uppmuntras. Förskolan 
ska även stimulera barns språkutveckling och uppmuntra intresse och nyfikenhet för 
det skrivna språket. 
 
 

4. Metod 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka några lärares uppfattningar om vilka 
effekter Bornholmsmodellen har på läsinlärningen. För att ta reda på detta har vi valt 
att använda oss av intervjuer som undersökningsmetod i förskolan, förskoleklass och 
i skolan. Vi diskuterade om vi ville använda oss av kvalitativ eller kvantitativ 
forskning och kom fram till att den kvalitativa forskningen skulle passa vårt arbete 
bäst. Den kvalitativa forskningen är enligt Denscombe (2000) en forskning som 
baserar sig på insamling av data som sedan skall tolkas och resultatanalyseras till att 
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beskriva något. Vi har valt att utföra intervjuer med förskolelärare och lärare som 
arbetar med Bornholmsmodellen för att få deras uppfattningar av det praktiska 
arbetet med Bornholmsmodellen.  
 
Denscombe (2000) menar att det både finns för- och nackdelar med att använda sig 
av intervjuer som undersökningsmetod. Fördelarna kan vara att informationen kan 
bli mer djupgående och den insamlade datan mer detaljerad. Denscombe (2000) 
menar även att intervjun är en flexibel metod som gör plats för justeringar och 
utveckling. Nackdelar med metoden menar Denscombe (2000) att den kan vara 
tidskrävande och ge svar från den intervjuade som baseras mer på vad den 
intervjuade säger i intervjun än vad den gör i praktiken. Denscmobe (2000) anser att 
en bandspelare under en intervju kan kännas som en konstlad situation samt hämma 
den intervjuade från att få fram det den vill säga. Vi hanterade detta genom att förse 
informanterna med intervjufrågorna i god tid före intervjun. Detta gav dem möjlighet 
att reflektera över sitt arbete samt förbereda sig inför intervjuerna. Dessutom 
spelades intervjuerna in på mp3 - spelare som utseendemässigt och storleksmässigt 
skiljer sig från bandspelare vilket vi anser minskar känslan av att bli inspelad på 
band. 
 

4.2 Urval 

Då vi båda har haft vår verksamhetsförlagda utbildning på samma partnerskola där 
de använder sig av Bornholmsmodellen valde vi att utföra vår undersökning där. Vi 
har valt att dels göra intervjuer med personal som dagligen arbetar efter 
Bornholmsmodellen i förskola och förskoleklass. Dels har vi även intervjuat personal 
som tar emot och undervisar barn som genomgått aktiviteter efter 
Bornholmsmodellen i år 1 och 2.  Detta för att ta reda på vilka effekter denna modell 
anses ha på läsinlärningen. Vårt urval av lärare grundade sig på antalet lärare som 
arbetar på skolan samt på att få en spridning i årskurser så att vi kunde få största 
möjliga spann på hur mycket man arbetar med Bornholmsmodellen samt hur detta 
gynnar barnen i olika åldrar. Vi valde att utföra tio intervjuer från förskolan upp till 
skolan för att kunna följa processen med Bornholmsmodellen. Vi har intervjuat två 
förskolelärare som arbetar med femåringar, tre förskoleklasslärare och fem lärare i 
klass 1 och 2.   
 
Då vi känner några av lärarna finns en risk för att inte kunna vara objektiv i sin 
forskning. Vi anser dock att både vi och de lärare vi känner kan vara mer avslappnade 
i intervjuerna samt att intervjusvaren kan bli mer ingående och informationsrika än 
när man inte känner varandra. 
 

4.3 Beskrivning av undersökningsförfarande 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning frågade vi lärarna på partnerskolan om de 
ville bli intervjuade. De vi talade med visade sig positivt ställda till detta. I vårt 
undersökningsförfarande tog vi hänsyn till vetenskapsrådets (2009) etiska krav för 
forskning (se punkt 4.6, s 14). Då vi utformade ett missivbrev (se bilaga 2) där vi 
presenterade oss själva och syftet med intervjuerna samt att vi skulle spela in och att 
det skulle vara frivilligt. Vi skrev även upp våra intervjufrågor (se bilaga 1) och 
bifogade dessa med missivbrevet (se bilaga 2) så att de skulle ha chans att tänka på 
frågorna i lugn och ro för att göra intervjuerna mer produktiva. Vi båda tog kontakt 
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med lärarna en och en och gav dem missivbrevet (se bilaga 2) med bifogade 
intervjufrågor och bestämde tid och plats. Lärarna fick själva bestämma tid och plats 
för intervjuerna och vi planerade in den tid som passade dem bäst för att sedan utföra 
intervjuerna. Vi utförde intervjuerna en och en med mp3 - spelare för att sedan 
kunna föra över intervjuerna på datorn och kunna transkribera och lyssna på dem 
tillsammans.  
 

4.4 Databearbetning 

Vi bearbetade intervjusvaren genom att först överföra de inspelade intervjuerna till 
datorer för att transkribera dem. Genom att spela upp intervjuerna i ett ljudprogram 
på datorn kunde vi enkelt stanna upp samt gå fram och tillbaka i intervjuerna under 
transkriberingen. Denscombe (2000) beskriver kodning av data som väsentligt 
eftersom det är viktigt för forskaren att vid dataresultatresultatanalysen kunna hitta 
och gå tillbaka till särskilda delar av datasamlingen. Enligt Denscombe är denna 
kodning nödvändig för att få ordning på materialet. För att få ordning och struktur på 
intervjusvaren placerade vi varje svar under respektive fråga. Vi rubricerade även 
varje intervju med respektive lärartitel för att kunna koppla rätt svar till rätt lärare. 
Därefter skrev vi ut alla transkriberingar så att vi båda kunde läsa igenom dem. Då 
lärarna arbetar på olika sätt i de olika åldersgrupperna har vi valt att koda 
intervjuerna med förskolelärare 1 eller 2, förskoleklasslärare 1, 2 eller 3 eller 
skollärare 1, 2, 3, 4 eller 5 för att kunna gå tillbaka till svaren om det behövs. Vi 
utformade därefter resultatrubriker utifrån forskningsfrågorna, syftet och utifrån 
lärarnas klasstitel. Vi tänkte först numrera svaren med samma siffra som tillhörande 
rubrik för att enklare kunna koppla ihop svar med rubrik. Till detta tänkte vi även att 
varje intervjusvar skulle kodas med förskolelärare, förskoleklasslärare eller skollärare 
för att sedan skrivas ut på nytt för att sammanfatta intervjusvaren under respektive 
rubrik och underrubrik. Men då vi insåg att detta var för omständligt gjorde vi istället 
så att vi läste igenom de utskriva transkriberingarna och använde oss av 
överstrykningspennor i olika färger för att styrka över alla svar som tillhörde samma 
resultatrubrik för att sedan sammanfatta dessa svar under respektive rubrik. Vi 
sorterade svaren efter lärarnas klasstitel och började med förskolelärarnas svar, 
sedan förskoleklasslärarnas svar och slutligen sammanfattade vi skollärarnas svar 
under respektive rubrik. I vår resultatresultatanalys har vi valt att benämna alla 
lärare som informanter eftersom det finns likheter i deras svar som vi vill 
resultatanalysera samtidigt samt för att få en bättre struktur. Vi har även strukturerat 
resultatet efter våra forskningsfrågor för att få en bättre struktur på rapporten. 
 

4.5 Studiens reliabilitet och validitet 

Reliabilitet visar hur pass tillförlitliga och säkra resultat en studie har (Stukát, 2005). 
Tillförlitligheten i en studie är hög då samma undersökning ger samma resultat gång 
efter gång och där eventuella variationer i resultatet endast beror på variationen av 
forskningsobjekt (Denscombe, 2000). Då syftet med vår studie inte var att 
generalisera vårt undersökningsresultat innebär det att vi inte med säkerhet kan 
uttala oss om att resultaten skulle bli desamma om de genomfördes av andra 
forskare. Vårt resultat baseras helt och hållet på informanternas utsagor, vilket inte 
garanterar att andra informanter skulle uttala sig på samma sätt. Då vi i vår studie 
har utgått ifrån informanternas erfarenheter och uppfattningar anser vi att vår 
undersökning har hög reliabilitet. Då det finns möjligheter för lärare att byta 
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pedagogik samt ändra inställning till forskningsfrågorna vi ställt kan vi inte med 
säkerhet säga att andra forskare kan få fram samma resultat. Vi är även införstådda 
med att våra förkunskaper i ämnet samt vår egen tolkning av informationen vi forskat 
fram kan ha påverkat studiens reliabilitet. Därmed skulle det kunna framkomma 
annat resultat än det vi fått fram om andra forskare skulle genomföra samma 
undersökning. 
 
