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Abstract 

English title: Students development of phonological awareness and hearing comprehension - 

A study of pupils' comprehension and phonological development between pre-school and year 

one 

 

Author: Tina Poli 

Supervisor: Anna Malmbjer 

 

The purpose of this study is to investigate students who struggle with their reading, from pre-

school to first grade with the help of Bornholm test (it is important to know that the students 

have not been diagnosed, it may be due to early reading). The ambition is to know about how 

the difficulties develop and how they perform on a new Bornholm test and a hearing 

comprehension test. The study is a follow-up and in-depth study of hearing comprehension 

and phonological awareness among students struggling with their reading.  

 

In order to fulfill the purpose, the following questions have been formulated: 

 

 What parts of the Bornholm test showed the students difficulties?  

 How does the result look after a new test is done to the same students in first grade? 

 How do the same students perform on a hearing comprehension test?  

 

The results showed that these students had problems in four areas: to determine how many 

sounds a word consists of, to determine which word is the longest and phonem-graphem 

correspondence as well as understanding rimes. After six months, a new test was done that 

showed that eight out of ten students showed phonological development while two out of ten 

students still had difficulties. The hearing comprehension test performed by the students 

showed that the two students who still experienced difficulties with phonological 

development also had difficulties in replying the text in the correct order and finding their 

own statements. The students that showed a phonological development also performed well 

on the hearing comprehension test. 

 

 

Keywords: phonological awareness, language awareness, Bornholm model 

Nyckelord: fonologisk medvetenhet, språkmedvetenhet, Bornholmsmodellen 
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1. Inledning 

Detta självständiga arbete handlar om nybörjarelever som kämpar med läsningen, alltså elever 

som har svårigheter med läsning än genomsnittseleven. Det är viktigt att veta att eleverna inte 

har blivit diagnostiserade, eventuella svårigheter kan bero på den tidiga läsutvecklingen. 

Forskning som presenteras lägre ner i studien har visat hur avgörande fonologisk medvetenhet 

är för att utveckla en fungerande läsning eftersom det svenska skriftspråket bygger på en stark 

koppling mellan ljud och bokstav. Fonologisk medvetenhet kan definieras som medvetenhet 

om språkets formsida. Det handlar om att kunna bortse från betydelsen i ett talat yttrande och 

exempelvis kunna urskilja ord, stavelser och ljudsegment från varandra.  

 

Bornholmsmodellen är en ofta använd modell i den svenska förskolan för att undersöka och 

utveckla fonologisk medvetenhet genom systematisk träning innan den formella läs- och 

skrivinlärningen sker. Intresset för att undersöka dessa elever var för att jag under min 

verksamhetsförlagda utbildning fått kontakt med den pedagog som var ansvarig för klassen. 

Ett syfte med att undersöka detta problemområde är för att fonologisk medvetenhet är en stor 

del av språk och en väldigt intressant del av språk. I detta arbete undersöks om det verkligen 

går att tidigt identifiera elever som har eller kommer utveckla problem med läsningen. Frågor 

som ställs är: Vilken utveckling kan ske med systematisk undervisning? Kan man identifiera 

bakomliggande problem med hjälp av test?  

 

Hörförståelse menar Kent Adelmaan (2009) bygger på att elever lyssnar på varandra, på 

läraren samt på sina egna tankar. Vidare menar Adelmaan att lärare behöver utforma en 

undervisning som tillåter lyssningsövningar som ska öva upp den förmågan. Jessica E Moyer 

(2011) menar att hörförståelse bygger på samma kognitiva processer som läsförståelse. Därför 

inkluderas även ett hörförståelsetest i denna studie. 

 

1.2 Bakgrund  

1.1.2 Bornholmsmodellen   

Bornholmsmodellen härstammar ursprungligen från professor Ingvar Lundberg och hans 

medarbetare i Umeå. De utvecklade ett forskningsprojekt som översattes till danska. Projektet 

kom att ingå i en stor vetenskaplig undersökning under fyra år på Bornholm och Jylland ledd 
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av Lundberg (1994). Modellen går ut på att förskolebarn får 15–20 minuters daglig träning för 

att bli medvetna om språkets ljud- och formsystem. Arbetet går ut på lyssningslekar, rim och 

ramsor, meningar och ord, stavelseövningar, urskiljning av första ljudet i ett ord, analys, och 

syntes av fonem samt betoningsövningar. Idag är Bornholmsmodellen ett mycket använt 

språkleksprogram i Sverige (Bjar & Liberg, 2003). Enligt Häggström och Lundberg (1994) 

bör barn leka sig in i språket på ett lustfyllt sätt utan känsla av upprepningar eller motgångar. 

 

Lekarna består av: 

1. Lyssningslekar, avsedd att träna på ljud.  

2. Rim och ramsor, utvecklar förmågan att uppmärksamma ljudstrukturen i språket och att 

skilja mellan innehåll och form. 

3. Meningar och ord, utvecklar förmågan att dela upp korta och långa meningar i ord och att 

bli uppmärksam på olika ords längd.  

4. Stavelseövningar, utvecklar förmågan att dela upp ord i stavelser och att föra samman 

stavelserna till ett ord genom analys av syntes. 

5. Första ljudet i ord, utvecklar förmågan att urskilja ett ords första ljud från resten av ordet. 

6. Analys av syntes och fonem, vilket utvecklar förmågan att dela upp ord i fonem och att föra 

samman fonem till ett ord.  

7. Betoningsövningar, inriktar uppmärksamheten på språkets betoning och hur den kan 

varieras. 

 

När elever oftast börjar i förskoleklass är det vanligt att pedagoger kartlägger deras kunskaper 

i svenska och matematik. Bornholmstestet erbjuder ett slags språktest som ska avgöra ungefär 

vad eleverna kan och på vilken nivå eleverna befinner sig. Till Bornholmsmodellen och 

Bornholmstestet hör även en bedömningsdel som används för att kartlägga hur långt 

förskolebarn nått i sin utveckling av fonologisk medvetenhet. Kartläggningen används innan 

lekarna startar och ungefär efter halva perioden. Efter att en bedömning gjorts kan övningarna 

anpassas. Fokus kan läggas på de barn som behöver särskilt stöd med repetition i mindre 

grupper.   

 



 3 

2. Syfte & frågeställningar 

Syftet med denna studie är att närmare undersöka elever som kämpar med sin läsning i 

årskurs ett med hjälp av ett Bornholmstest som eleverna redan utfört i förskoleklass med sin 

lärare. Ambitionen är att undersöka om och hur deras fonologiska medvetenhet förändras 

mellan förskoleklass och årkurs ett. Precis som Moyer (2011) belyst är även hörförståelse 

centralt för den läsande eleven. Även forskning enligt nedan belyser att fonologisk 

medvetenhet är en förutsättning för en fungerande hörförståelse. Studien är både en 

uppföljande och fördjupande studie.   

 

För att uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats  

 Vilka delar i Bornholmstestet som gjordes i förskoleklass hade eleverna svårigheter 

med?  

 Hur ser resultatet ut efter ett nytt test gjort på samma elever i årskurs 1? 

 Hur presterar samma elever på ett hörförståelsetest? 

 

 

 

3. Centrala begrepp och utgångspunkt för 

uppsatsen 

I detta avsnitt presenteras de begrepp som används i undersökningen: språklig medvetenhet, 

fonologisk medvetenhet och hörförståelse. De centrala begreppen och utgångspunkten som 

definierats nedan kommer att användas som utgångspunkt i diskussionen i resultat och 

analysen. De centrala begreppen och utgångspunkten som presenteras nedan är de som jag 

använder för att analysera resultatet. 

 

3.1 Språklig medvetenhet 

Begreppet språklig medvetenhet sammankopplas med förmågan att bortse från språkets 

betydelsesida och skifta uppmärksamhet till språkets formsida. Fokus ska alltså inte vara på 

vad som sägs utan hur det sägs. Förmågan att kunna flytta uppmärksamheten till språkets 

formsida och att experimentera med språket i sig kallar Margrit Tornéus (1983) lingvistisk 
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medvetenhet eller metalingvistisk kompetens. Numera benämns detta i litteraturen ofta som 

språklig medvetenhet.  

 

Lundberg (1984) belyser att en god läsutveckling vilar bland annat på språklig medvetenhet 

och särskilt på fonologisk medvetenhet. Denna medvetenhet utvecklas i takt med barnets 

kognitiva utveckling. Språklig medvetenhet innefattar fyra aspekter som samverkar med 

varandra: 

 det fonologiska, ljud (fonem) + bokstav (grafem), medvetenhet om språkljud. 

 det morfologiska, ordets betydelsebärande enhet och medvetenhet om hur ord kan 

förändras. 

 det syntaktiska, regler för ordföljder och satsbildning, medvetenhet om hur satser 

byggs upp.  

 det pragmatiska, medvetenhet om hur språket används i olika situationer.    

Denna studie fokuserar främst och mest på det fonologiska.  

