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Abstract 

Sofie Österberg (2016). Olika vägar till läs- och skrivutveckling: En jämförelse av två 

undervisningsmodeller för läs- och skrivutveckling i relation till kursplanen i svenska 

(Different ways to reading and writing skills: a comparison of two teaching models for reading 

and writing skills in relation to the curriculum in swedish). Independent Project, Swedish, 

Independent Project, Specialisation in Early Years Teaching and Grades 1-3, Second 

Cycle, 15 Credits. School of Humanities, Education and Social Sciences. 

 

There are many reading and writing learning models that teachers can use. In this study, two 

models were selected for comparison: Bornholmsmodellen and Writing to reading. 

Furthermore, the study aimed to find out how the two models relate to the curriculum in 

Swedish regarding the younger ages. 

The models differ in many ways, Bornholmsmodellen is a more common and long-standing 

teaching method that follows traditional teaching while writing to reading introduces a new 

approach in education where technical aids, such as computers are used as the main tool. 

Within the models there are evident similarities, for instance a focus on ways in which students 

can communicate with each other and through play and interaction reach meaningful learning. 

The main conclusion of the study is that both models are suitable for teaching of early reading 

and writing skills as students become phonologically aware and see education as meaningful. 

What also emerges is that the methods complement each other and it seems as though a 

combination of both methods might be useful in terms of teaching reading and writing skills. 

 

Keywords: IKT (informations och kommunikationsteknik), Bornholmsmodellen, ASL-modellen 

(ASL), läs- och skrivinlärning och kursplanen. 
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1 Inledning 

Vikten av läs- och skrivkunnighet är det sällan någon som ifrågasätter. Enligt Lgr 11 är det 

skolans uppgift att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället. Lära sig att läsa och 

skriva är en demokratisk rättighet men också en skyldighet som Lgr11 synliggör som viktig, då 

eleverna ska bli medvetna samhällsmedborgare (Lgr 11, s.9). Karin Taube (2011) menar att läs- 

och skrivinlärningen är skolans viktigaste uppdrag i de tidiga skolåren (Taube 2011, s.11). Ett 

av kunskapskraven i svenskämnet för de tidiga åren synliggör hur eleverna ska ges 

förutsättningar för att utveckla sin läs- och skrivförmåga. Skolan har idag yttersta ansvaret för 

den tidiga läs- och skrivinlärningen, där eleverna ska få möjligheten till att uttrycka sig i både 

tal och skrift. Läs- och skrivundervisningen är elevernas första erfarenhet av skolan och dess 

undervisning. Elisabeth Berg (2011) påpekar vikten av att eleverna får goda erfarenheter av 

den, eftersom det första intrycket sedan påverkar elevernas syn på skolan och inlärningen för 

den fortsatta skolgången (Berg 2011, s.10). 

 

Berg (2011) ger en igenkännande bild hur lärarstudenter ställer sig frågor kring utbildningen 

och dess innehåll. Hon lyfter studenternas behov av konkreta exempel kring hur det ser ut i 

praktiken och hur studenterna ser läroplanen som en ouppnåelig vision (Berg 2011, s.9). 

Caroline Liberg (2006) beskriver hur den traditionella läs- och skrivundervisningen kan ses 

utifrån fyra aspekter; Språklig bas för lärandet, synen på lärande, aktivitetsinriktning och 

textmaterial. Liberg (2006) menar att den traditionella synen på läs- och skrivinlärningen som 

Bornholmsmodellen är influerad av har ett individualiserat synsätt och beskriver hur de första 

stegen lärs ut genom läsandet trots att det heter läs- och skrivinlärning (Liberg 2006, s.133).  

Bornholmsmodellen synliggör den metaspråkliga förmågan som innebär att eleverna är 

fonologiskt medvetna, har goda kunskaper om språkljud och bokstäver. Vidare beskriver 

Liberg (2010) den metakognitiva förmågans betydelse, och den har att göra med att eleverna 

vet vilka strategier de ska använda eftersom de har förmågan att reflektera över hur läsandet 

och skrivandet går till (Liberg 2010, s.5).  