Validiteten handlar om hur riktiga och sanna resultat en studie ger (Denscombe, 
2000). I en undersökning måste forskaren vara observant på att det finns en risk för 
att informanterna inte är helt uppriktiga i sina svar dels på grund av att de inte vill 
tillkännage sina brister och dels för att de vill leverera de svar som de tror att 
intervjuaren vill ha (Stukát, 2005). Då vi gett ut frågorna till informanterna i god tid 
innan intervjuerna gav vi dem även möjlighet att reflektera över sina erfarenheter och 
inställningar till ämnet. Med detta tror vi att informanterna tänkt igenom sina svar 
och svarat oss så uppriktigt de kunnat. Dock kan vi inte utesluta eventuella 
förfiningar av deras erfarenheter och uppfattningar. Stukát menar att validiteten i en 
studie även handlar om att man undersöker det som man avsett att undersöka. 
Intervjufrågorna vi använde i undersökningen baserades på vårt syfte. Då vi med 
detta genomgående utgått från vårt syfte i undersökningen anser vi att vi undersökt 
det vi avsett undersöka.  
 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Enligt vetenskapsrådet (2009) finns det fyra huvudkrav inom individskyddskravet 
som man som forskare måste ta hänsyn till i genomförandet av undersökningar. 
 
Informationskravet innebär att den som deltar i undersökningen ska informeras om 
undersökningens syfte och tillvägagångssätt. Deltagaren ska även informeras om att 
deltagandet är frivilligt samt att det kan avbrytas när som helst. Forskarens namn och 
institutionsanknytning ska också framkomma. Detta informerade vi våra 
informatörer om i missivbreven som vi lämnade ut till dem. 
 
Samtyckeskravet handlar om att deltagaren har rätt samtycka till sitt deltagande. De 
som deltar ska kunna avbryta sin medverkan utan att negativa följder uppstår för 
dem. Deltagarna får inte utsättas för olämpliga påtryckningar. Vi tog hänsyn till detta 
genom att informera deltagarna om att undersökningen genomförs på deras villkor 
samt att de kan avbryta när de vill. Informatörerna fick själva bestämma tid och plats 
och hur länge de ville delta. 
 
Konfidentialitetskravet går ut på att uppgifter om alla som deltar i undersökning 
samt att den information de utger ska behandlas konfidentiellt. I vårt arbete 
redovisar vi inga namn på deltagarna och inte heller namnet på skolan. Däremot kan 
vi inte påstå att vi behandlat uppgifterna fullständigt konfidentiellt då vi uttalat oss 
om att vi utfört vår undersökning på vår partnerskola. Men vi anser dock att risken 
för att utomstående personer skulle spåra den information vi presenterar i arbetet till 
partnerskolan är väldigt liten. 
 
Nyttjandekravet innebär att den information som framkommer i undersökningen 
endast får användas i forskningen den var avsett för. Detta tar vi fasta vid genom att 
endast redovisa undersökningen i denna rapport. Vi har även informerat de berörda 
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att den färdiga rapporten kommer att finnas tillgänglig för dem efter godkännande 
från Mälardalens högskola.  
 
 

5. Resultat 
Här följer vårt resultat som vi redovisar utifrån våra frågeställningar. Vi har även 
delat in svaren efter vilken årskurs lärarna arbetar i då de arbetar på olika sätt i olika 
åldersgrupper.  
 

5.1 Lärarnas uppfattningar av Bornholmsmodellens styrkor 

5.1.1 Förskolelärarna 

Förskolelärarna har inte tidigare arbetat efter Bornholmsmodellen men de går nu en 
kurs om Bornholmsmodellen och finner det mycket intressant. När det gäller språk 
och språkutveckling har de arbetat efter ett material som heter Språklust. Innehållet i 
detta är väldigt likt det i Bornholmsmodellen då det innehåller språklekar, menar 
förskollärarna. Enligt Förskolelärare 2 ligger styrkorna i regelbundenhet då barnen 
får träna en kort stund varje dag, vilket ger mest nytta. Förskolelärare 1 framhöll att 
barnen blir mer intresserade när det är som en lek. Ännu en fördel som 
Förskolelärare 2 lyfter fram är att metoden har ett innehåll som når ut till alla 
lärstilar. Förskollärarna menar även att barnen lär sig bättre genom att använda alla 
sina sinnen och att de får använda kroppen. Förskolelärare 2 påpekade att materialet 
innehåller lyssnarövningar som är viktiga eftersom barn har svårt för att lyssna. 
Fördelen är då barn lär sig lyssna på omgivningen och kompisarna. Båda 
förskollärarna framhåll att metoden går att anpassa och förenkla efter åldersgruppen.  
 

5.1.2 Förskoleklasslärarna 

Förskolklasslärarna har arbetat med Bornholmsmodellen i många år och anser att 
det är en bra metod som ger barnen medvetenhet om språket och dess uppbyggnad. 
Förskoleklasslärare 1 anser att styrkan med Bornholmsmodellen är att man arbetar 
medvetet och strukturerat med språkinlärning. Hon menar man som lärare med 
hjälp av modellen ganska snabbt kan upptäcka varningstecken hos barn och arbeta 
vidare utifrån det. Förskoleklasslärare 2 menar att hon inte kan se några nackdelar 
med Bornholmsmodellen men att det är viktigt att man tänker på att det inte är en 
modell till att få alla barn läskunniga utan ett förberedande arbete och att detta kan 
leda till att man upptäcker de barn som har det svårare. Förskoleklasslärare 1 menar 
att en annan styrka med denna metod är att den innehåller många områden som ger 
barn möjlighet att växa inom åtminstone något område. Då barn känner sig kunniga 
stärks deras självförtroende. Förskoleklasslärare 3 menar att om man håller på 
mycket med Bornholmsmodellen så blir barnen mer nyfikna och intresserade att lära 
sig mer. Vidare menar Förskoleklasslärare 3 att Bornholmsmodellen är lekfull i sig 
och att den bygger på lek och nyfikenhet vilket gör att den passar alla barn. 
 
Förskoleklasslärare 1 påpekar att det är primärt att barn får känna att de kan, hon 
menar att detta är grunden till allt annat. Informanten menar dock att alla områden i 
Bornholmsmodellen är viktiga om man vill se helheten och uttrycker att; varje 
byggsten i Bornholmsmodellen fyller sin funktion. Denna tanke uttrycktes av flera av 
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våra informanter. Förskoleklasslärare 1 menar också att Bornholmsmodellen utifrån 
ett vuxenperspektiv är värdefullt eftersom den innehåller en struktur och en 
turordning som man följer. Det är bra att man jobbar regelbundet med 
Bornholmsmodellen en liten stund varje dag.  
 
Förskolelärare 1 påpekar att de svagare barnen som har det svårt med läsinlärningen 
är de som vinner på arbetet med Bornholmsmodellen. En annan fördel med modellen 
är att den gör att man tydligt kan se utveckling hos barnen från och med att de börjar 
i förskoleklassen till och med att de slutar. Förskolelärare 1 menar att man som lärare 
måste vara lyhörd för var barnen befinner sig i sin utveckling och vara flexibel utifrån 
detta och menar att det går att anpassa innehållet i Bornholmsmodellen till barnens 
olika svårighetsgrader. Förskoleklasslärare 2 menar att det är viktigt att man lägger 
sig på barnens utvecklingsnivå för att de ska tycka att det är kul, sänka nivån till den 
som inte klarar lika mycket eller göra det svårare för den som kommit en bit längre. 
Förskoleklasslärare 2 menar att barn lär genom att se, göra och höra vilket 
Bornholmsmodellen ger möjlighet till. Genom Bornholmsmodellen menar 
Förskoleklasslärare 2 att barnen tar egna initiativ till att börja skriva.  
 

5.1.3 Skollärarna 

Klasslärare 1 framhöll att Bornholmsmodellen ger lärare möjlighet att fokusera på 
språket och se alla delar i det och menar att det ger resultat. Andra fördelar med 
Bornholmsmodellen är enligt klasslärare 1 att den stärker gruppkänslan eftersom 
aktiviteterna utförs i grupp. 
 
Gemensamt för samtliga klasslärare är att de framhåller vikten av den fonologiska 
medvetenheten. Sammantaget anser skollärarna att fördelen med 
Bornholmsmodellen är att den tränar barnen i att se skillnaden mellan bokstäver och 
ljud samt att koppla ihop olika ljud. Förståelsen för ljuden är viktig för att barnen ska 
kunna ljuda ihop och komma igång med läsningen, menar klasslärare 3 och 4.  
 