 

Ann-Katrin Svensson (2009) är författare till boken ”Barnet, språket och miljön”. Hon menar 

att språklig medvetenhet är ett begrepp som använts sedan 1980-talet. I boken ges förklaring 

till språklig medvetenhet på ett enkelt sätt. Hon belyser att språklig medvetenhet syftar till att 

barnet självständigt och medvetet ska reflektera över det talade och skrivna språket. Vidare tar 

hon upp att ett barn kan vara språkligt medveten men att det inte är samma sak som språklig 

förmåga. Hon menar att barn kan besitta språklig förmåga utan att ha språklig medvetenhet 

och densamma gäller tvärtom. Hon poängterar att ett första tecken på språklig medvetenhet är 

när barnet börjar förstå rim och andra språklekar. 

 

3.1.1 Fonologisk medvetenhet  

Begreppet fonologisk medvetenhet innebär medvetenhet om språkets ljudmässiga 

uppbyggnad. Detta är betydelsefullt för att förstå språkets minsta betydelseskiljande 

byggstenar, alltså fonem, det vill säga om man vill byta ut fonemet /k/ i ’klass’ mot fonemet 

/g/ ändras betydelse och man får ett nytt ord.  

 

Läsforskare Ingvar Lundberg (2007) menar att det är att höra skillnader mellan fonem som är 

den viktiga förmågan som har betydelse för läsinlärning. Fonologisk medvetenhet innefattar 

även att man är medveten om hur långt ett ord är. Staffan Samuelsson (2006) menar att det 
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finns ett samband mellan barns tidiga fonologiska förmåga och den sena läs- och 

skrivutvecklingen. Enligt professorerna Torleiv Høien och Ingvar Lundberg (2004), som 

författat boken ”Dyslexi: från teori till praktik”, grundar sig fonologisk medvetenhet i en 

förmåga att kunna se hur språket kan delas upp i mindre delar. För att träna upp en sådan 

medvetenhet kan lek vara en hjälp, som att leka med rim och ramsor för att barnet ska bli 

medveten om ordets olika beståndsdelar som är en förutsättning för läs- och skrivinlärning.  

 

Häggström och Lundberg (1994) menar att fonologisk medvetenhet bygger på förmågan att 

använda och handskas med språkets ljudsystem. Att se, inse och skapa förståelse för att ord är 

uppbyggda mindre delar som på flera sätt kan kombineras till nya ord.   

 

3.2 Hörförståelse 

Professor Ulrika Tornberg (2009) menar att det finns paralleller mellan läsförståelse och 

hörförståelse eftersom det i båda fall handlar om en aktiv process där mottagaren bearbetar 

information för att sedan finna mening och relevans. Gary Buck (2001) påpekar att 

hörförståelse har karaktäristiska drag som kan skilja sig från läsning. Barnet måste ha en 

minneskapacitet samt kognitiv bearbetning då barnet inte kan påverka tempot som 

informationen kommer i och ofta endast har chans att få den en gång. Barnet måste även vara 

medveten om språkets betydelsebärande faktorer såsom intonation, reduktion samt paus. Det 

är även viktigt att kunna dela upp ord som är meningsbärande i situationer som är 

konstruerade och påverkar t.ex. kroppsspråk och miner.  

 

Mathias Hällgren (2005) menar att hörsel inte endast handlar om att lyssna utan lika mycket 

om den kognitiva delen. Han menar att det man hör knyts i sin tur ihop med minnet, tänkandet 

och den tidigare kunskap man har. I enlighet med det Buck (2001) tar upp om 

informationstempo menar även Hällgren att flera faktorer som kan påverka den kognitiva 

processen som t.ex. hur snabbt man tar emot och kan bearbeta information. Hällström menar 

att det även handlar om selektiv uppmärksamhet, ett fungerande arbetsminne samt lexikala 

och semantiska kunskaper. Andra faktorer som han menar kan påverka är hörselnedsättning 

och ålder.  
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4. Tidigare forskning  

Detta avsnitt ger en översikt över den tidigare forskning som gjorts inom området fonologisk 

medvetenhet, språkförståelse och hörförståelse. 

 

4.1 Fonologisk och språklig medvetenhet  

En svensk studie av Åke Olofsson (1985), Phonemic awareness and learning to read: a 

longitudinal and quasiexperimental study handlar om språklig medvetenhet. Han studerade 

språklig medvetenhet hos förskolebarn för att kartlägga fonologisk medvetenhet och 

läsförmåga. Han skapade tre experimentgrupper som under åtta veckor delades in i olika 

grader av fonologisk medvetenhet. I den första gruppen fick pedagogerna följa ett strukturerat 

program med både skriftliga och muntliga instruktioner av fonologisk medvetenhet genom att 

undervisa 3–4 gånger/veckan. Den andra gruppen erhöll samma strukturerade program men 

pedagogerna fick endast skriftliga instruktioner. Den tredje experimentgruppen genomförde 

enbart övningar med fonologisk medvetenhet när det passade in i den dagliga undervisningen. 

Olofsson skapade även två kontrollgrupper för att det lättare skulle kunna genomföras en 

jämförelse mellan experimentgruppernas läsförmåga. I den första kontrollgruppen tränades 

förskolebarnen att lokalisera och urskilja ljud, pedagogerna övertygades om att det var viktigt 

för barnens utveckling. I den andra kontrollgruppen följdes endast den vanliga dagliga 

förskoleverksamheten.   

 

Efter dessa åtta veckor med träning i fonologisk medvetenhet där barnen testades både före 

och efter hävdar Olofsson att den strukturerade träningen gett bäst resultat och att de barn som 

deltog i grupp ett även uppnådde en långtidseffekt. I skolan visade den första 

experimentgruppens barn även ha lättare för att sätta in och urskilja fonem. De visade även i 

år 2 bättre stavning än vad kontrollgrupperna gjorde. Med studiens resultat menar Olofson att 

han kan dra slutsatsen att fonologisk medvetenhet kan leda till framgång i läsinlärning och att 

effektiv träning i fonologisk medvetenhet innan man påbörjar läsinlärningen kan leda till att 

barnet har förförståelse för relationen mellan ljud och stavning. Det menar Olofsson bidrar till 

att barnet blir mer reflekterande över språket vilket kan leda till att barnet får en allt högre 

grad av språklig medvetenhet.    
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Lundberg, Frost och Petersen (1988) utförde i Danmark på Bornholm under åtta månader 

experiment med förskolebarn. Så myntades begreppet Bornholmsmodellen som utgår från att 

lustfyllda språklekar lägger grunden för läsinlärning och förebygger lässvårigheter. Genom 

detta forskningsprojekt framkom att en viktig faktor för en god läsutveckling är språklig 

medvetenhet.  

 

Under dessa åtta månader fick barnen leka mellan 15-20 minuter/dag för att träna upp den 

fonologiska medvetenheten. Barnen som medverkade jämfördes med en kontrollgrupp av 

förskolebarn på Jylland. Båda grupperna fick genomgå ett test som skulle mäta den språkliga 

medvetenheten. Därefter tränades enbart experimentgruppen i språklig medvetenhet och de 

gick långsamt fram för att barnen skulle förstå övningarna. Resultatet visade att barnen i 

experimentgruppen klarade av läs- och skrivinlärning betydligt bättre än kontrollgruppen och 

forskarna menar även att träningen gav en långtidseffekt. I årskurs 2 besatt fortfarande barnen 

i experimentgruppen positiva effekter av den fonologiska träningen som de fick genomgå i 

förskolan. Slutsatsen i Bornholmsstudien är att grunden till att experimentgruppen klarade sig 

bättre i läs- och skrivinlärning än kontrollgruppen vilar på att de fick träning i fonologisk 

medvetenhet.  

 

Ulla Bjursäters (2002) rapport Effekten av fonologisk träning enligt Bornholmsmodellen på 

elevers språkliga medvetenhet i årskurs 1, är en rapport som undersöker sambandet mellan 

grundskoleelevers språkliga medvetenhet och fonologisk träning i förskoleåldern genom att 

jämföra barn som tränats i Bornholmsmodellen med barn som utvecklats spontant efter ålder. 

Undersökningen omfattar två grupper, målgruppen är tränad i fonologisk träning enligt 

Bornholmsmodellen. Den andra gruppen av klassen som inte fått träning fungerade som 

kontrollgrupp. Ytterligare en kontrollgrupp skapades för jämförelse mellan olika skolor och 

dessa utgjordes av en klass från en annan skola som inte heller hade fått särskild fonologisk 

träning i förskolan. Resultatet av studien av dessa grupper visade på ett starkt samband mellan 

fonologisk träning i förskolan och ökad språkmedvetenhet hos eleverna och visar på effekten 

av Bornholmsmodellen. Avsikten med dessa insamlade data är att dra allmänna slutsatser om 

effekten av fonologisk träning enligt Bornholmsmodellen. Studiens resultat visar att det finns 

ett klart samband mellan fonologisk träning enligt Bornholmsmodellen i förskolan och 

elevernas språkliga medvetenhet i grundskolan. Fonologisk medvetenhet hos förskolebarn 

verkar vara en aspekt som kan påverkas positivt genom de övningar och lekar som 

Bornholmsmodellen innehåller. Resultaten från de test som Bjursäter utförde tyder på att 
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eleverna fått en ökad språklig medvetenhet genom fonologisk träning enligt 

Bornholmsmodellen Bjursäter menar att när strukturen ändrades visar resultaten att barnens 

prestation sjunker. Det krävs mycket kunskap om barns språkutveckling och läs- och 

skrivinlärning för att ändra ett fungerande koncept utan att förlora viktiga delar. En förklaring 

till att resultaten sjunkit tyder på att alternativa träningen inte fyller samma funktion vid 

fonologisk träning som Bornholmsmodellen.  