 

Ett nytt inslag inom Lgr 11 är IKT (informations och kommunaktionsteknik) där digitala 

verktyg blir alltmer vanligt förkommande. Trageton (2003) är förespråkare för att skriva sig till 

läsning (ASL-modellen) som vänder på det traditionella synsättet som framträder inom 

Bornholmsmodellen. ASL-modellen är en ny undervisningsmodell som i denna studie jämförs 

med Bornholmsmodellen. ASL-modellen använder digitala hjälpmedel i sin undervisning till 

skillnad från den äldre och mer beprövade Bornholmsmodellen som använder sig av konkret 
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material. I kursplanen för svenska framkommer ett nytt kunskapskrav där eleverna ska kunna 

skriva på datorn likaväl som de lär sig skriva för hand (Lgr11, s.224). Åsa Wedin (2011) 

beskriver hur digitala verktyg tar större plats i de flesta människors vardag och menar att skolan 

måste förhålla sig till förändringen som gör att datorer tar allt större plats i dagens samhälle 

(Wedin 2011, s.117). Kraven på läraren ökar med digitala verktyg i undervisningen samtidigt 

som kraven på eleverna blir allt högre. Eleverna ska numera behärska det traditionella sättet att 

ta sig an läs- och skrivinlärningen samtidigt som de ska lära sig nya typer av förmågor som 

krävs för att hantera digitala verktyg (Wedin 2011, s.120). 

 

Efter nästan fyra års utbildning finns frågor kring den tidiga läs- och skrivinlärningen och en 

vilja att fördjupa sig mer inom ämnet. Som Berg (2011) tidigare nämnde är elevernas start en 

viktig aspekt, eftersom den lägger grunden för elevernas lärande och kommer att påverka 

elevernas inställning och fortsatta utveckling. Det är av stor vikt att ha god kunskap kring hur 

eleverna kan få en tillförlitlig grund. Berg (2011) påstår att den traditionella synen är svår att 

förbigå, vilket leder till att nyblivna lärare inte inser att den tidiga läs- och skrivinlärningen inte 

endast handlar om att knäcka läskoden. Berg (2011) menar att det är viktigt att inte ha ett 

begränsat synsätt där det bara finns ett sätt eller en modell som fungerar i undervisningen, utan 

att läraren reflekterar över undervisningen och finner nya möjligheter (Berg 2011, s.10). 

 

Utifrån styrdokumenten vilar ett stort ansvar på blivande och verksamma lärare, då deras 

insatser i yngre åldrar ska säkerställa att eleverna ska ges möjlighet till att uppnå 

kunskapskraven för läs- och skrivinlärningen. För att få en fördjupad förståelse om den tidiga-

läs och skrivinlärningen granskas två undervisningsmodeller närmare i detta arbete. Valet av de 

två modellerna grundar sig i en gammal utprövad modell, Bornholmsmodellen, som fått stort 

inflytande i skolan och än idag används i stor utsträckning. Den nyare modellen, ASL, som valts 

ut berör just IKT i undervisningen och är en ny inlärningsstrategi berörande läs- och 

skrivinlärningen. Studien är en jämförande studie där två modeller med olika arbetsprocesser 

ställs mot varandra, för att avgöra likheter och skillnader mellan dem samt undersöka hur de 

förhåller sig till kursplanen. 
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2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur två inlärningsmodeller, Bornholmsmodellen och ASL-

modellen förhåller sig till kursplanen och kunskapskraven. Vidare är syftet att se vilka likheter 

och skillnader det finns mellan de två modellerna. 

2.1 Frågeställningar 

 Hur förhåller sig modellerna till kursplanen i svenska? 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan modellerna? 

 

3 Disposition 

Uppsatsen innehåller 8 avsnitt. I kapitel 2 ovan redogörs för syftet med studien och vilka 

frågeställningar som studien ska besvara. Under kapitel 4 beskrivs vilken forskningsmetod som 

använts för studien. Där presteras även urval, avgränsningar, tillvägagångssätt och 

validitet/reliabilitet. I kapitel 5 presenteras teoretisk bakgrund, och där avhandlas läs- och 

skrivinlärningen förr och nu, IKT, Kursplanen i svenska samt arbetsprocessen inom de två 

modellerna Bornholmsmodellen och ASL-modellen. Resultatdelen utgör kapitel 6 och där 

presenteras studiens resultat översiktligt. Analysen presenteras i kapitel 7 och ger en 

reflekterande bild av studiens resultat som besvarar frågeställningarna. Kapitel 8 är det 

avlutande kapitlet och där sammanfattas studiens slutsatser kortfattat. 
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4 Metod 