Både klasslärare 2 och 4 anser att modellen ger lärare möjlighet att tidigt se var 
barnen befinner sig så att man kan fånga upp det. Detta framhölls även av klasslärare 
3 som menade att eftersom man gör en kartläggning det första man gör i 
Bornholmsmodellen kan man se hur långt barnen har kommit i utvecklingen och 
använda det till en fördel när man ska arbeta med Bornholmsmodellen. Detta medför 
att man kan utgå ifrån barnens utvecklingsstadium för att alla ska få ut så mycket 
som möjligt eller arbeta extra om det är något enstaka barn.  
 
Klasslärare 1 och 4 påpekade att Bornholmsmodellen även ger positiva effekter på 
stavningen och inte endast läsningen. Därmed menar klasslärare 4 att de barn som 
kommit längre i sin utveckling ändå kan ha nytta av Bornholmsmodellen i sin 
stavning. 
 
Klasslärare 3 menar att Bornholmsmodellen är en beprövad metod med 
uppföljningar som görs. Hon menar också att där den språkliga medvetenheten 
utvecklas och ordförråden byggs på, barnens koncentration, uppmärksamhet, 
förmågan att lyssna samt arbetsminne tränas. Klasslärare 3 anser att 
Bornholmsmodellen är en bra metod som passar alla lärstilar och att den kan variera 
i det oändliga. 
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5.2 Lärarnas uppfattningar av Bornholmsmodellens brister 

5.2.1 Förskolelärarna 

Ena Förskoleläraren framhöll att materialet i Bornholmsmodellen är bra. Hon menar 
dock att det beror på vilken ålder den används i då allt inte passar alla åldrar, man får 
plocka det man tycker är lämpligt för sin åldersgrupp. Hon uttrycker sig som så att; 
”Allt kanske inte är bra, men man får plocka det bästa”. Förskoleläraren menade att 
barnen måste känna att de leker och har kul och inte att de arbetar så att de inte blir 
uttråkade och uttröttade. Vissa delar av Bornholmsmodellen är för svår. Arbetet med 
ljud och meningar är för svårt för femåringarna att förstå. Förskolelärare 2 påpekade 
att arbetet med materialet inte känns bra då det inte går att arbeta med det i hela 
gruppen. Förskolelärare 1 påpekade att man får börja arbetet med de barn som är 
mogna först och att man därmed inte kan göra allt med alla samtidigt. Förskolelärare 
2 menar att materialet fungerar med de barn som kommit längre i sin mognad då de 
snappar upp direkt, men att det också finns andra barn som inte har kommit så långt 
och som inte förstår hur man än förklarar. 
 
Förskolelärare 1 påpekade att man utöver Bornholmsmodellen använder mycket 
bilder och konkret material så att barnen lär sig ord och utökar ordförrådet, vilket 
förenklar läsinlärningen. För att stärka språket läser de även mycket sagor. Barnen 
får också berätta vad de tycker och tänker. Det är även viktigt att läsa böcker för dem 
så att de får intresse för böcker och läsning. Det ger barnen möjlighet att ställa frågor 
om innehållet, och att de får återberätta sagornas händelser. För att förenkla 
läsinlärningen behöver man även få barnen intresserade av bokstäver, ge dem ett 
intresse för det. Det sker bäst genom lekar, i korta stunder, och i fri lek. De lär sig 
genom hela dagen, fri lek, samtal över matbordet, det ska ske så naturligt som möjligt 
i naturliga situationer. Enligt Förskolelärare 2 arbetar förskolan mycket med att 
utvidga barnens ordförråd, vilket är en viktig del inför läsinlärningen. 
 

5.2.2 Förskoleklasslärarna 

Förskolklasslärarna ser inga större nackdelar med själva Bornholmsmodellen utan 
det som kan vara en nackdel är de barn som har kommit längre i sin språkutveckling.  
Förskoleklasslärarna menar att Bornholmsmodellen kan bli tråkig och barnslig för 
barn som kommit längre i sin språkutveckling om modellen följs bokstavligt.  
Om arbetet upplevs som tråkigt menar Förskolelärare 1 att barnen tappar glöden och 
slutar lära sig. Detta kan också ske om man håller på för långa stunder. 
Förskolelärare 1 påpekar även att Bornholmsmodellen inte har någon betydelse för 
barn som redan knäckt koden samt att man inte kan följa deras utveckling på samma 
sätt som man gör på de andra barnen. Förskolklasslärarna menar att barn som 
kommit längre behöver andra utmaningar.  
 
Förskoleklasslärare 1 påpekar även att språkförståelse är viktig för läsinlärningen 
eftersom språket blir tomt om man inte har förståelse för orden. Hon menar att 
Bornholmsmodellen inte innehåller moment som stärker barns språk, ordförråd och 
ordförståelse, vilket barn behöver då deras språk har blivit torftigare. Därför anser 
hon att det kan vara positivt för barn att möta och bearbeta nya ord som finns i 
Bornholmsmodellens material, just för att de berikar barn språk.   
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5.2.3 Skollärarna 

Klasslärare 1 ställer sig frågande till stavelser och lägger inte så stor energi på det. 
Däremot ser klasslärare 2, 4 och 5 inga brister eller svagheter med 
Bornholmsmodellen. Klasslärare 3 ser heller inga brister i Bornholmsmodellen 
förutom att man kanske kunde lägga till uttalsövningar. Klasslärare 1 påpekar att ett 
utvecklat talspråk är grunden för att kunna lära sig läsa. Hon betonar vikten av att 
föräldrar kommunicerar med och läser högt för deras barn för på så vis att ge dem 
språket, utöver arbetet med Bornholmsmodellen. 

 

5.3 Lärarnas uppfattningar av barnens upplevelser av arbetet efter 
Bornholmsmodellen 

5.3.1 Förskolelärarna 

Förskollärarna uppfattar att barnen upplever arbetet som roligt och att de är 
intresserade. Ofta blir det en kedjereaktion, om en tycker att det är roligt så sprids det 
till de andra. Rim och ramsor tycker barnen är roligt. Barnen tar det som en lek, de 
förstår inte att de lär sig att det är något som är bra att kunna senare. 
 

5.3.2 Förskoleklasslärarna 

Förskolklasslärarna har den uppfattningen att barnen tycker att det är kul att arbeta 
med Bornholmsmodellen. Barnen blir nyfikna och inspirerade att utforska och prova 
sig fram när det gäller läsning och skrivning. Förskolelärare 1 hävdar att om man kan 
fånga upp barnen och göra det meningsfullt för dem så kan barnen uppleva att de 
växer och att de är delaktiga. Hon tillägger att barnen kan tycka att lekarna är roliga 
om de får röra på sig, hoppa, måla och när man tar in sång och musik. För att göra 
det roligare och fylla ut arbetet använder Förskoleklasslärare 1 förutom material från 
Bornholmsmodellen även andra lekar och ramsor. Förskoleklasslärare 3 menar att 
det är viktigt att inte hålla på för länge med övningarna, och anser att barnen inte 
tycker att det är något konstigt utan att det faller sig naturligt i deras förskoleklass 
vardag. Alla förskoleklasslärarna anser att lekarna är lagom långa. 
 

5.3.3 Skollärarna 

Enligt klasslärare 1 kan de starkare barnen uppleva Bornholmsmodellen som tråkig 
och oseriös. Hon menar att barn upplever inlärningen mer som en lek än ett lärande. 
Informanten menar också att denna modell är lämpligare i förskoleklassen där man 
behöver arbeta strukturerat eftersom barnen lär sig bäst genom att de tar till sig av 
allt. Däremot menar klasslärare 2, 3, 4 och 5 att eftersom Bornholmsmodellen är ett 
lekfullt sätt att lära in genom så upplever barnen arbetet som roligt och intressant. 
Dock kan de som kommit längre i sin utveckling tycka att det blir för lätt och tröttna. 
Klasslärare 4 menar att man därför inte får hålla på för länge med lekarna.  
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5.4 Lärarnas uppfattningar av Bornholmsmodellens effekter på 
läsinlärningen 

5.4.1 Förskolelärarna 

Förskolelärare 1 menar att alla delar i Bornholmsmodellen är lika viktiga och att de 
bildar en helhet som har en koppling till läsinlärningen. Förskolelärare 1 anser att 
man behöver träna språklig medvetenhet på ett organiserat sätt men på ett enkelt och 
lättsamt sätt för att inte uttråka barnen. Bornholmsmodellens effekter på 
läsinlärningen är att materialet gör barnen mer medvetna och intresserade. 
Förskollärarna påpekade att barn som förstår materialet spinner vidare och börjar 
exempelvis rimma på allt möjligt. Förskollärarna menar att det är viktigt att använda 
materialet på ett lekfullt sätt utan att det blir för skolinriktat med till exempel 
arbetsblad. 
 