 

Monica Melby-Lervåg, Solveig-Alma Halaas Lyster och Charles Humle (2012) har skrivit 

forskningsöversikten: ”Phonological skills and their role in learning to read: a meta-analytic 

review”. De hävdar att barns fonologiska utveckling har samband med den kommande 

läsutvecklingen. Forskarna gjorde en jämförelse av barns rimförmåga, fonologisk 

medvetenhet samt korttidsminnet, vad gäller att minnas ord. Melby-Lervåg et al. beskriver att 

den fonologiska medvetenheten är kopplad till barns läsutveckling. Vidare poängterar de 

vikten av en god fonologisk medvetenhet inför barns kommande läsutveckling. Den 

fonologiska medvetenheten har den starkaste kopplingen till läsutvecklingen, i jämförelse 

med rimförmåga och förmåga till korttidsminne.  Melby-Lervåg et al. menar att det finns 

entydiga forskningsbevis från olika longitudinella och utbildnings  studier som hävdar att 

fonologisk medvetenhet kan vara orsaksband så att likvärda fonologiska förmågor kan vara 

förutsättningen som behövs för att lära sig läsa effektivt. Rimförmågan samt korttidsminne 

var färdigheterna som hade mindre samband till individuella skillnader i läsinlärning. 

Relationen till läsinlärning menar de kan förklaras i termer av gemensam variation med 

fonematiska färdigheter. Dessa upptäckter menar forskarna är viktigt att framhålla i att det 

kan stärka uppfattningen om att den tidiga undervisningen i läsinlärning bör omfatta en direkt 

undervisning i fonemisk färdighet. Undervisning bör även syfta till korrespondens fonem-

grafem, mer specifikt menar forskarna att resultatet visar att lämpliga modeller för 

läsutveckling har en central roll för att lära barn läsa.   

 

4.2 Hörförståelse 

Verhoeven och Van Leeuwe (2011) forskningsartikel ”The simple view of second language 

reading throughout the primary grades” undersöker hörförståelse, läsförståelse och 

avkodning. De menar att hörförståelsen och avkodning har en stor betydelse för läsförståelsen 

hos elever i årskurs ett. Forskarparets informanter gick i årskurserna två till och med sex och 

var både första- och andraspråkselever. Studie visade ingen större skillnad mellan betydelsen 
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av hörförståelse och avkodning. Avkodningens betydelse för läsförståelsen däremot minskade 

med stigande ålder och i takt med att den automatiserades. 

 

Pourhosein Gilakjani och Reza Ahmadis (2011) forskningsartikel: ”A Study of Factors 

Affecting EFL Learners' English Listening Comprehension and the Strategies for 

Improvement” handlar om hörförståelse och vad som kan påverka den samt vilka strategier 

för utveckling som finns. Gilakjani och Ahmadi menar att utvecklandet av lyssnandet, alltså 

hörförståelsen, kan vara svårt eftersom det inte finns några specifika regler för det.  Det talade 

och skrivande å andra sidan har grammatikregler som påverkar inlärning. Att göra egna 

förutsägelser och att gissa ords betydelse är viktiga aspekter av hörselförståelse som forskarna 

menar även används i vardagliga samtal. Forskarna menar att hörförståelse inte innebär att 

lyssnaren förstår vartenda ord som sägs utan att hen förstår de mest centrala delarna av 

meddelandet.  

 

I Randa Zianes (2012) avhandling: ”The Role of Listening Comprehension in Improving EFL 

Learners’ Speaking Skill. Case Study”, var informanterna andraspråkselever med engelska 

som andraspråk. Resultaten i avhandlingen var att lyssnandet är en viktig del för inlärningen 

av nya språk eftersom lyssnandet möjliggör en inhämtning av information som ska stödja 

lagringen av nya ord som i sin tur ska hjälpa till att producera egna meningar. Vidare belyser 

hon att lyssnandet är en viktig del för språkutvecklingen samt att läraren är en viktiga för att 

utveckla elevens hörförståelse. Hörförståelse är en komplex förmåga som ständigt behöver 

utvecklas genom medveten övning. 

 

4.3 Sammanfattning av tidigare forskning  

Flera olika undersökningar visar en överensstämmande syn på betydelsen av fonologisk 

förmåga. Både Lundberg, Frost och Petersen (1988) samt Bjursäters (2002) menar att 

fonologisk medvetenhet som tränas upp via Bornholmsmodell visar att de barnen klarar sig 

bättre än barn som inte tränas via den. De menar att Bornholmsmodellens användning i 

förskolan bidrar till att ge eleverna språklig medvetenhet i grundskolan. Fonologisk 

medvetenhet hos förskolebarn är en faktor som kan påverkas positivt genom de övningar och 

lekar som Bornholmsmodellen innehåller. Även om Olofsson (1985) inte använde 

Bornholmsmodell så överensstämmer hans resultat med ovan. De barn som fick effektiv 

träning i fonologisk medvetenhet menar han fick en långtidseffekt. Studiens resultat visar att 
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fonologisk medvetenhet kan leda till framgång i läsinlärning och att effektiv träning i 

fonologisk medvetenhet innan man påbörjar läsinlärningen kan leda till att barnet har 

förförståelse för relationen mellan ljud och stavning. Det menar Olofsson bidrar till att barnet 

blir mer reflekterande över språket vilket kan leda till att barnet får en allt högre grad av 

språklig medvetenhet.     

 

Melby-Lervåg et al. belyser att den fonologiska medvetenheten har den starkaste kopplingen 

till läsutvecklingen, i jämförelse till rimförmåga och förmåga till korttidsminne. De menar att 

fonologiska förmågor kan vara förutsättningen som behövs för att lära sig läsa effektivt. 

Rimförmågan samt korttidsminne var färdigheterna som hade mindre samband till 

individuella skillnader i läsinlärning. 

 

Verhoeven och Van Leeuwes (2011) undersöker hörförståelse, läsförståelse och avkodning 

för både första- och andraspråkselever. Studie visade ingen större skillnad mellan betydelsen 

av hörförståelse och avkodning. Hörförståelse betydelse ökade när eleverna blev äldre, alltså 

den blev bättre. Gilakjani och Ahmadi (2011) undersökte hörförståelse och vad som kan 

påverka den samt vilka strategier för utveckling som finns. Resultat tyder på att en lyssnare 

och en talare skapar mening genom att ingå i interaktion med varandra interagera och att både 

lyssnare och talare är viktiga i samtalet. Att göra egna förutsägelser och att gissa ords 

betydelse är viktiga aspekter av hörselförståelse som forskarna menar även används i 

vardagliga samtal. Forskarna menar att hörförståelse inte innebär att lyssnaren förstår 

vartenda ord som sägs utan att hen förstår de mest centrala delarna av meddelandet. Zianes 

(2012) Resultat tyder också på att lyssnande är en viktig del för inlärningen eftersom 

lyssnandet möjliggör en inhämtning av information. Vidare belyser hon att lyssnandet är en 

viktig del för språkutvecklingen samt att läraren är en viktig aktör för att utveckla elevens 

hörförståelse.    

 

5. Metod och material 

Detta avsnitt presenterar metodval för studien, urval, genomförande samt insamlat material. 

Jag kommer även att beskriva hur testen analyseras samt de etiska principerna som studien 

följer.  
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 5.1 Val av metod  

Mitt val av metod är tester. Det är naturligt att utgå från de Bornholmstest som görs i 

förskoleklassen för att kunna synliggöra vilka delar av läsning eleven hade svårigheter med. 

Utifrån elevernas resultat har ett eget test konstruerats och en testtext valts ut från Skolverkets 

bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling för att testa hörförståelsen. 

 

5.2 Urval 

Tio elever har valts ut i en klass i årskurs ett i en skola i Stockholm. Dessa var de som hade 

presterat sämst på ett Bornholmstest i förskoleklassen. Eleverna har flera svårigheter som 

gjorde dem intressanta för studiens syfte. Föräldrar fick skriftlig information i form av ett 

missivbrev (se bilaga 2) som skickades hem med varje elev och jag väntade på en 

godkännande påskrift tillbaka.  

 

Jag kom i kontakt med klassens pedagog under min vfu och därför var det lätt för mig att få 

tillit i klassen. Utan att avslöja för mycket fick de veta att en del elever skulle få göra test med 

mig. Detta skapade en naturlig kontakt med barnen som gjorde det lättare att utföra de olika 

testen med dem.  

  

5.3 Genomförande av testen 

Under hela arbetets gång har jag fått stöd av klassens lärare samt den specialpedagog som 

arbetar på skolan. Innan jag utförde testerna fick jag sitta med specialpedagogen när hen 

utförde ett test ur Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling med en elev. Jag ser 

detta som en typ av pilotstudie, En pilotstudie kan tolkas på olika sätt men enligt mig och det 

som passar till min studie kan man se det som en förundersökning av hur jag kunde utföra 

testet för första gången. Jag fick även en förförståelse och kunde formulera mig bättre.  