4.1 Val av metod: Kvalitativ textanalys 

Metoden som valts för studien är en innehållsanalys. Det finns flera olika innehållsanalyser och 

den som anses vara relevant för just denna studie är den kvalitativa textanalysen. Pär Widen 

(2009) beskriver den kvalitativa textanalysen, där tryckta källor, handskrivna texter samt olika 

typer av arkiverade dokument genom läsning analyseras. Metoden valdes då två läs- och 

skrivinlärningsmodeller jämförs med varandra samt ställs mot kursplanen. Widen (2009) 

beskriver Hellspong och Ledins (1997) tre dimensioner. Inriktningen för denna studie är den 

tredje dimensionen som handlar om att tolka innebörden av vad som skrivs i texten för att 

sedan se vilken innebörd det får utanför textsammanhanget (Widen 2009, s. 138). Det ger 

studien goda möjligheter att tolka innebörden av vad forskning kring de olika modellerna visar 

och möjligheter att se vad tidigare forskning ser för mening med metoderna och hur de kan 

ställas mot kursplanen. 

4.2 Urval 

Denna studie kännetecknas av det målinriktade urvalet som Alan Bryman (2011, s.392) redogör 

för, nämligen att analysobjektet och det empiriska materialet väljs ut för att undersöka ett 

specifikt syfte. I dagens samhälle influeras skolorna alltmer av IKT i undervisningen. I Lgr11 

och kursplanen beskrivs det hur skolan ska förbereda eleverna för samhället, vidare blir digitala 

hjälpmedel allt vanligare i samhället. Valet av modellerna blev ett naturligt val som grundar sig 

i gamla utprövade metoder som fått stort inflytande i skolan och än idag används i stor 

utsträckning. Den nyare metoden som valts ut berör just IKT i undervisningen och är en ny 

inlärningsstrategi berörande läs- och skrivinlärningen. Eftersom två strategier ska ställas mot 

varandra och mot kursplanen är det intressant att strategierna inte är alltför lika i sin 

utformning. Valet av strategierna grundar sig även på valet av framtida yrke då jag själv snart 

ska ut i verksamheten. Det är högst relevant att veta hur de två strategierna förhåller sig till 

kursplanen och Lgr11. Att endast tolka och förlita sig på grundarna av strategierna anses inte 

vara tillförlitligt. Det är även av stor vikt att ha ett kritiskt förhållningssätt till nya 

undervisningsstrategier som inte blivit granskade i lika stor utsträckning som äldre 

forskningsberikade strategier (Bryman 2011, s.392). 

4.3 Avgränsningar 

Det finns många olika läs- och skrivinlärningsmodeller och i denna studie har avgränsningen 

skett genom ett medvetet urval. En av anledningarna till att avgränsningen endast berör två 

modeller är att några av modellernas utformning påminner om varandra. En annan anledning är 
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att begränsa studiens omfattning. En granskning av alla modeller inom läs- och 

skrivinlärningen hade blivit för omfattande.  

4.4 Tillvägagångssätt 

Widen (2009, s.145-148) beskriver den kvalitativa textanalysen som fyra olika steg. För att 

förtydliga studiens uppbyggnad förklaras stegen och vad respektive steg berör nedan. 

 Identifiera analysens problem 

I detta steg låg intresset på att fördjupa sig i den tidiga läs- och skrivinlärningen, och för att 

vara mer precis i utformningen av analysen valdes de två undervisningsmodellerna riktade mot 

den tidiga läs- och skrivinlärningen ut enligt vad ovanstående punkt 4.2 urval beskriver. För att 

göra studiens granskning mer empirisk och trovärdig ansågs även kursplanen vara en viktig del, 

för att ta reda på hur undervisningsmodellerna förhåller sig till målen i kursplanen (Widen 

2009, s. 145).  