5.4.2 Förskoleklasslärarna 

Förskoleklasslärare 1 framhåller att Bornholmsmodellen underlättar barn 
läsinlärning genom att den förhoppningsvis tänder glädjen för att upptäcka 
skriftspråket och bokstavsljuden. Det bästa Bornholmsmodellen kan ge är aha-
upplevelsen när man upptäcker bokstäver och vad man kan använda dem till. 
Modellen kan även bidra till att barnen får med sig glädjen och motivationen till 
fortsättningen. Förskoleklasslärare 3 menar att man kan se tydliga fördelar på barnen 
som har fått arbeta med Bornholmsmodellen i deras läsutveckling och att de är mer 
nyfikna på att lära sig mera. Förskoleklasslärare 2 menar att Bornholmsmodellen 
tränar barns lyssnande att barnen får insikt i att ord och bokstäver låter olika och lika 
att barnen upptäcker läsningen redan innan de börjar skolan.  
 

5.4.3 Skollärare 

Enligt klasslärare 1, 4 och 5 är barn som haft Bornholmsmodellen väl förberedda 
inför läsinlärningen då tränat på ljuden när de kommer till ettan. Klasslärare 1 menar 
att många redan kan läsa utan att vara medvetna om det. Klasslärare 2 menar att 
språklekarna som tränar den fonologiska medvetenheten ger barnen en grund att stå 
på inför läsinlärningen i ettan. Klasslärare 4 och 5 anser att barn som haft 
Bornholmsmodellen är mer förberedda inför läsinlärningen. Klasslärare 4 uttrycker 
att; Bornholmsmodellen är jättebra, det är den bästa metoden vi har fått. 
Klasslärare 3 menar att barn som har fått delta i språklekar varje dag blir språkligt 
och fonologiskt medvetna. Enligt klasslärare 4 menar att barn som är medvetna om 
ljuden och då vet hur bokstäverna låter har lättare för att lära sig läsa. 
 
 

5.5 Lärarnas upplevelser av skillnader i läsinlärning mellan barn 
som arbetat efter Bornholm och barn som inte gjort detta 

5.5.1 Förskolelärarna 

Eftersom förskollärarna inte följer upp barnen då de lämnar förskolan kan de inte se 
någon skillnad. Då de inte heller använt Bornholmsmodellen tidigare så har de inte 
hunnit se någon skillnad. 
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5.5.2 Förskoleklasslärarna 

Enligt förskoleklasslärarna finns det en skillnad. Hon menar att barn som genomgått 
aktivteter efter Bornholmsmodellen kommer längre i sin språkutveckling när de 
kommer till ettan på så sätt att de hör ljuden och klarar av att sätta ihop tvåljudsord.  
Förskoleklasslärare 3 menar att man kan se många tydliga skillnader på barn som har 
fått arbeta med Bornholmsmodellen mot dem som inte har fått den. 
Förskoleklasslärare 3 menar att de barn som har fått Bornholmsmodellen i förskolan 
har när de kommit till ettan kommit igång med sin läsutveckling mer än de som inte 
arbetat med Bornholmsmodellen. Förskoleklasslärare 3 menar också att hon tycker 
att barn som arbetat med Bornholmsmodellen är mer nyfikna och intresserade. 
 

5.5.3 Skollärarna 

Klasslärare 1 och 2 har inte haft möjlighet att se någon skillnad då de tidigare arbetat 
inom andra skolformer.  
 
Klasslärare 3 menar att det lönar sig att arbeta enligt Bornholmsmodellen då det är 
en beprövad metod med gott resultat. Klasslärare 4 och 5 har arbetat länge och ser en 
tydlig skillnad mellan barn som haft Bornholmsmodellen och barn som inte haft 
detta. Barn som genomgått aktiviteter efter denna modell har enligt klasslärare 4 och 
5 en större medvetenhet om språkets ljud, bokstäver och meningar. Klasslärare 5 
berättade att; Ja, vi såg ju på en gång när de hade jobbat med Bornholmsmodellen 
på förskoleklassen när vi tog emot dem det var ju helt annat än när man tog emot 
ettor tidigare. 
 
Klasslärare 4 menat att barn som inte kommit i kontakt med Bornholmsmodellen 
hade mycket svårt för att höra ljud och veta var i orden de olika ljuden fanns. Detta 
bidrog till att de även fick svårigheter med stavningen. 
 
 

6. Resultatanalys 
I undersökningen påpekades att då Bornholmsmodellen är en utarbetad metod med 
gott resultat så lönar det sig att arbeta enligt den. Det framhölls dock av några av våra 
informanter att allt i Bornholmsmodellen inte är bra för deras åldersgrupp, men att 
de kunde plocka ut det ansåg vara bra och använda detta. Man använde då 
Bornholmsmodellen med de barnen kommit längre i sin utveckling och som då kunde 
förstå innehållet i modellen. En av informanterna invände dock mot detta och 
menade att det inte kändes bra att inte kunna arbeta med alla barn samtidigt.  
 
En annan svaghet i Bornholmsmodellen som lyftes fram av en bland våra 
informanter är att Bornholmsmodellen inte innehåller moment som stärker barns 
språk, ordförråd och ordförståelse, vilket barn behöver då deras språk har blivit 
torftigare. Det menades även att språkförståelse är viktig för läsinlärningen eftersom 
språket blir tomt om man inte har förståelse för orden. Detta kan förklaras av 
Ljungström (2006) som menar att man måste förstå ett språk för att kunna läsa. Då 
ett fattigt ordförråd begränsar läsförståelsen är det av vikt att barns ordförråd utökas 
och fördjupas (Druid Glentow, 2006). För att stärka barnens språk och utöka 
ordförrådet läser några av våra informanter sagor, använder bilder samt annat 
konkret material eftersom de anser att detta underlättar läsinlärningen.  
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I böcker finns ord och begrepp som barn inte stöter på i vardagsspråket, 
högläsningen kan därmed utöka barns ordförråd (Taube, 2007). I Häggströms och 
Lundbergs (2003) beskrivning av Bornholmsmodellens innehåll finner vi inga 
språkstärkande aktiviteter som exempelvis högläsning. Taube (2007) menar att 
högläsning stimulerar barns lust att själva läsa. Detta bekräftades i vår undersökning 
av informanter som påpekade vikten av att läsa böcker för barn så att de får intresse 
för böcker och läsning. Enligt Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) är det 
viktigt att stimulera barnens språkutveckling samt uppmuntra intresse för 
skriftspråket.  
 
Vuxna behöver stimulera och vägleda barn till att utveckla nya kunskaper och insikter 
(Lpfö 98, Utbildningsdepartementet, 2006). Viippola (1997) påpekar dock att barn 
inte behöver organiserad förberedelse inför läsinlärningen i skolan. Häggström och 
Lundberg (2003) menar att Bornholmsmodellen är ett systematiskt program. De 
flesta av våra informanter menar att strukturerad vägledning är ett bra och 
nödvändigt arbetssätt eftersom det gör barnen medvetna och intresserade. Enligt 
Arnqvist (1993) och Taube (2000) kan ett strukturerat och medvetet arbetssätt 
stimulera barns språkliga medvetenhet, vilken enligt Taube (2000) har en god effekt 
på läsinlärningen.  
 
Viippola (1997) ifrågasätter dock om den språkliga medvetenheten är nödvändig för 
läsinlärningen. I vår undersökning framhöll flera informanter vikten av den 
fonologiska medvetenheten och ansåg att Bornholmsmodellens styrka låg i det 
innehåll som övar barn i att se skillnad mellan bokstäverna och deras ljud. Några av 
informanterna framhöll att förståelsen för bokstavsljuden är viktig för att barnen ska 
kunna ljuda ihop och komma igång med läsningen. Enligt Taube (2000) är den 
fonologiska medvetenheten en förutsättning för lyckad läsinlärning. Detta påpekades 
även av Arnqvist (1993) som menade att språkljuden är språkets byggstenar. Detta 
framkom även i vår undersökning där det framhölls att språkets byggstenar är viktiga 
för läsinlärningen och att Bornholmsmodellen uppmärksammar barnen på språkets 
byggstenar. Detta belystes även av Lundberg och Herrlin (2005) som menade att 
barns förmåga att dela upp ord i språkljud är ett viktigt steg in i läsningen. Enligt en 
annan informant utvecklar Bornholmsmodellen barns ordförråd, koncentration, 
uppmärksamhet samt förmågan att lyssna på kamrater och omgivning. 
 