 

5.3.1 Bornholmstestet  

Jag informerade läraren om att jag ville titta på det Bornholmstestet som de tio eleverna gjort 

under vårterminen med läraren för att titta på vilka svårigheter som uppstod. Efter 

godkännande av samtliga föräldrar fick jag testen av klassens pedagog och kunde börja 
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sortera för att klargöra vilka problemområden som framgick tydligast. Bornholmstestet bestod 

av flera delar såsom bland annat att höra ljud, rim, bokstäver, ljuda, läsa och stava. Det jag 

främst analyserade var vilka elever som hade störst problem för att se vilka delar som de 

främst hade svårigheter med.  

5.3.2 Nya Bornholmstestet  

Av de fyra problemområden som framkom konstruerade jag ett test som användes för att 

synliggöra eventuell utveckling. Testet utformades endast efter de fyra identifierade 

problemområdena och sattes ihop med hjälp av specialpedagogen. När testet var klart utförde 

jag det med varje elev individuellt i ett extra grupprum med en-till-en-undervisning för att 

undvika andra störande moment. Detta test var alltså byggt på det gamla Bornholmstestet som 

eleverna utförde i förskoleklass med sin lärare.  

5.3.3 Hörförståelsetestet 

Hörförståelsetestet kommer från Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivundervisning. I 

lärarhandledningens bedömning avstämning A den femte punkten ”ska elev visa förståelse 

vid egen högläsning genom att kunna återge och kommentera något ur den lästa texten”. 

Punkt fem testar alltså elevens förståelse vid egen högläsning men jag vill tillägga att jag läste 

om texten för alla eleverna för att de även skulle få höra texten av mig.  

 

Även hörförståelsetestet gjordes i ett grupprum med en-till-en-undervisning vilket 

underlättade för mig och eleverna eftersom de skulle läsa. Innan eleven fick försöka läsa 

texten talade vi om den bild som fanns med för att få en förförståelse för texten. När en elev 

läst klart testades denne med en del frågor för att jag skulle få mer klarhet i om hen förstått 

vad hen läst.  

5.3.4 Sammanfattning av genomförandet  

Det var otroligt intressant att gå igenom alla test som eleverna gjorde under vårterminen. 

Trots att det tog lång till var det givande att dela upp testet för att kunna avgöra vilka 

problemområden som framkom i grupp. Det testet som jag konstruerade var ganska lätt att 

genomföra med eleverna. De visade stort intresse och eftersom det inte var så långt tröttnade 

ingen av eleverna på det. Hörförståelsetestet var lite svårare att utföra eftersom inte alla kan 
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läsa och en del läser men ljudar en del ord sakta. En del av hörförståelsetesten gick snabbare 

då eleverna fått upp ett läs flyt och kunde svara på frågorna som ställdes utan problem.     

 

5.4 Analys av testerna 

5.4.1 Analys av Bornholmtestet  

För att kunna analysera testet som eleverna gjorde under vårterminen valdes de elever som 

presterat sämst. Jag analyserade testen individuellt för att kunna plocka ut de svårigheter som 

synliggjordes mest för att sedan sätta ihop dem i grupp och se vilka problemområden som 

framkom. De fyra problemområden framstod tydligt och gav mig klarhet för att kunna gå 

vidare. I vissa delar av analysen läste jag även pedagogens kommentarer som gjorde det 

lättare för mig att förstå testet, speciellt den delen som handlade om rim underlättades i 

analysen av kommentarerna.  

 

5.4.2 Analys av det nya Bornholmstestet 

Efter genomförandet av det nya Bornholmstestet gjorde jag ganska likt analysen innan. Jag 

gick igenom varje test individuellt med fokus på resultat i första hand. Varje elevs resultat 

jämfördes med det test det gjort innan för att se om en individuell utveckling uppstått. 

Slutligen analyserades utvecklingen i grupp vilket bidrog till en tydligare bild av huruvida 

någon utveckling gjorts. 

 

5.4.3 Analys av hörförståelsetestet   

Analysen av hörförståelsetestet var lite svårare att bearbeta och tog längre tid eftersom det 

fanns många anteckningar att gå igenom. Jag valde att börja analysera hörförståelsetestet 

nästan direkt medan minnet och anteckningarna kunde användas på bästa sätt. På samma sätt 

som innan analyserades testet individuellt för att se hur varje elev presterade för att sedan 

läggas ihop det i grupp och göra en egen tolkning av resultatet.  
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5.4 Generaliserbarhet  

Stainer Kvale (1997) menar att det kan vara svårt att veta vem som ska bedöma 

generaliserbarheten. Han menar att det inte behöver vara forskaren som har något slags 

tolkningsföreträde på om studien är generaliserbar eller inte. I kvalitativa studier ska forskaren 

ge läsaren tillräckligt med information för att läsaren själv ska kunna göra en bedömning 

huruvida studien är generaliserbar och riktig. Trots att jag anser att denna studie utgår från ett 

rikt material kan jag inte bedöma generaliserbarheten. Däremot anser jag att det är lätt för 

läsaren att hitta svar på de frågeställningar som studien grundar sig i.  

 

5.5 Reliabilitet & Validiteten  

Författarna Runa Patel och Bo Davidsson (1990) tar upp att hög validitet är att försäkra sig 

om att man undersöker det man har som avsikt att undersöka. I denna studie ska läsaren själv 

kunna hitta svaren i de frågeställningar som studiens grundar sig på. Det jag menar är att det 

ska vara lättillgängligt att kunna läsa svaren utan att behöva bearbeta hela studien. Författarna 

ger två förslag på lättillgängliga sätt att säkerhetsställa undersökningens validitet. De tar upp 

innehållsvaliditet och den samtidiga validiteten. För mig är det innehållsvaliditet som är 

relevant och den handlar om att innehållet måste vara relevant till det man vill mäta. För mig 

är resultatet relevant för att se elevers olika utvecklingar inom läsning.   

  

Staffan Stukát (2005) tar upp att reliabilitet mäter kvalitén på mätinstrumentet. Han menar att 

man mäter noggrannhet och tillförlitlighet. I denna studie används frågeställningar som på 

bästa sätt kan besvaras genom test för att mäta elevernas kunskaper. Eftersom jag 

konstruerades ett eget test med skolans specialpedagog utifrån det tidigare gjorda 

Bornholmstestet. Därför vill jag påstå att det är hög kvalité och stärker studiens reliabilitet. 

Genom att utföra test på ett tillförlitligt sätt kan elevers hörförståelse, fonologiska 

medvetenhet och svårigheter samt utveckling synliggöras. Stukát menar vidare att det kan 

uppstå brister vid mätning genom yttre störningar under studien. För att kunna öka 

reliabiliteten bör man som forskare avgöra vilken kvalité det är på den mottagna 

informationen. De brister som kan uppstå i denna studie är bortfall av informanter, vilket i 

detta kunnat undvikas med en noggrann planering.  

 

Professor Merriam Sharan (1994) menar däremot att information, eller det insamlade 

materialet kan vara osann, överdriven eller förvrängd. I studien används test och jag anser att 
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det bidrar till att reliabiliteten är hög eftersom frågeställningarna är utformade att passa 

problemområdet och betonar hörförståelse och fonologisk medvetenhet.  

 

Innehållsvaliditet kan vara svårt att ha i sin studie eftersom det är svårt att se sina egna 

misstag. Det är därför bättre att ha någon väl insatt i sitt problemområde som agerar granskare 

av sina undersökningsmetoder. Som mätinstrument i denna studie har jag använt mig utav test 

som är knutet till syftet. Jag har under skrivandet fått hjälp av klassens pedagog samt skolans 

specialpedagog. De har hjälpt mig utforma det egna testet baserat på Bornholm samt 

lärarhandledningen till bedömningsstöd.  

 

Sammanfattningsvis vill jag påstå att både validiteten och reliabiliteten i studien är 

förhållandevis hög. Studien har utgått från ett göra en uppföljning samt fördjupning genom 

frågeställningarna i förhållande till syfte. Alla test har genomförts på ett tillförlitligt och 

stabilt sätt utan att förvränga informationen. Studien är gjord på lokal nivå och på ett antal och 

specifika elever, därför kan den vara svår att generalisera.  

  

5.6 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra grundläggande etiska krav på forskning. De kraven är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Vid 

vetenskapligt arbete måste dessa krav följas för att inte skada, kränka eller vilseleda någon.  

Dessa fyra krav blir relevanta för mig eftersom barn inkluderas i min studie. Under arbetets 

gång har jag följ alla dessa krav för att inte utsätta någon som medverkar i studien. Det 

kommer att vara tydligt för föräldrar och elever vad jag kommer att göra genom det 

missivbrev som skickades. Jag har haft en kontinuerlig öppen dialog med lärare och föräldrar 

som haft frågor. 

 

Informationskravet syftar till att forskare har skyldighet att informera de som medverkar i 

studien om syfte, frågeställning, etc. Samt att studien är helt frivillig att delta i. I missivbrevet 

utformades tydliga riktlinjer om vad som ska undersökas och på vilket sätt eleverna kommer 

att delta. Eleverna fick själva med sina föräldrar bestämma om de ville delta i undersökning 

och av de elever som tackade ja fanns de tio som jag valde ut.  
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Samtyckeskravet handlar om att informanterna har rätt att själva bestämma om de vill delta i 

undersökningen eller inte. Elever i årskurs 1 kan självklart få bestämma själva om de vill delta 

men inte utan målmans godkännande. Det är därför viktigt för mig vid min presentation i 

klassen att eleverna får välja om de vill ta emot missivbrevet för att ta med sig hem eller inte 

och därefter får eleven i samtycke med sin förälder skriva på eller inte.   