 Urvalet av källor som analyseras 

De två modellerna som analyseras i studien berörande den tidiga läs- och skrivinlärning är 

Bornholmsmodellen och ASL-modellen. För att få en uppfattning om modellernas arbetsprocess 

har två böcker analyserats närmare. För Bornholmsmodellen användes, Bornholmsmodellen: 

vägen till läsning – språklekar i förskoleklass där Ingvar Lundberg är författare och ledare av 

forskningsprojektet kring modellen. Den andra boken heter, ASL-modellen: IKT i förskoleklass 

och skola där Arne Trageton är förespråkare för modellen.    

För att synliggöra andra åsikter kring modellerna än vad författarna framför har tidigare 

kurslitteratur, övrig litteratur från Örebro Universitets bibliotek, artiklar från sökningsbaser och 

från referenslistor på artiklar som ansetts vara relevanta för studien inkluderats.  

 Skapa analytiska teman 

Berör teori och metod som behandlas i kapitel 4. Metod och kapitel 5. Teoretisk bakgrund. 

 Genomföra en detaljerad analys  

Redogörs för i de tre slutliga kapitlen. I kapitel 6. Resultatdelen, Modellerna jämförs mot 

varandra, modellerna ställs mot kursplanen i Lgr11 och slutligen synliggörs lärandeteorier av 

respektive modell. 7. Analysen, där besvaras studiens frågeställningar genom en analys av 

tidigare resultatdel. Kapitel 8. Innehåller studiens slutsatser. 

4.5 Validitet och Reliabilitet  

Reliabilitet (tillförlitlighet) handlar om att studien ska bli så tillförlitlig som möjligt. Det 

handlar om att studien ska vara tydligt utformad i val av metoden så andra kan ha möjlighet att 

göra om studien på samma sätt som ursprungsstudien (Bryman 2011, s.49). Studien kan dock 
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påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga villkor. Vidare beskrivs det hur reliabiliteten är 

vanligt förekommande inom den kvantitativa forskningen. Inom en kvalitativ forskning kan det 

vara svårt att uppnå fullständig reliabilitet. Den kvalitativa forskningen lägger större vikt vid 

stabiliteten kring studien och dess tillförlitlighet. För att öka reliabiliteten och tillförlitligheten 

utgår studien från litteratur som är stödjande, har kritiska aspekter till undervisningsmodellerna 

samt vetenskapligt granskad litteratur. 

 

Validitet går ut på att undersöka hur vida en metod stämmer överens med vad studien 

undersöker och ska ge svar på (Bryman 2011, s.50). Utgångspunkten är att söka empiri som ska 

ge en bred bild och ifrågasätta uppsatsens idéer. Robert Thornberg och Andreas Fejes (2009) 

menar att tolkningen som görs ska ha tydligt stöd i den verklighet som studerats, i detta fall de 

vetenskapliga artiklar och litteratur som studien presenterar. Validiteten i denna studie är rimlig 

då forskningsfrågan går att besvara med hjälp av den verklighet som studeras, i detta fall 

artiklarna som studien berör (Thornberg & Fejes 2009, s. 217-218). 
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5 Teoretisk bakgrund 

5.1 Läs- och skrivinlärning förr och nu 

Redan på 1600-talet fanns en allmän läskunnighet och det finns flera olika 

skrivinlärningsmodeller med ursprung från bland annat USA, Tyskland och England. Under 

1600-talet fanns varianter av bokstaveringsmetoden som under 1800-talet avlöstes av 

ljudmetoden som också fanns i många olika varianter. Omkring sekelskiftet 1900 framkom 

ytterligare en metod, ordbildmetoden och i mitten av 1900-talet var alla metoderna i bruk, dock 

var ljudmetoden den dominerande (Anita Hjälme 1999, s. 59-60) 

 

Innan 1960-talet forskades det i huvudsak om läsförmågan. Reading readiness, som Björklund 

förklarar med begreppet läsförberedd, var ett dominerande begrepp inom forskningen då elever 

förbereds för läs- och skrivinlärningen. Under 1980-talet började forskningsmetoderna ändras 

till att eleverna studerades i vardagsnära situationer istället för att utföra undersökningar på 

enskilda individer (Elisabeth Björklund 2008, s.53). Tidigare forskning har varit individinriktad 

och betoningen har legat på den enskilda elevens färdigheter. Nyare forskning studerar 

elevernas interaktion tillsammans med andra och hur den kulturella kontexten, som eleverna 

befinner sig i, påverkar hur elever tillägnar sig läsandet och skrivandet (Björklund 2008, s. 65). 