Ytterligare en styrka med Bornholmsmodellen som lyfts fram av våra informanter är 
att den är en värdefull metod för lärare eftersom det ger dem en struktur och en 
turordning att följa. De menade även att Bornholmsmodellen förenklar för lärarna att 
se var barnen ligger i sin utveckling och att upptäcka varningstecken och svagheter 
hos barn. Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) framhåller att det är skolans 
ansvar att barn med svårigheter når utbildningens mål. Bjar och Liberg (2003) och 
Elbro (2004) menar att språklekar kan förebygga läs- och skrivsvårigheter. 
Språklekarna i Bornholmsmodellen gynnar barns utveckling samt stödjer barn som 
riskerar att utveckla läs- och skrivsvårigheter (Häggström & Lundberg, 2003). Detta 
visade sig även i vår undersökning då det påpekades att det är de svagare barnen som 
har svårt med läsinlärningen som vinner mest på Bornholmsmodellen. Barn har rätt 
att få uppleva känslan av att göra framsteg och övervinna svårigheter (Lpo 94 & Lpfö 
98 Utbildningsdepartementet, 2006). 
 
Häggström och Lundberg (2003) som grundade Bornholmsmodellen menar att det 
är viktigt att arbetet efter modellen är lustfyllt för barnen samt att ingen får känna sig 
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dum eller dålig. I vår undersökning påpekades att då aktiviteterna utförs i grupp så 
stärker de gruppkänslan. Enligt en av våra informanter är känslan av att kunna 
grunden till allt annat lärande. Skolan ska hjälpa barn att skapa tilltro till sig själva 
och utveckla deras självförtroende (Lpo 94, Utbildningsdepartementet, 2006). 
Arnqvist (1993) påpekar att negativa upplevelser av den första läsinlärningen leder 
till en negativ självbild hos barnet, vilket försvårar den kommande läsinlärningen. 
Arnqvist påpekar även att den läsutvecklingsfas där barn ska koppla samman 
bokstäver och ljud samt ljuda sig igenom ord är väldigt besvärlig för många barn. 
Därför är det viktigt att uppgifterna anpassas till barnens nivå så att barnen får 
positiva upplevelser av detta (Arnqvist, 1993). Viippola (1997) menar att 
Bornholmsmodellen gör det svårt att utgå från barnens enskilda utvecklingsnivåer 
eftersom alla barn ska arbeta med att resultatanalysera samma ord vid samma 
tillfällen. Däremot påpekade några av våra informanter att man måste vara flexibel 
utifrån sin barngrupp och anpassa innehållet i Bornholmsmodellen efter barnens 
förmågor. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) och Lpfö 
(Utbildningsdepartementet, 2006) uttrycks det att man ska utgå från barnens 
förutsättningar och behov i undervisningen. Informanter i vår undersökning menar 
att man måste se till varje individ för att barnen inte ska tröttna och för att 
aktiviteterna med Bornholmsmodellen inte ska kännas tråkiga. Det är också viktigt 
enligt några av informanterna att man ser till att barn som kommit längre i sin 
utveckling blir utmanade och inte tappar intresset.  
 
Viippola (1997) anser att repetitionen i Bornholmsmodellen kan bidra till att arbetet 
blir tråkigt. Dock menar flera av våra informanter att regelbundenheten där man övar 
en kort stund varje dag gör mest nytta. Emellertid har några informanter påpekat att 
arbetet med Bornholmsmodellen kan bli tråkigt för de barn som kommit längre i sin 
utveckling. För dessa barn har Bornholmsmodellen inte någon betydelse, menade en 
informant. Däremot påpekade en annan informant att dessa barn har nytta av 
Bornholmsmodellen i sin stavning. 
 
Det påpekades även i vår undersökning att det är viktigt att hålla arbetet med barnen 
lustfyllt så att de inte tappar glöden och slutar lära sig. Flera av våra informanter 
menade att man inte ska arbeta med lekarna för länge eftersom barnen då kan tröttna 
och tråkas ut. Enligt Häggström och Lundberg (2003) ska språklekarna utföras i ca 15 
– 20 minuter varje dag, vilket samtliga informanter ansåg vara lagom långt.  
Det är den lustfyllda leken med språket ger de bästa förutsättningarna för mötet med 
läsinlärning i skolan (Bjar & Liberg, 2003). Detta framhålls även i Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) och Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006) 
där det påpekas att leken är viktig för barns lärande och utveckling. Detta kan 
hänföras till de informanter som lyft fram Bornholmsmodellens lekfulla innehåll. 
Informanter från förskolan, förskoleklassen och skolår 1 och 2 menar att barn blir 
mer intresserade, nyfikna och vill lära sig mer när man använder lek vilket även kan 
kopplas till Lundberg och Herrlin (2005) som menar att barns intresse, delaktighet 
och känsla av lust och glädje inför lärandet är avgörande för läsningens alla sidor.  
 
Kaye (1996) framhöll att lärandet underlättas med hjälp av lekar då de är roliga samt 
att alla barn har en förmåga att leka, vilket ger barnen lust att lära. Detta framkom 
även i vår undersökning där flera informanter lyfte fram motivation och intresse som 
förutsättningar för läsinlärningen. Kaye (1996) menar att då barn har roligt lär de sig 
som bäst, vilket några av våra informanter också påpekade. I vår undersökning 
framhöll flera informanter att aktiviteter ur Bornholmsmodellen väcker barns 
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intresse, nyfikenhet, glädje och medvetenhet. I Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 
2006) framhålls att skolan ska sträva efter att barnen utvecklar nyfikenhet och lust 
att lära. Detta påpekas även i Lpfö 98 (Utbildningsdepartementet, 2006). 
 
Bornholmsmodellen bygger på att väcka barns nyfikenhet och glädje samt att via 
språklekar fånga barns lust att lära samt stimulera deras språkliga medvetenhet 
innan de börjar läsa (Hägglund & Lundberg, 2003). Precis som Hägglund och 
Lundberg (2003) påpekar även Arnqvist (1993) att barns språkutveckling kan 
stimuleras med lekar som ökar i svårighetsgrad i syfte att göra barnen mer och mer 
fonologiskt medvetna. Taube (2000) påpekade att man i förskolor har förberett barns 
läsinlärning på ett lekfullt sätt genom att stimulera den språkliga medvetenheten 
med hjälp av språklekar, rim och ramsor. Detta bekräftades även av en av våra 
informanter som påpekade att barn som deltar i språklekar en kort stund varje dag 
blir språkligt och fonologiskt medvetna. Enligt Häggström och Lundberg (2003) 
bygger Bornholmsmodellen just på att förbereda barn i förskoleklass inför 
läsinlärningen i år 1. Flera av våra informanter bekräftade att Bornholmsmodellen 
förbereder barnen väl inför läsinlärningen. En informant framhöll att de språklekar 
som tränar den fonologiska medvetenheten ger barnen en grund att stå på inför 
läsinlärningen i år 1. Barnen förbereds även genom att de tränar sitt lyssnande och 
sin uppmärksamhet på ljud genom lekarna menar en av informanterna. En annan 
fördel med Bornholmsmodellen är enligt en av våra informanter att den ger lärare 
möjlighet att följa och se barns utveckling från och med att de börjar i förskoleklassen 
till och med att de börjar ettan.  
 
Bornholmsmodellen förbereder även läsinlärningen genom att den stimulerar glädjen 
för att upptäcka skriftspråket och bokstäverna, enligt informanter. I vår 
undersökning framkom att Bornholmsmodellen hjälper barn att upptäcka 
bokstäverna och hur man använder dem. Det menades att det är underlättande för 
läsinlärningen att barn kan bokstäverna och har intresse för dem. Detta kan förklaras 
med Lundberg och Herrlin (2005) som framhöll att bokstavskännedom underlättar 
för barn att ljuda ihop ord samt gissa orden med hjälp av deras begynnelsebokstav, 
därav underlättas läsinlärningen. I Häggströms och Lundbergs (2003) beskrivning av 
Bornholmsmodellens innehåll framkommer det att ord bearbetas och delas i delar. 
Med detta kommer barnen i kontakt med bokstäverna innan de börjar år 1, vilket 
underlättar deras läs- och skrivinlärning i skolan.  
 
För att lära sig bokstävernas namn, ljud, utformning och placering i orden hävdar 
Björk och Liberg (2007) att barn behöver utforska språket. Enligt Björk och Liberg 
lär sig barn detta enklast genom helhetsläsning där man både ser och hör hela ordet. 
Däremot framkom det i vår undersökning att arbetet efter Bornholmsmodellen, där 
man delar orden i delar, gör barnen nyfikna och inspirerade att utforska samt testa 
sig fram när det gäller att läsa och skriva.  
 