 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna som deltar i undersökningen ska behandlas 

med försiktighet eftersom personuppgifter inte får läckas ut. Detta innebär att det resultat som 

jag analyserar inte på något sätt kommer kunna spåras till en viss person. Därmed utesluts alla 

olika frågor om personuppgifter helt. I missivbrevet kommer jag tydligt att utlovar jag tydligt 

absolut anonymitet för eleverna, även om jag kan läsa elevernas namn kommer jag inte att 

använda dem i studien. Inte under en enda del av undersökningen har någon av 

informanternas identitet kommit på tal. 

 

Nyttjandekravet handlar om att det insamlade materialet endast får användas i forskningssyfte 

och i studien. Detta innebär att andra forskare får använda de insamlade uppgifterna till andra 

forskningsområden. Vid första kontakt i missivbrevet framgår allt detta.  

 

6 Resultat & analys  

I detta avsnitt presenteras resultatet av studien i form av analys av det insamlade materialet.  

 

6.1 Bornholmstestet  

Här presenteras de fyra problemområden som synliggjordes i de testen som eleverna fick göra 

på vårterminen i förskoleklass. De fyra problemområdena är:  

 att höra hur många ljud som finns i ett ord  

 att avgöra vilket ord som är längst  

 att namnge alla versaler och gemener samt använda grafem för att skriva korta enkla 

ord 

 att upptäcka rim 
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6.1.1 Hur många ljud? 

I denna del av testet fick eleverna ange hur många ljud några ord innehåller, se exempel 1. 

Genomsnittet för de tio eleverna var mellan två till tre rätt av sex. Övriga elever i klassen hade 

fem till sex rätt av sex. Testet visade hur eleverna hade svårigheter att höra det första ljudet 

när de uttalades av läraren och sig själva. 

 

Exempel 1: nedan redovisas tre av de sex orden som inkluderades   

P – i – l 

S – i – l  

B – i – l 

 

För att underlätta för eleven fick de höra ordet, säga ordet samt titta på bilder om det inte 

kunde läsa skulle de ändå kunna delta genom att själva skulle kunna säga ordet. Enstaka ljud 

som utgör ett helt ord som till exempel b – i – l där de tre ljuden inte gick att identifiera för 

vissa elever. Det ljudet som eleverna främst hörde var fonemet [ i ]. Dessa elever hade alltså 

lättast att urskilja vokaler.  

6.1.2 Vilket ord är längst?  

En annan svårighet som synliggjordes var i denna del av testet där eleverna skulle kunna 

identifiera vilket ord som är längst, se exempel 2. Eleverna fick titta på bilder som de skulle 

ringa in i ordning från det längsta till det kortaste ordet. Genomsnittet för dessa elever var 

mellan ett till två rätt av fem. Övriga elever hade fyra till fem rätt av fem.   

 

Exempel 2: nedan redovisas de ord som inkluderades i testet.  

G – e – t – i – n – g  

T – å – g  

L – a – v – a  

V – i – k – i – n – g  

N – y – c – k – e – l – p – i – g – a  

 

Ovan representeras orden endast men i testet fick eleverna även se bilder och de fick ringa in 

vilka ord de ansåg vara längst i ordning. Eleverna fick se bilden på en nyckelpiga som är ett 

långt ord men en litet djur medan det var en annan representation av ett tåg som är ett kort ord 

men ett långt föremål. De flesta ur denna grupp ringade in geting och lava som de längsta 

orden. Två elever ringade in nyckelpiga som det längsta ordet. Fonologisk medvetenhet 
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inkluderar även förmågan att kunna höra hur långt ett ord är och de här eleverna specifik 

kunde visa att de besatt den förmågan.  

6.1.3 Fonem-grafem-korrespondens   

Vidare fann jag att det fanns en ganska vanlig svårighet som bara två av tio elever som deltog 

klarade och det var att representera fonem med grafem, se exempel 3, samt att känna igen 

gemener och versaler. Denna del var intressant att analysera eftersom eleverna först skulle 

peka ut vilka versaler och gemener som de kunde säga samt ljuda och därefter använda 

grafem för att representera ord. Alla eleverna kunde peka ut flera gemener och versaler men 

bara två av dessa kunde peka ut alla och ljuda dem. Genomsnittet för dessa elever var mellan 

ett till två rätt av sex. Övriga hade fyra eller fem rätt av sex.  

 

Exempel 3: redovisar bilder som valdes ut som eleverna skulle representera med grafem.  

 

 

 

 

 

Stol, bord och sol är ord som är korta och vanliga. Fem av eleverna kunde representera ordet 

sol med grafem medan två elever kunde representera alla ord och tre elever skrev inget alls. 

En del av eleverna kan möjligen ha representerat ordet s-o-l om de ofta möter det inom skol- 

och hemmamiljö som eventuellt kan leda till att eleverna också sett hur man kan använder 

grafemen för att representera ordet, dessa fonem går att kopplas till grafem för att kunna 

skriva orden. Denna del ur testet gav mig en inblick i huruvida eleverna bekantat sig med 

bokstäver tidigare och resultatet gav att eleverna inte bekantat sig mycket med bokstäver och 

dess ljud. 

 

Andelen som kunde peka ut och ljuda alla versaler och gemener var två elever av tio. Alla 

elever kunde namnge minst 6 bokstäver förutom de två som kunde namnge alla. Resultatet 

visade även att det var lättare att namnge versaler. Eftersom eleverna har svårighet att ljuda 

kan det leda till de svårigheterna för språkets ljudmässiga uppbyggnad. 
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6.1.4 Att uppfatta rim 

Den sista svårigheten som synliggjordes var förmågan att uppfatta rim. Flera elever kunde 

inte höra att sista ljudet i orden vara lika och därför blev rim, se exempel 4. I genomsnitt 

lyckades denna grupp elever få tre till fyra rätt av tolv medan övriga elever fick tio eller elva 

rätt av tolv.  

 

Exempel 4: nedan representeras en del av de bilder som användes på testet. I testet användes 

ca 12 bilder.  

 

 

 

 

                                        

 

Som exemplet visar ovan så hör kam och lamm ihop samt mus och hus. En elev som visade 

svårighet för rim kunde föra ihop mus och hus men inte förklara eller redovisa varför de 

passade ihop och var rim. Eleven hade här i diskussion med pedagogen som utförde testet 

bara menat att det låter bra men inte reflekterat kring ljudstrukturen. Pedagogen ville att 

eleverna inte bara skulle dra streck mellan rim utan även redogöra för att de förstått att de 

sista ljuden i orden som låter lika är rim. Rim och ramsor är en stor del av 

Bornholmsmodellen som klassen i förskoleklass redan börjat arbeta med och därför fann jag 

detta resultat förvånande. Genom rim och ramsor ska barnet bli medveten om ordets olika 

beståndsdelar.  

 

Exempel 5: här nedan redovisas en elev som hade en förförståelse för rim. 

 

 

                     

 

En elev kunde redogöra för att det var rim genom att dra 3 led av streck till rätt figur vilket 

tyder på att hen i ett tidigt stadium utvecklat fonologisk medvetenhet eftersom denne kan höra 

ord som rimmar. Vidare kunde även eleven redogöra för likheten mellan språkljuden det visar 
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att denna elev, enligt pedagogens anteckningar, självständigt och medvetet kan reflektera över 

det talade språket.  

6.1.5 Sammanfattning av Bornholmstestet 

Dessa tio elever skiljde sig som en grupp genom att de visade svårigheter för att bland annat 

uppfatta ljud samt avgöra hur långt ett ljud är som är en stor del av fonologisk medvetenhet. 

De hade även svårigheter för att urskilja språkets små beståndsdelar och det syntes genom 

sättet de uppfattade rimmen. Få kunde representera fonem med grafem trots att en del av 

eleverna kunde skriva s-o-l kunde bara två skriva alla orden. 

 

6.2 Det nya Bornholmstestet  

Här presenteras resultatet av det test som jag själv skapade utifrån det gamla Bornholmstestet 

för att synliggöra eventuell utveckling. Åtta av tio elever klarade detta testet bättre än det 

första men de två elever som visade svårigheter klarade inte allt men vissa delar ur testet. 

Eleverna skulle först titta på tre bilder och representera hur många ljud som fanns i varje ord. 

Därefter fick de ringa in vilket ord som var längst i ordning. Vidare fick de titta på bilder där 

de skulle representera fonem med grafem och sist skulle de para ihop olika rim och kunna 

förklara hur man vet att det är rim.  

 

6.2.1 Hur många ljud? 

De tio eleverna kunde här avgöra och höra fonem och representera det med antalet streck och 

förklara hur de tänkte. Genomsnittligt klarade eleverna av två av tre. Testet visade att eleverna 

lättare kunde höra rätt antal ljud i de korta orden och representera de med rätt antal streck, se 

exempel sex och sju. Det långa ordet kyckling var lite svårare.    

 

Exempel 6: detta är en del tagen ur testet för att visa hur en elev tänkte när hen representerade 

fonem. 

