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FRÅGOR TILL INGRID HÄGGSTRÖM SOM UTVECKLAR EN UTBILDNINGSAPP

”Barnen blir
motiverade att läsa”
1

Hej Ingrid. Ditt företag IngRead har beviljats medel
för att ta fram en ny utbildningsapp. Hur kom det sig?
– Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM,
som har beviljat medel. Tidigare har SPSM beviljat
produktionsstöd för appen
Bornholmslek, som förbereder
barnen inför läsningen. Bornholmslek är mycket uppskattad och har periodvis legat etta
på topplistorna i Appstore. Appen som jag nu utvecklar tillsammans med XLENT i Umeå
är en fortsättning på den appen och heter Lässtugan.
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Vad går då den nya appen
Lässtugan ut på?
– När barnen har förstått
hur det går till att läsa ett ord,
och de har kommit till högsta
nivån i Bornholmslek, behöver de läsa mycket för att öva
upp sin läsfärdighet. De behöver mängdträning. I Lässtugan blir barnen motiverade att
läsa mycket. I Lässtugan får
barnen först para ihop enstaka ord med tillhörande bild.
Orden är noggrant utvalda.
Därefter får barnen ytterligare
tillfälle att öva på orden, men
nu finns de i några berättelser
som handlar om en söt liten
mus, Musen Bus. I denna del
av Lässtugan är det läsförståelsen som fokuseras. När barnen
har övat på orden fortsätter de
alltså att befästa dem i en sam-

manhängande text. Figurerna
som agerar i appen är möss. De
är neutrala figurer utifrån både kön och etnicitet.
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Vilken är den främsta målsättningen med appen?
– Att på ett roligt sätt få
de yngre barnen att öva läsningen och ge mängdträning.
Barn som kanske inte är så
intresserade av att läsa kan vi
förhoppningsvis fånga in.
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Hur kommer då arbetet
med Lässtugan att gå till?
– I tätt samarbete med
XLENT i Umeå kommer vi att
hålla oss inom tidsramen, som
SPSM har godkänt. Vi har avstämningsmöte var 14:e dag.
Jag arbetar med det pedagogiska innehållet och tillsammans
med utvecklarna på XLENT
diskuterar vi hur de pedagogiska idéerna och tankarna
bäst ska kunna implementeras. Lässtugan räknar vi med
att släppa senast i höst.
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Vad är upprinnelsen till
detta arbete?
– Både Bornholmslek
och Lässtugan har sin grund i
Bornholmsmodellen. För 25 år
sedan gav jag ut boken Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket.
I boken finns alla språklekar
samlade, som användes i ett
vetenskapligt projekt på Bornholm under 1980-talet.

Vetenskaplig ledare för Bornholmsprojektet var den nu
bortgångne Ingvar Lundberg,
Umeå universitet. Efter avslutat projekt visade det sig
att barnen, som fick dagliga
språklekar under 32 veckor,
fick en lättare lässtart. Särskilt
gynnsamt var det med språklekarna för de barn som man
befarade låg i riskzonen för att
utveckla dyslexi. När de goda
resultaten spred sig i landet
var det många lärare som tog
kontakt med Umeå universitet
och frågade om inte materialet fanns på svenska. Mitt arbete med att bearbeta om den
danska förlagan till svenska
påbörjades 1993. Ett år senare
var manuset klart och namnet
Bornholmsmodellen kändes
självklart. Då inget förlag var
intresserat beslutade jag att ge
ut det på eget förlag, Ing-Read
AB. Jag har under dessa 25 år
utvecklat Bornholmsmodellen
och tillfört olika pedagogiska
material, både spel, kartläggningsmaterial och appen.
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Modellen fyller alltså 25
år. Hur firas detta?
– Vi firar 25-årsjubileet
med att släppa den nya appen
i höst. Vi kommer också att
vara utställare på den stora
SETT-mässan i april i Kista
och även flera mässor i höst.
Vi vill visa att Bornholms
modellen är under fortsatt utveckling efter 25 år.

God morgon! Ett litet huvudbry att starta dagen med. Lös det färgade ordet först om du vill ha det extra klurigt.
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Vad är Ing-Read
för företag?
– Det är ett enmansföretag, men
som samarbetar
med andra företag,
däribland XLENT
i Umeå. Företaget
arbetar med hela
produktionskedjan, från idé till färdig produkt. Arbetet omfattar också
marknadsföring
Ingrid Häggström. 
FOTO: SAMUEL PETTERSON
och fortbildning. Det
är varierande och stimulerande att arbeta inom ett område
som man vet gynnar och hjälNamn: Ingrid Häggström
per många barn i sin lässtart.
Född och uppvuxen: Stockholm,
bodde under 1980- och 90-talet i
Vad är det bästa med ditt
Umeå och har återvänt efter 20 år
arbete?
i Linköping
– Det roligaste är att
Bor: Umeå
ha fortbildningar och träffa
Familj: sambo, två vuxna barn och
många lärare och även visa
tre barnbarn
Bornholmsmodellen på olika
Ålder: 67 år
utställningar. BornholmsmoIntressen: ”Som nyinflyttad till
dellen är nu så välkänd så det
Umeå är bästa avkopplingen att
blir ofta mycket givande och
vara med barn och barnbarn. Jag
positiva samtal.
tycker också mycket om att besöka
Navet, Norrlandsoperan och VäVad har du för tankar inven. Under sommaren lämnar jag
för framtiden?
Umeå för fritidshuset i Västergöt– Jag vill fortsätta att valand”
ra verksam. Jag skulle också
Hemsida: bornholmsmodellen.se
uppskatta att få kontakt med
verksamma lärare, som arbetar med Bornholmsmodellen
här i Umeå. Genom att jag är
nyinflyttad har jag ännu inte
fått några sådana kontakter.

■■Här är Ingrid
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