En av våra informanter påpekade dock att Bornholmsmodellen är en förberedande 
metod och att alla därför inte kommer att bli läskunniga bara för att man använder 
den. Ändå finner de flesta av våra informanter skillnader på barn som har arbetat 
med Bornholmsmodellen jämfört med de barn som inte gjort det. En av våra 
informanter menade att barn som genomgått aktiviteter efter Bornholmsmodellen 
kommer längre i sin språkutveckling. Andra informanter menar att de barn som haft 
aktiviteter utifrån Bornholmsmodellen har större medvetenhet om språkets ljud, 
bokstäver och meningar samt att några barn redan kunde läsa när de började i år 1 
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utan att vara medvetna om detta. Informanter framhöll att barn som inte kommit i 
kontakt med Bornholmsmodellen hade mycket svårt att höra ljud och veta var i orden 
dessa ljud fanns när de började år 1. Detta ledde till svårigheter med stavningen, 
enligt en av våra informanter.  
 
Vi har tidigare nämnt Taube (2000) som framhåller att fonologisk medvetenhet är en 
förutsättning för att barn ska få en lyckad läsinlärning. Även flera av våra 
informanter påpekade vikten av fonologisk medvetenhet inför läsinlärningen. Som vi 
tidigare nämnt menar Häggström och Lundberg (2003) att språklekar hjälper barn 
att få språklig medvetenhet innan läsinlärningen tar vid samt att Bornholmsmodellen 
utgår ifrån att fånga barns nyfikenhet, glädje samt lust att lära. Kaye (1996) menar att 
språklekar kan användas för att träna färdigheter till en som just ska börja läsa då 
lekar är roliga. Kaye (1996) menar att barns motvilja mot att lära minskar vid lekar 
och menar på att barn vill ha roligt. Detta bekräftades som tidigare nämnts av några 
av våra informanter som påpekade att barn lär sig mer när de är lek. Det påpekades 
även att barn som arbetat med språklekar efter Bornholmsmodellen är mer nyfikna 
och intresserade. Dock anser Viippola (1997) att arbete med Bornholmsmodellen inte 
ger några vinster. 
 
Enligt Taube (2000) är barn goda användare av talspråket utan att vara medvetna om 
det. Därför behövs ett strukturerat arbetssätt där man gör barnen medvetna om hur 
man använder språket. Enligt en av våra informanter är ett utvecklat talspråk 
grunden för att kunna lära sig läsa. Detta framhölls även av Taube (2007) som 
påpekade att den talspråkiga utvecklingen är en förutsättning för läsutvecklingen. I 
undersökningen framkom även att det är viktigt att föräldrar läser högt för deras 
barn just för att berika språket. Detta påpekas även av Einarsson (2005) som menar 
att barns tillägnande av ett rikt språk är beroende av att de möter böcker och sagor i 
hemmet. Därmed är det viktigt att ha kunskaper om förutsättningarna för en 
framgångsrik läsutveckling (Taube, 2007). För att hjälpa barn att behålla lusten att 
uttrycka sig är det nödvändigt att bemöta deras uttryck med uppmuntran och intresse 
(Taube, 2000). Barn som istället avbryts eller bemöts av förlöjliganden riskerar att bli 
tysta, osäkra och ängsliga (Taube, 2007). Även Arnqvist (1993) samt Bjar (Bjar & 
Liberg, 2003) påpekade att vuxna kan stimulera barns språkutveckling genom att ge 
respons på deras uttryck. Arnqvist (1993) framhöll även den vuxnes betydelse då 
dennes språk utgör en språklig mall för barnet. 
 

 

7. Diskussion 

7.1 Metoddiskussion 

Vi valde oss av intervjuer som undersökningsmetod. Detta anser vi vara ett bra val då 
det gav oss rikligt med information om det vi ville undersöka. Som Denscombe 
(2000) påpekar finns både för- och nackdelar med att använda intervjuer. Vi 
upplevde dock mest fördelar med intervjuerna då vi fick relevant information samt vi 
kunde ställa följdfrågor att kunna få djupare svar. Detta gör metoden flexibel för 
justering och utveckling så som Denscombe (2000) framhåller.  
 
Med hänsyn till de etiska ställningstagandena (Vetenskapsrådet, 2009) gav vi 
informanterna möjlighet att välja tid och plats för intervjuerna. Detta upplevde vi 
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som positivt för undersökningens kvalitet. Vi fann dock en nackdel med att låta 
informanterna välja tid och plats då det ledde till förskjutning av vår undersökning. 
Vi anser att om vi själva hade bestämt tid och plats för intervjuerna hade vårt arbete 
fortskridit i den takt vi planerat. Vi ville dock inte skapa stress och påtryckning hos 
informanterna eftersom vi anser att detta hade kunnat bidra till negativa effekter på 
intervjusvaren.  
 

Vi anser att vi kunnat underlätta analysprocessen genom att ha undvikit att dela upp 
resultatet efter lärartitel utan istället sammanställt alla informanters svar under 
respektive resultatrubrik. Vi trodde att vi skulle finna större skillnader mellan svaren 
från de olika åldersgrupperna. Det visade sig i undersökningen att lärarna arbetar på 
olika sätt i de olika åldersgrupperna men att det fanns vissa gemensamma drag i 
deras syn på Bornholmsmodellen och dess effekter. Därmed anser vi att 
resultatuppdelningen efter lärartitlar hade kunnat göras på ett annorlunda sätt. Dock 
ser vi att denna uppdelning ger arbetet en tydlig struktur som underlättar för oss och 
för läsaren att förstå hur man ser och arbetar med Bornholmsmodellen i de olika 
åldersgrupperna.    
 

7.2 Resultatdiskussion  

Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att styrkorna med Bornholmsmodellen ligger i 
regelbundenhet och struktur där man tränar den språkliga medvetenheten på ett 
organiserat sätt en kort stund varje dag då det ger mest nytta. Informanterna menar 
även att den fonologiska medvetenheten är nödvändig för barns 
sammanljudningsförmåga och därmed läsinlärning. De påpekar att 
Bornholmsmodellen stärker den fonologiska medvetenheten genom att på ett lekfullt 
sätt göra barnen medvetna och intresserade om språkets byggstenar.  
 
Andra styrkor vi fann med Bornholmsmodellen i vår undersökning är att den når ut 
till alla lärstilar samt utvecklar Bornholmsmodellen barnens ordförråd, 
koncentration, uppmärksamhet, samt förmågan att lyssna till kompisarna och 
omgivningen. Då aktiviteterna utförs i grupp kan gruppkänslan stärkas. Även den 
individuella självkänslan kan stärkas med hjälp av Bornholmsmodellen 
anpassningsbara material som ger barnen möjlighet att utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. Bornholmsmodellen gör det enklare för lärarna att se och följa 
barnens utveckling samt upptäcka barn med svårigheter. Detta gör att lärarna kan 
anpassa innehållet till olika svårighetsgarder, just för att tillgodose barnens olika 
behov. 
 
I undersökningen framkom det att Bornholmsmodellen kan vara för svår för 
förskolebarnen. Man kan då endast arbeta med en del barn som kommit längre i 
språkutvecklingen, vilket gör att man inte kan arbeta med Bornholmsmodellen i hela 
gruppen. Barn som kommit längre i sin utveckling och behärskar 
Bornholmsmodellens innehåll kan däremot uppleva modellen som tråkig och 
barnslig vilket leder till att barnen tappar glöden till att lära sig. För barn som redan 
knäckt koden har Bornholmsmodellen ingen betydelse, dessa barn behöver andra 
utmaningar. Bristerna kan även visa sig i de barn som inte kommit lika långt och som 
då inte förstår och därmed tappar lusten när de inte hänger med. Barnen kan även 
tappa lusten och glöden för lärandet om arbetet med Bornholmsmodellen sker under 
för långa stunder. Ytterligare en brist är, enligt en av våra informanter, att det inte 
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finns moment i Bornholmsmodellen som stärker barns språk, ordförråd och 
ordförståelse. 
 
Våra erfarenheter av Bornholmsmodellen visar oss att man i en heterogen barngrupp 
inte behöver dela upp barnen i grupper utifrån förmåga eller utvecklingsnivå. Man 
kan istället i hela gruppen utgå ifrån barnens enskilda behov och använda svårare 
uppgifter för den som behöver utmaning, och enklare för den som är svagare. Det ger 
alla barn möjlighet att utvecklas på sin individuella nivå samt att de barn som inte 
kommit lika långt i sin utveckling kan lyssna på de övriga och då lära av varandra. En 
fördel med att dela gruppen kan vara att man ger alla barn möjlighet och utrymme att 
få uttrycka sig. 
 