 

Jag: hur många ljud hör du 

Elev: ja...de blir 6 ljud 
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Jag: okej, hur tänker du du 

Elev: k...y...ck...l...i...ng 

 

I exemplet representeras hur eleven ljudade två grafem som ett fonem, det visar att eleverna 

kan se hur kan delas upp i mindre delar. Eleven identifierade -ck och -ng som ett ljud som det 

är vilket innebär att hen reflekterade kring det talade språket som tyder på språklig 

medvetenhet. Eleven reflekterade även kring det fonologiska, alltså fonem och grafem vilket 

visar medvetenhet om språkljud. 

 

Exempel 7: synliggör hur en annan elev tänkte på samma bild.  

 

Jag: hur många ljud hör du  

Elev: vänta jag ska räkna 

Elev: schi..ck..li..n, 4 ljud hör jag  

 

För denna elev tog det väldigt lång tid eftersom eleven inte riktigt än knäckt läskoden och 

ljudade sakta vilket ledde att eleven har svårt att ljuda ihop ord och därför var det bättre att det 

var en bild med. Eleven hör inte enskilda fonem som är betydelsefulla för att förstå språkets 

minsta betydelseskiljande byggstenar. Eleven reflekterar inte över språkets fonem och det är 

vad språklig medvetenhet handlar om och eleven visar inget som tyder på att hen kan skifta 

från betydelsesidan till fonemsidan. 

6.2.2 Vilket ord är längst?  

Alla elever kunde avgöra vilket ord som var längst, se exempel 8. Genomsnittet för detta test 

blev tre rätt av tre. Resultatet för denna del ur testet kan baseras på att jag endast valde tre 

bilder och att det finns en ganska stor skillnad mellan längden på orden.  

 

Exempel 8: synliggör vilka ord testet använde men dessa representerades med bilder 

n-y-c-k-e-l-p-i-g-a 

d-o-c-k-a 

s-o-l 
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Jag valde två ganska korta ord och ett långt ord som representerades i bild. Här kunde alla tio 

ringa in nyckelpiga först som det längsta ordet. De fick säga ordet och kunde på så sätt 

avgöra. Till och med de elever som hade svårt att avgöra hur många fonem ett ord hade kunde 

avgöra att nyckelpiga var det längsta ordet vilket tyder på en viss fonologisk medvetenhet 

som innefattar hur långa ord är.  

6.2.3 Fonem-grafem-korrespondens 

Alla tio elever som genomförde testet utom två klarade av att namnge alla versaler och 

gemener samt ljud. Ett förtydligande är att de två eleverna kunde namnge vissa versaler och 

gemener men inte alla såsom å, ä, ö, eller q. Det visade sig var lättare för de tio att namnge 

versaler än det var att namnge gemener. De flesta kunde representera alla fonem med grafem 

men den elev som hade svårighet med å hade svårt att genomföra hela uppgiften. 

Genomsnittet för denna uppgift blev två rätt av tre. 

 

Exempel 9: redovisar hur flera elever representerade fonem med grafem.  

K a TT 

FISK  

HesT 

 

Eleverna som kunde koppla fonem-grafem visar att de har en förståelse för fonem-grafem-

korrespondens och hur de hör ihop för att bilda ord. Eleverna visar även i exemplet en 

språklig medvetenhet eftersom hen självständigt och medvetet reflektera över det skrivna 

språket.   

 

Exempel 10: redovisar hur en annan elev representerade fonem utan grafem. Hen ville inte 

skriva något alls men jag bad då eleven att göra sitt bästa även om det inte blir ett helt ord. 

KAT 

FI 

 

Denna elev kunde delvis använda grafem för att representera fonem men inte fullt ut, hen 

skrev endast med versaler och lyckades inte skriva ut ett helt ord. Detta tyder på att eleven har 

en delvis uppfattning om fonologisk medvetenhet men kan inte helt skapa förståelse för hur 

ord är uppbyggda i mindre delar.  
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6.2.4 Att uppfatta rim 

Alla eleverna visade att de kunde para ihop de ord som rimmade. Det är en förmåga och 

medvetenhet som märkbart tränats upp. Det var lätt för alla elever att berätta om det för mig. 

Genomsnittet för denna uppgift var tre av tre möjliga och den del av testet som eleverna 

sammantaget presterade bäst på. 

 

Exempel 11: 

Jag: bra du klarade av att para ihop alla rim. Hur vet du att det är ett 

rim? 

Elev: Det är samma i slutet, alltså det låter likadant i slutet.  

Jag: Ja precis och hur skulle du lära mig att rimma? 

Elev: Vi kan spela memory med rim så får du höra hur vissa ord låter lika.  

 

Eleverna och denna elev speciellt visade en medvetenhet om rim genom att ha förståelse för 

fonemens ljud och kopplingen mellan ljuden. Eleven är medveten om rim och hur rim kan 

tränas upp genom att leka med rim och ramsor för att bli medveten om ordets olika 

beståndsdelar. Det är möjligt att dessa elever klarade att sammanföra alla rim eftersom de för 

närvarande besitta språklig medvetenhet, det första tecken på språklig medvetenhet är när men 

börjar förstå rim och andra språklekar. 

6.2.5 Sammanfattning av det nya Bornholmstestet 

De flesta eleverna klarade av testet bättre än det första utan större problem, åtta av tio elever 

visade på fonologisk medvetenhet samt språklig medvetenhet. Genom att kunde avgöra hur 

många ljud ett ord bestod av, ringa in det längsta ordet, representera fonem med grafem och 

peka ut versaler och gemener samt deras språkljud och till sist visa att de förstod rim. Två av 

tio elever visade dock en del svårigheter med fonologisk medvetenhet samt fonem-grafem-

korrespondens.  

 

6.3 Hörförståelsetestet 

Här presenteras det hörförståelsetestet som eleverna gjort för att synliggöra hur samma elever 

presterar. Texten är tagen ur Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling. Eleverna 

fick försöka läsa texten själva och efteråt ställde jag endast en fråga om vad texten handlade 

om och hade flera följdfrågor men olika beroende på vad eleven svarade. 
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Teo och Tanja  

Teo och Tanja är ute och leker. 

Då ser de ett träd med äpplen.  

Oj! ett äpple ramlar ner på Teo.  

Tanja tar upp äpplet och biter i det. 

Då tittar en liten larv ut ur äpplet.  

 

Exempel 12: här redovisas en elevs svar som inte hade några problem med att återberätta. 

 

Jag: vad hände? 

Elev: Teo och Tanja lekte ute sen ramlade ett äpple på Tanja.. nej Teo men 

de va Tanja som tog en tugga och då kom ett upp en larv. 

Jag: ja precis men vad hade du gjort om du tagit en tugga ur ett äpple och 

en larv tittade fram 

Elev: [skrattar] en gång så hände det min kompis men om de var jag hade 

inte dödat larven men jag hade lagt ner den vid trädet igen och spottat ut 

de som jag hade i munnen  

 

Denna elev kunde läsa texten flytande och återberätta händelseförloppet i rätt ordning samt 

hen kunde även relatera till egna erfarenheter. Det kan möjligen bero på att det finns 

paralleller mellan läsförståelse och hörförståelse eftersom det i båda fall handlar om en aktiv 

process där mottagaren bearbetar information för att sedan finna mening och relevans. Eleven 

kunde ganska snabbt återberätta händelseförloppet och det kan möjligen förstås genom att hen 

har en minneskapacitet som gör att eleven själv kan påverka tempot som informationen 

kommer i.  

 

Exempel 13: här redovisas vilka frågor som ställdes efter elevens läsning då jag bad hen att 

läsa om en mening.  

 

Jag: kan du läsa om denna mening [pekar] och tänk på hur du läser  

Eleven: Oj! ett äpple ramlar ner på Teo  

Jag: tror du att Teo fick ont när äpplet ramlade på honom 

Elev: ja det kanske det gjorde eller om det var jag skulle jag fått ont  

Jag: jag håller med tror du Teo visste att äpplet skulle falla 

Elev: nej det tror jag inte han blev säkert rädd 
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Eleven ljudade sig igenom texten ganska sakta och utan någon större medvetenhet för 

språkets betydelsebärande faktorer såsom intonation och paus eller kroppsspråk och miner. 

Tanken var att eleven skulle korrigera sig själv och tänka på intonation och hur det kan 

kännas om man får ett äpple på sig. Det kan vara möjligt att eleven inte läser med intonation 

eftersom hen inte kan bearbeta informationen i snabb takt nog för att det ska finnas relevans. 

Denna elev korrigerade inte sig själv heller genom att läsa om eller försöka ändra tonläge. 

 

Exempel 14: här redovisas en elev som hade svårigheter 

 

Jag: vad heter barnen?  

Elev: emm... Leo och Tanja. 

Jag: ja okej Leo och Tanja, vad gjorde de ute? 

Elev: de lekte kurragömma och Leo gjorde illa sig.  

Jag: aj då gjorde han illa sig, vad hände? 

Elev: emm..emm.. han ramlade i ett hål  

Jag: det var ju inte bra då får vi hoppas att det gick bra med honom. Men 

äpplet som Tanja tog vad hände med det? 

Elev: nej inget hon kastade det.  

 

Med denna elev ställde jag väldigt ledande frågor eftersom hen hade svårt att återberätta hela 

händelseförloppet vilket gjorde att viktiga delar föll bort. Eleven hittade på egna utsagor om 

vad som hände och hade även svårigheter med att läsa vilket gjorde att jag fick hjälpa till en 

hel del. En förklaring varför elevens svar på det sättet kan vara påverkan av den kognitiva 

processen som t.ex. hur snabbt man tar emot och kan bearbeta information. En annan 

förklaring kan vara att eleven endast håller selektiv uppmärksamhet som kan påverka hens 

svar.  

6.3.1 Sammanfattning av hörförståelsetestet 

Mitt intryck av detta hörförståelsetest är att eleverna upplevde det väldigt underhållande och 

intressant. Eleverna uttryckte att de uppskattade att de fick tala och fann det spännande att de 

själva fick läsa och svara på frågor. Resultatet visade att åtta av tio elever kunde återge hela 

sagan med rätt ordning på händelseförloppet utan större problem medan två av tio visade att 

det hade svårt med läsförståelse och hörförståelse och inte hade någon vidare god 

minneskapacitet.  
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6.4 Vad visade testerna? 

Bornholmstestet visade att eleverna hade förbättrats sedan det första testet gjordes under 

vårterminen 2017 då de gick i förskoleklass. Bland de tio eleverna var det åtta som kunde visa 

fonologisk medvetenhet genom att bland annat kunna avgöra antalet språkljud och hur långa 

ord är. De visade även på en språklig medvetenhet genom att ha förståelse för rim samt 

språkets ljudsida. Eleverna visade stor utveckling på sex månader för medvetenhet om rim. 

Hörförståelsetestet visade att de flesta av eleverna kunde läsa och återberätta ett 

händelseförlopp i ordning medan två av tio elever visade en del problem med läsning och 

lyssnande.    

 

7 Sammanfattning och slutdiskussion 

I detta avsnitt kommer jag att sammanfatta svaren på frågeställningarna samt föra en 

diskussion om resultatet i relation till tidigare forskning. Slutligen kommer jag att föra en 

diskussion kring de didaktiska implikationerna av resultatet.  

 

7.1 Sammanfattning  

Studien handlar om att genom att analysera ett Bornholmstest som eleverna gjort i 

förskoleklass med sin lärare för att synliggöra vilka svårigheter som ett antal elever som 

kämpar med läsningen haft i förskoleklass. Det finna flera orsaker till den utveckling som 

resultatet visade. Vidare handlar studien om, att med ett nytt test, som utgick från tidigare 

svårigheter visa på eventuell utveckling. Slutligen har samma elever fått göra ett 

hörförståelsetest för att se hur de presterar. Till studien valde jag att utgå ifrån elever som idag 

går i årskurs ett men som utförde det första Bornholmstestet i förskoleklass med sin 

nuvarande pedagog. Nedan kommer en sammanfattning av resultatet utifrån de 

frågeställningar som studien grundas på:  

 

Vilka delar i Bornholmstestet hade eleverna svårigheter med som de gjorde i förskoleklass?  

Det Bornholmstest som eleverna gjorde under vårterminen i förskoleklass synliggjorde fyra 

problemområden: 1.) Eleverna hade svårt att kunna avgöra hur många antal ljud det finns i 

ord, dvs. de hade svårt att segmentera ljud. 2.) De visade även svårigheter med att uppfatta 

hur långa ord är och vilket ord i en rad som är längst, dvs. eleverna kunde inte identifiera ljud. 
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3.) Det tredje problemområdet omfattade fonem-grafem-korrespondens och huruvida elever 

kände igen versaler och gemener. Att representera fonem med grafem visade vara en 

svårighet som dessa elever hade då. 4.) Till sist synliggjordes svårigheter att uppfatta rim, 

även om en del elever kunde leka med rim. Detta visade att eleverna behärskade rim som en 

lek men inte hade någon förståelse för varför det var rim.   

 

Hur ser resultatet ut med samma svårigheter efter ett nytt test gjort på samma elever i årskurs 

1? 

Utifrån de fyra problemområden som synliggjordes konstruerade jag ett nytt test som eleverna 

genomförde och dessa visade en tydlig utveckling för åtta av tio elever. De elever som visade 

framsteg kunde visa på fonologisk medvetenhet samt språklig medvetenhet. Dessa elever 

kunde bedöma hur många ljud ett ord bestod av, ringa in det längsta ordet, representera fonem 

med grafem och peka ut versaler och gemener samt deras språkljud. Till sist visade de att de 

förstod rim, både hur man vet att det är rim och hur man kan utveckla kunskaper om rim. De 

två av tio elever som inte klarade testet helt visade på en viss språklig medvetenhet men hade 

flera problem såsom att segmentera ljud i ord.    

 

Hur presterar samma barn på ett hörförståelsetest? 

Hörförståelsetestet som eleverna fick utföra visade att en stor del av gruppen hade lätt för att 

återberätta texten i rätt ordning. De visade en god minneskapacitet och de flesta kunde läsa 

texten med till viss del flyt. En del elever fastnade på orden äpple, ramlade och larv. Det var 

flera ord i texten såsom: är, då och så som eleverna läste ortografiskt.  Eleverna som kunde 

läsa med ett relativt bra flyt hade lättare för att minnas och återberätta. Två av tio elever 

visade dock svårigheter med att läsa texten som en helhet. De ljudade sig igenom många ord 

och hade svårt att läsa av hela. Jag bistod med mycket hjälp och detta kan ha påverkat 

mottagandet av information eftersom det då går sakta och vilket kan ha lett att de hittat på 

egna händelser i sagan som inte fanns med. 

 

7.2 Diskussion och slutsats  

I resultatet av denna studie finner jag mest likheter med den tidigare forskning som 

presenterats. Elevernas svårighetsområden visade förbättrad fonologisk medvetenhet efter sex 

månader och det kan bero på den Bornholmsinspirerade undervisning eleverna haft. Man kan 

se att det kan tyda på den systematisk undervisning som eleverna får, eller att det kan bero på 
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deras ålder. I relation till att eleverna blir äldre kan de bli kognitivt mogna och det kan vara ett 

utfall som påverkar den utveckling som synliggjorts. I likhet med det experiment som 

Lundberg, Frost och Petersen (1988) gjorde på Bornholm visade eleverna, i 

experimentgrupperna bättre resultat än kontrollgruppen och klarade sig bättre i läs- och 

skrivinlärning som forskarna menar vilar på att de fick träning i fonologisk medvetenhet. 

Även om dessa elever inte dagligen arbetat enligt Bornholmsmodellens delar så har de haft 

undervisning i form av rim-lekar, såsom memory. Flera av eleverna som visade bra resultat 

vid det andra Bornholmstestet kunde vid hörtestet läsa med delvis flyt. 

 

Även i Bjursäters (2002) rapport belyser hon att det finns ett klart samband mellan fonologisk 

träning inom Bornholmsmodellen i förskolan och elevernas språkliga medvetenhet i 

grundskolan. Eleverna i denna studie påverkades positivt, även om inte alla elever klarade alla 

delar av det nya testet visade de ändå någon slags utveckling från det första testet till det 

andra. Resultaten från de test som Bjursäter utförde tyder på att eleverna fått en ökad språklig 

medvetenhet genom fonologisk träning enligt Bornholmsmodellen vilket stämmer överens 

med dessa elever. I sin undervisning har eleverna fått en form av Bornholmsinspirerad 

undervisning som kan ha bidragit till den ökade språkliga medvetenheten.  

 

Melby-Lervåg, Lyster och Humles (2012) gör en jämförande studie av barns rimförmåga, 

fonologisk medvetenhet samt korttidsminnet, vad gäller att minnas ord. Den fonologiska 

medvetenheten visade sig ha den starkaste kopplingen till läsutvecklingen, i jämförelse till 

rimförmåga och förmåga till korttidsminne. I min studie visade eleverna under det andra testet 

fonologisk medvetenhet genom att de kunde ange antalet ljud samt representera fonem med 

grafem. Detta kan vidare kopplas till deras läsutveckling som de under hörförståelsetestet 

kunde visa utveckling i, från att eleverna i förskoleklass hade svårigheter att känna igen alla 

versaler och gemener kunde de läsa texten med ett visst flyt. Dock kan jag inte uttala mig om 

vad som påverkat elevernas läsutveckling mest, om det är deras fonologiska medvetenhet, 

fonem-grafem-korrespondens eller rimförmågan men det kan även vara en kombination av 

alla. Forskarna anser att undervisning bör syfta till fonem-grafem-korrespondens, mer 

specifikt menar forskarna att resultatet visar att lämpliga modeller för läsutveckling har en 

central roll för att lära barn läsa. En sådan lämplig modell kan vara Bornholmsmodellen som 

också syftar till träna upp fonologisk medvetenhet och rimförmågan. 
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Olssons (1985) studie visade också att träning i fonologisk medvetenhet ger bäst resultat. De 

barn som i hans studie utsattes för deltog i träningen visade att den skolan de fick det lättare i 

skolan för att sätta in och urskilja fonem. De visade även i år 2 bättre stavning än den grupp 

som inte fick träning. För eleverna i min studie finns det ingen grupp som kan användas i 

jämförelse utan mitt resultat vilar mest på att eleverna från vårterminen till höstterminen och 

än idag inkluderar Bornholmslek i klassrummet. Eleverna visar en utveckling sen det första 

testet gjordes och jag vill även hävda att mer kunde ha synliggjorts om det senare testet var 

längre och inkluderade fler aspekter.  