Enligt vår mening kan man genom att undvika att dela upp barnen i grupper med 
svaga i ena och starka i andra kan man även öka barnens gruppkänsla, därav öka 
barnens förståelse för likheter och olikheter hos andra och sig själv. I Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) framhålls att man ska ta hänsyn till den enskilda 
individens förutsättningar och de som är i behov av extra stöd ska få det. Vi anser att 
om man utgår ifrån hela gruppen och individanpassar materialet istället för att 
utesluta barn från olika grupper kan barnen komma att se sig själva från en ny 
synvinkel där även de har något att bidra med till gruppen. Gruppkänslan och 
känslan av att man faktiskt kan bidra med något är ovärderlig och kommer troligtvis 
att stanna kvar och ge positiva effekter på barnet när det växer upp då individen kan 
komma att bli en ”bättre” samhällsmedlem än om den inte hade fått stärkt sin 
gruppkänsla med positiva upplevelser. Detta kan dessutom bidra till att barnen får 
uppleva känslan av att kunna som enligt en informant är grunden till allt annat 
lärande, vilket även vi instämmer med då vi anser att positiva upplevelser leder till en 
positiv spiral av framsteg. Ännu en fördel med detta är att barnen kan få uppleva att 
de gör framsteg och övervinner svårigheter, vilket även framhålls i Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 2006). Detta anser vi är viktigt för motivationen till 
fortsatt inlärning 
 
I vår undersökning påpekades att Bornholmsmodellen inte har någon betydelse för 
barn som knäckt koden och kommit längre i sin språkutveckling. Detta finns det 
delade meningar om då det även framkom av en annan informant att dessa barn har 
nytta av Bornholmsmodellen i sin stavningsinlärning. Det framkom även att 
Bornholmsmodellen hindrar läs- och skrivsvårigheter samt gynnar de svagare 
barnen.  Med detta anser vi att Bornholmsmodellen är positiv för alla barn oavsett 
var i sin utveckling de befinner sig om man lyckas fånga upp och tillgodose alla 
individer. Däremot anser vi att det är förståeligt att modellen kan vara för svår för 
förskolebarnen då den är utformad för barn i förskoleklass. Emellertid anser inte vi 
att man ska ta för givet att Bornholmsmodellen räcker som läsförberedande material. 
Detta grundar vi på våra informanters utsagor om att de kompletterar sin 
undervisning eller verksamhet med annat material just för att fylla ut 
Bornholmsmodellens luckor. En av dessa luckor är att modellen inte innehåller 
språkstärkande moment. Som Ljungström (2006) framhöll är det viktigt att förstå ett 
språk för att kunna lära sig läsa. Därför är det enligt vår mening viktigt att arbeta med 
att stärka språket. I vår undersökning framkom dock även delade meningar i fråga 
om Bornholmsmodellens påverkan på ordförrådet. Ett rikt ordförråd är som Druid 
Glentow (2006) påpekade underlättande för läsförståelsen. Å ena sidan ansåg en 
informant att modellen inte stärker ordförrådet men å andra sidan påpekade en 
annan informant att fördelen med modellen är att den utvecklar barns ordförråd. Vi 
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har dock förståelse för båda informanternas utsagor. I och med att man i 
Bornholmsmodellen använder mycket bilder och begrepp kan man tycka att detta 
utvecklar ordförrådet. Men då dessa används i syfte att resultatanalysera språkets 
uppbyggnad kan man inte ta fasta på att de även kan utveckla ordförrådet. Därmed 
anser vi att Bornholmsmodellen har en indirekt påverkan på barns ordförråd. Man 
kan enligt vår mening använda Bornholmsmaterialet på ett kreativt och flexibelt sätt 
som möjliggör språkstärkande moment anpassat till sin barngrupp. 
 
Som Viippola (1997) påpekade anser även vi att det finns en risk att orden som ska 
resultatanalyseras i arbetet efter Bornholmsmodellen inte har någon betydelse för 
barnen då de inte utgår från deras erfarenheter. Vi tror att barn har lättare att förstå 
samt tillägna sig kunskaper om de kan relatera undervisningsinnehållet till tidigare 
erfarenheter. Även Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) framhåller att 
undervisningen ska utgå från barns erfarenheter. Därmed anser vi att man behöver se 
till sin barngrupp, vara lyhörd för deras livsvärld och erfarenheter för att sedan utgå 
och plocka begrepp utifrån dessa i sitt arbete efter Bornholmsmodellen. Detta är 
möjligt då vi som flera av våra informanter har åsikten att Bornholmsmodellen är 
anpassningsbar. Genom att anpassa innehållet efter sin barngrupp menar vi att man 
vinner barnens engagemang, motivering samt känsla av meningsfullhet. 
 
I vår undersökning framkommer det att arbetet med Bornholmsmodellen gör barnen 
nyfikna och inspirerade att utforska och prova sig fram när det gäller läsning och 
skrivning. Barnen tycker att arbetet med Bornholmsmodellen är någon roligt och ser 
det som en lek vilket leder till att de blir intresserade. De kan även få en känsla av 
delaktighet och att de växer med uppgifterna, d v s att de kan. En viktig aspekt är att 
inte hålla på för länge med aktiviteterna då barn kan uppleva det som tråkigt. 
Bornholmsmodellen kan bli för enkel för de starkare barnen och då upplevas den som 
tråkig och oseriös då barnen upplever att de inte lär sig något utan uppfattar det bara 
som en lek. Då barnen enligt våra informanter upplever Bornholmsmodellen som 
något roligt och ser inlärningen som en lek är det viktigt att se varje individ och se till 
att alla får ut det bästa möjliga under arbetet med Bornholmsmodellen. 
Informanterna upplever det som så att barnen blir nyfikna och inspirerade till att 
utforska det skriftliga språket. Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) menar att 
det är viktigt att uppmuntra barns intresse för läsning. Det framkommer även i Lpfö 
98 (Utbildningsdepartementet, 2006) att det är viktigt att man uppmuntrar barns 
intresse och nyfikenhet för det skrivna språket. Som vi ser det är en variation av 
arbetssätt och material viktig för att göra arbetet lustfyllt för barnen. Att arbeta med 
en och samma uppgift under en för lång tid tråkar ut barnen och kan påverka deras 
inställning till lärande. Viippola (1997) menar att Bornholmsmodellen brister i att 
väcka barnens intresse och nyfikenhet då modellen baseras på repetition under en 
väldigt lång tid och menar att det blir tråkigt i stället för lustfyllt. I Lpo 94 
(Utbildningsdepartementet, 2006) lyfts det fram att man i skolan ska utveckla barns 
självförtroende, uppmuntra deras intressen, nyfikenhet och lust att lära. Även Taube 
(2000) betonar att det är viktigt att man uppmuntrar barnen för att deras lust till 
lärande ska behållas. I vår undersökning framkom att barnen oftast upplever arbetet 
med Bornholmsmodellen som något intressant och roligt då de kan känna delaktighet 
och känslan av att dem kan.  
 
För att barnen ska få goda upplevelser och lärdom är lärarnas eget arbete och hur de 
tar itu med uppgifterna en viktig del i arbetet med Bornholmsmodellen. Detta för att 
kunna tillfredställa alla barnens olika behov i form av utmaning och känsla av att de 



28 

 

faktiskt klarar av utmaningarna som ges dem. Lärare som arbetar med 
Bornholmsmodellen har ett stort ansvar när det gäller att balansera mellan barnens 
utvecklingsstadier för att göra lärandet lustfyllt och se till att alla får en positiv 
upplevelse så att de vill fortsätta och lära sig mer. I våra erfarenheter av barnens 
arbete med Bornholmsmodellen i förskoleklassen visade barnen oftast positiva 
inställningar till språklekarna de arbetade med. Barnen såg ut att uppleva de 
muntliga övningarna som positiva. När barnen hade arbetsövningar var de 
fortfarande positiva, dock fanns några som inte orkade eller ville göra klart 
arbetsövningarna och man uppfattade det som att barnen inte tyckte att det var roligt 
längre eller att de inte orkade mer. 
 
Bornholmsmodellen gör barn mer medvetna och intresserade vilket gör att de 
spinner vidare på sina nyvunna kunskaper. Bornholmsmodellen underlättar barns 
läsinlärning genom att väcka intresse för skriftspråket, de upptäcker bokstäver och 
deras ljud samt motiveras till fortsatt inlärning. Bornholmsmodellen gör även barnen 
mer nyfikna att lära sig mer.  
 