 

Undersökningen visade även att språklig medvetenhet består av delmål som bland annat 

ordförståelse, hörförståelse och inferens och dessa anses vara viktiga förmågor för 

läsförståelse. Enligt mitt resultat kan man se att de elever som presterade bra och visade på 

utveckling inom både det andra Bornholmststet samt hörförståelsetestet visar på så sätt att de 

har en språklig medvetenhet. Undersökningen påvisade att det finns ett samband mellan 

språklig medvetenhet och läsförståelse hos barn som genomgår en så kallad typisk utvecklig. 

Detta samband är i denna studie svårt att se eftersom jag anser att det inte går att veta vad en 

typisk utveckling är. Eleverna visade en utveckling i fonologisk medvetenhet som för min 

studie menar att det finns ett samband mellan fonologisk medvetenhet och läsförståelse.  

 

Verhoeven och Leeuwes (2012) studie visade att det inte fanns någon större skillnad mellan 

betydelsen av hörförståelse och avkodning. Jag anser att enligt det resultatet jag fick fram var 

det de elever som hade svårt att avkoda ord som senare inte kunde återberätta texten utan 

hittade på egna utsagor. Hörförståelsetestet visade att de elever som kunde läsa och avkoda 

ord inte hade svårigheter vid hörförståelsen utan de kunde återberätta och använda texten för 

att relatera till. Det vill säga eleverna kunde använda texten för att tänka sig om de hamnat 

eller skulle hamna i liknande situation. Vidare menar forskarna att hörförståelsens betydelse 

ökade när eleverna blev äldre, alltså den blev bättre. Det är något som jag ser som en 

förhoppning att det med tiden ska bli bättre ju mer man övar upp hörförståelse genom olika 

lyssningsövningar 

 

Gilakjani och Ahmadis (2011) studie tyder på att en lyssnare och en talare skapar mening 

genom att ingår i interaktion interagera med varandra och att både lyssnare och talare är 

viktiga i samtal. I hörförståelsetestet var jag talare som ställde frågorna och eleverna lyssnare 

som skulle återberätta. Tillsammans ingick vi i en interaktion som kan ha en betydelsefull roll 
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i hur de svarade. Forskarna menar att utvecklandet av lyssnandet, alltså hörförståelsen kan 

vara svårt eftersom det inte finns några specifika regler för det. Detta märktes inte alls tydligt 

när jag genomförde hörförståelsetestet eftersom eleverna förstod precis vad de skulle göra och 

vad som förväntades av dem, självklart efter instruktioner de skulle följa. Även om det inte 

finns några regler för lyssnande märkte jag inget som kunde stoppa utvecklandet. Forskarna 

menar vidare att hörförståelse inte innebär att lyssnaren förstår vartenda ord som sägs utan att 

hen förstår de mest centrala delarna av meddelandet. Två av de tio som deltog visade i 

hörförståelsetestet att de inte förstod de mest centrala delarna även om de kunde förstå de 

flesta orden. Resterade ur gruppen visade att de förstod de mest centrala delar som gjorde att 

återberättandet underlättas.  

 

Zianes (2012) resultat av hörförståelse med andraspråkselever visade att lyssnande är en 

viktig del för inlärningen av nya språk eftersom lyssnandet möjliggör en inhämtning av 

information som ska stödja lagringen av nya ord som i sin tur ska hjälpa till att producera 

egna meningar. I denna studie skulle eleverna inte lära sig ett nytt språk men ändå användes 

lyssnandet för att inhämta information som slutligen ska bistå som hjälp för att kunna 

återberätta och svara på frågor. Vidare belyser hon att lyssnandet är en viktig del för 

språkutvecklingen samt att läraren är en viktig pjäs för att utveckla elevens hörförståelse. 

Eleverna som visade bra resultat på hörförståelse visade även bra resultat och en utvecklad 

språklig medvetenhet. De uttryckte att övningen var intressant och jag som fick agera lärare 

för dem kände att det var givande och relevant att genomföra sådana övningar.  

 

Resultatet av min studie visar att de flesta elever utvecklat sin fonologiska förmåga och 

språkliga medvetenhet. Jag anser att alla elever visat någon slags utveckling även om de inte 

kunde utvecklas inom alla problemområden. Studien anser jag inte går att generaliseras, som 

inte heller varit någon ambition under mitt skrivande. Mitt syfte har varit att ge en inblick i tio 

elevers svårigheter när de gjorde ett Bornholmstest på vårterminen i förskoleklass och hur de 

på höstterminen ser ut med samma problemområden genom ett nytt test utvecklat av mig. Till 

sist har jag velat belysa hur samma elever presterar under ett hörförståelsetest Jag vill öka 

medvetenheten kring vilken utveckling som kan ske om man arbetar med någon 

språkutvecklande metod.  
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Resultatet av min studie visar att eleverna genomgått en utveckling och att de flesta under 

hörförståelsetestet presterade positivt och att alla kunde reflektera över att de var positivt 

inställda till övningen, vilket för mig är ett glädjande resultat.  

 

7.3 Didaktiska implikationer  

Mitt resultat visar att det finns skett en viss utveckling av elevernas fonologiska och språkliga 

medvetenhet. Resultatet visar även att de finns elever som inte gjort någon markant 

utveckling och dessa elever bör man kartlägga huruvida de ska få extra stöd i undervisning 

eller för att veta om eleverna flyttats upp för tidigt. Att höra ljud kan vara en sån förutsättning 

som barn behöver för att klara läsning. Det är en del av den fonologiska medvetenheten som 

är av stor vikt i skolan. Det är viktigt att med jämna mellanrum låta eleverna göra sådana 

tester för att kunna avgöra hur eleverna ligger till kunskapsmässigt och för att som lärare 

kunna använda som underlag vid bedömning. Det är även gynnsamt med sådana test för att 

det kan ge ett underlag för vilket stöd som kan ges till elever. Man kan på så sätt få en tidigt få 

en förståelse för vad ett test kan visa på olika problemområden, alltså vad eleven kämpar med. 

Hörtestet fann jag speciellt intressant och anser att eleverna skulle gynnas av att fortsätta med. 

Eleverna uttryckte själva att de gillade övningen och tyckte att den var intressant.  

 

7.4 Vidare forskning  

Det skulle vara intressant att fortsätta denna studie men genom att jämföra olika skolors 

arbete med Bornholmsmodellen. Det skulle även vara intressant att se hur olika pedagoger 

arbetar med Bornholmsmodellen och även att följa elevers utveckling med hjälp av modellen. 

Ett annat perspektiv som jag funnit väldigt intressant och om jag tror att jag själv hade velat 

undersöka om tiden räckte till är jämförande studie av olika språkutvecklande modeller. Att 

till exempel jämföra arbetet och utvecklingen mellan Bornholmsmodellen och Rydaholms 

modell etc.  
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9 Bilagor  

9.1 Bilaga 1 – Det nya Bornholmstestet 

 
Hur många ljud?   

 

___________________________________________________ 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

 

 

 

  

____________________________________________________ 

 
 vilket ord är längst? 

 

                 

 
 

 

 
 

 

 Representera fonem men grafem  
 

 

 
 

________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

      _________________________________________________________________________ 

 
 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

 
 

 Uppfatta rim 
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9.2 Bilaga 2 – missivbrev  

 

Hej föräldrar i klass 1b! 

Mitt namn är Tina och jag ska skriva mitt examensarbete inom lärarutbildningen f-3 med 

interkulturell profil. Mitt arbete kommer att handla om fonologisk medvetenhet och jag 

kommer att utgå från Bornholmsmodellen. Begreppet fonologisk medvetenhet innebär att 

man är medveten om språkets form sida, att ord består av ljud. 

 

Den kända språkforskaren Ingvar Lundberg skapade Bornholmsmodellen och han menar att 

språklekar kan ge förutsättningar för en god läsinlärning samt förebygga lässvårigheter. 

Lundberg var den som utvecklade Bornholmsmodellen och som ni vet har era barn gjort 

Bornholms tester i förskoleklass. Jag vill med ert godkännande välja ut 10 elever. Med dessa 

elever ska jag först undersöka deras Bornholms tester från förskoleklass och synliggöra vilka 

svagheter som finns. Jag vill därefter göra nya tester för att kunna se om det skett någon 

utveckling när man arbetar men undervisning som syftar till fonologisk medvetenhet. Till sist 

vill jag fördjupa denna studie ytterligare genom att med samma elever utföra hörförståelsetest 

för att de hur de presterar.  

 

Jag utlovar total anonymitet enligt de etiska krav som vetenskapsrådet presenterade 2002. 

Resultaten kommer alltså att endast publiceras i min studie och alla medverkande kommer att 

vara helt anonyma. Det är helt frivilligt att delta i studien, diskutera gärna med det barn du är 

målsman för, fyll därefter in nedanför och lämna in till skolan.    

 

Om ni har några frågor eller vill komma i kontakt med mig finns min mailadress nedanför.  

Tina@xxxxx 

 

            Nej tack, jag vill inte att mitt barn deltar i denna studie.   

             

            Ja tack, mitt barn får delta i denna studie.  

 
 

 

 