Bornholmsmodellen tränar barns lyssnande och förståelse för ljud, bokstäver och 
ord. Bornholmsmodellen förbereder även barnen inför läsinlärning då de tränat på 
språkljuden. Språklekarna som tränar fonologisk medvetenhet ger en grund att stå på 
för läsinlärningen. Genom Bornholmsmodellen blir barn medvetna om ljuden, vet då 
hur bokstäverna låter vilket gör det enklare för dem att lära sig läsa. Några av 
informanterna kan se en tydlig skillnad mellan barn som haft Bornholmsmodellen 
och barn som inte haft detta då barn som arbetat med Bornholmsmodellen har en 
igångsatt läsutveckling, är mer nyfikna, intresserade och är även mer medvetna om 
språkets ljud, bokstäver och meningar. En informant menar att barn som inte haft 
Bornholmsmodellen hade det jobbigt när de började år 1. De hade då svårt att höra 
ljud och veta var i orden ljuden fanns, vilket bidrog till svårigheter med stavningen.  
 
Många av våra informanter menar att man faktiskt kan se skillnad på barn som har 
arbetat efter Bornholmsmodellen och dem som inte har det. Informanterna 
framhåller att de barn som har arbetat med Bornholmsmodellen faktiskt har kommit 
ett steg längre i utvecklingen då de är mer medvetna om språket som helhet. De 
menar att Bornholmsmodellen även gör barnen mer medvetna och intresserade att 
spinna vidare på de vunna kunskaperna och kanske lyckas i läsningen. Lpfö 98 
(utbildningsdepartementet, 2006) framhåller att det är en viktig att man stimulerar 
och uppmuntrar barns språkutveckling och intresse för det lästa och skrivna språket. 
Informanterna menar att barn som arbetat efter Bornholmsmodellen har en större 
språklig och fonologisk medvetenhet än de barn som inte arbetat med modellen. 
Viippola (1997) står dock kritisk till att den språkliga medvetenheten verkligen 
behövs för barns läsinlärning. Medan Häggström och Lundberg (2003) menar att de 
språkliga lekarna gynnar barnens utveckling och kan vara till stor hjälp för de barn 
som kan komma att utveckla läs- och skrivsvårigheter. Då många av 
Bornholmsmodellens övningar avser att man måste lyssna och fundera tenderar det 
att visa sig sedan även i skolan att barnen kan lyssna och ta instruktioner och ta 
hänsyn till när andra barn pratar. Enligt våra erfarenheter har det inte alltid varit 
som så att ingen avbrutit den som talar, dock kan man se viss skillnad på hur barnen 
uppfattar övningarna och att de många gånger inte behöver fråga vad det var de 
skulle göra en gång till utan har varit med den första gången och lyssnat. Vi anser att 
visst finns det barn som har arbetat med Bornholmsmodellen som inte kan ta 
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instruktioner och måste fråga om, detta kan dock bero på olika skäl som kan variera 
från individ till individ. 
 
Vi anser som tidigare nämnts att man inte kan arbeta med Bornholmsmodellen rakt 
av och följa planeringen till punkt och pricka då den inte passar alla barn på grund av 
att barnen har kommit olika långt i sin utveckling. Bornholmsmodellen är dock ett 
material som vi anser är väldigt anpassningsbar och man har en hel uppsjö av 
övningar att välja mellan. Att enbart arbeta efter Bornholmsmodellen är inget som vi 
tror fungerar då alla våra informanter påpekade att de även arbetar med andra 
material och sånt som barnen inte får genom Bornholmsmodellen som exempelvis 
sång. För att stimulera barnen krävs det att man utformar en god planering som 
innefattar en mängd av olika aktiviteter och sätt att utföra dem på. Upprepningar 
genom lek anser vi är ett bra koncept om man gör det lustfyllt. Man kan då använda 
sig av samma uppgift och syfte men att man istället väljer nya ord samt avsluta på ett 
lite annorlunda sätt. Som vi fått vara med om under vår verksamhetsförlagda 
utbildning så är det viktigt att tänka på att överraska. För att göra arbetet spännande 
för barnen ska man undvika att göra samma upprepningar gång efter gång.  
 

7.3 Slutsatser 

Vi drar slutsatsen att Bornholmsmodellen är en bra läsförberedande metod för barn 
men vi kan dock inte säga att det är den enda eller bästa metoden. Det vi kan säga är 
att det är ett utvecklingsarbete som gör barn mer medvetna om språkets struktur och 
uppbyggnad och kan hjälpa många barn till att lättare lära sig läsa och skriva. I 
dagens samhälle och skolor är det många barn som har det svårare att lära sig läsa då 
antalet barn med annat modersmål än svenska går i skolan samt att vi anser att det 
blir fler barn som får någon bokstavsdiagnos. Utifrån detta vill vi ha sagt att det är en 
fördel att börja arbeta utvecklande redan i tidig ålder för att hjälpa barn att nå 
läskunnighet. Avslutningsvis vill vi påpeka att vi anser att man endast har att vinna 
på arbetet med Bornholmsmodellen. Då man i vilket fall kompletterar med annat 
material finns inget att förlora i användningen av denna läsförberedande modell. 
 

7.4 Nya forskningsfrågor 

Genom vidare forskning skulle vi vilja ta reda på och jämföra hur man ser och arbetar 
med Bornholmsmodellen på flera skolor samt se hur detta påverkar barnens 
språkinlärning. Vi skulle då vilja lyfta fram skillnader och likheter mellan skolornas 
arbete med Bornholmsmodellen samt hur dessa bidrar till skillnader i barnens 
språkutveckling.  
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Bilaga 1 

 
 
Intervjufrågor 
 
Hur länge har ni arbetat efter Bornholmsmodellen på denna skola? Du? 
 
Vilka fördelar anser ni att denna modell har för barns läsutveckling? Hur gynnas 
läsinlärningen? 
 
Vilka moment anser du är viktigast? Vilka moment anser du skulle kunna hoppas 
över? Varför? På vilket sätt? 

 
Vad ser ni för skillnad mellan barn som genomgått aktiviteter efter 
Bornholmsmodellen och barn som inte gjort detta? Vad är bra/dåligt? 
 
Finns det nackdelar med denna metod? Vilka? På vilket sätt är dessa negativa? 
 
Passar denna metod alla lärstilar? Når den ut till alla oavsett lärstil, språklig 
bakgrund, språklig förmåga mm? Hur? Varför? Varför inte? 
 
Hur tror ni att barnen upplever aktiviteterna efter Bornholmsmodellen? Hur? 
Varför? 
 
Är modellen lämplig att tillämpa i denna åldersgrupp? Varför? Varför inte? 
 
Anser ni att lekarna är för korta? Hade ni velat ha längre aktiviteter? Varför? Varför 
inte? 
 
Kompletterar ni den pedagogiska verksamheten när det gäller språk/läsinlärning 
med annat material än Bornholms? Med vad? Varför? 
 
Vad anser ni att barnen behöver för kunskaper när det gäller läsinlärningen när de 
kommer till skolan? 
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Bilaga 2 

 
 
Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi heter Jamile El-Natour och Angelica Andersson. Vi är två lärarstudenter från 
Mälardalens Högskola som denna termin skriver examensarbete inom ämnesorådet 
pedagogik. Syftet med vår undersökning är att undersöka lärares uppfattning om 
Bornholmsmodellens effekt på läsinlärningen. Vi vill ta reda på om innehållet i 
Bornholmsmodellen anses tillräckligt givande som läsförberedande material.  
 
För att få fram detta vill vi genomföra intervjuer med sammanlagt tio lärare från 
förskoleklassen samt skolår 1 och 2. Vi har utformat intervjufrågor och hoppas på Er 
hjälp att besvara dessa. Intervjuerna beräknas ta ungefär 40 minuter vid varje 
tillfälle. Vi kommer att ta personlig kontakt med Er för planering av tidpunkt för 
intervjuerna som vi vill genomföra under veckorna 46, 47 och 48.  
 
För att kunna få ut bästa möjliga resultat av denna undersökning kommer vi att 
använda oss av bandspelare under intervjuerna. Deltagandet i undersökningen är 
helt frivilligt och kan avbrytas när som helst. Vi försäkrar att Ert deltagande och 
materialet som framkommer kommer att behandlas konfidentiellt.  
 
Om ni har några frågor eller funderingar kan ni gärna kontakta någon av oss, eller vår 
handledare på Mälardalens Högskola: 
 
Jamile El-Natour 
Tfn: 0704 05 33 43 
 
Angelica Andersson 
Tfn: 0739 03 45 30 
 
Handledare från Mälardalens högskola: 
Margareta Sandström Kjellin 
Tfn: 021 – 10 70 38 
 
Med vänliga Hälsningar 
 
Jamile och Angelica 
 
 