5.1.1 IKT i skolan, den moderniserade skolkontexten  

Rigmor Lindö ger en tillbakablick på den svenska skolans IKT-användning. Under 1970-talet 

började Sverige undersöka datorer som hjälpmedel i undervisningen. Datorn användes inte i 

lika stor utsträckning som den gör idag och därför började datorn som hjälpmedel i 

undervisningen utvärderas för högstadiet och gymnasiet. 1980 började det satsas pengar för att 

införa datorer i gymnasieskolor och några år senare betonades vikten av att lärarprogrammen 

skulle få insikt om datorn som hjälpmedel i undervisningen (Lindö 2002, s.69). DOS-projektet 

(datorn och skolan) genomfördes 1988-1991 och datorn fick nu en helt annan innebörd. Från 

att ha använts specifikt till datalära, till att bli ett pedagogiskt verktyg i undervisningen, vilket 

blev en stor skillnaden mot den traditionella skolkontexten. Lärarens roll blir alltmer passiv i 

samband med datorns framträdande. Lärarens förhållningssätt belyses som en viktig aspekt, där 

individualiserade uppgifter framkommer som en viktig del i kvalitén på den datorstödda 

undervisningen (Lindö 2002, s. 70) 

 

DOS-projektet visade både positiva och negativa effekter. Lärarna ansåg att datorn utvecklade 

elevernas språkliga medvetenhet, förbättrade läsförståelsen samt att lärandet blev meningsfullt 
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för eleverna. Trots dessa positiva aspekter framkom avsaknaden av IKT i ett pedagogiskt 

sammanhang eftersom arbetet med datorerna endast bidragit med färdighetsträning (Lindö 

2002, s.71). IKT i skolan för med sig hinder och det kan ta långt tid innan användningen av 

IKT i undervisningssyfte blir en naturlig undervisningsform. Lindö beskriver följande hinder 

som kan uppstå ” brist på tydlig målsättning, för lite kompetensutveckling och ej fungerande 

teknik” (Lindö 2002, s.73). Annan forskning beskriver hur datorn i undervisningen har blivit en 

ny inspirationskälla att använda sig av i skrift. Arbetet med datorn blir underhållningsrelaterat 

men det finns andra indikationer som benämner datorn som nyttoorienterat då eleverna blir mer 

aktiva med att läsa och skriva framför datorskärmen (Kulbrandstad 2006, s.271).  

 

Kunskaps- och kompetensutvecklingsprojekt som genomfördes 1995-1999, berörde IKT i 

undervisningen. Projektet visade inga tydliga fördelar, dialogen mellan lärare och elev blev allt 

sämre då elevernas eget arbete utfördes individuellt vid datorn. 1999-2005 fick lärare delta i en 

kompetensutveckling gällande IKT (Lindö 2002, s. 73). Fokus låg kring reflektion och 

omprövning. IKT ansågs fortfarande öppna möjligheter för nya arbetsformer och fokus riktades 

mer på didaktiken (Lindö 2002, s. 74). Elever i dagens samhälle möter teknologitäta områden 

och IKT tar allt större utrymme i den skriftliga kommunikationen (Kulbrandstad 2006, s.271). 

Kännedom om IKT är primärt och dessa tre aspekter påpekar varför IKT ska möjliggöras i 

undervisningen: arbetslivsaspekten som ska förbereda eleverna för framtida yrkeskarriärer där 

teknologin tar en stor del, demokratiaspekten syftar till samhällets krav på utbildning inom IKT 

och inlärningsaspekten ger nya möjligheter till individualiserad undervisning samt variation 

(Lindö 2002, s. 74). 

5.2 Kursplanen i ämnet svenska, Lgr 11 

I kursplanen för svenska framkommer följande: 

 
Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar 

människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett 

rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, 

livsåskådningar, generationer och språk möts (Lgr 11, s.223) 

 

Kursplanen för ämnet svenska beskriver hur eleverna ska utveckla kunskaper i och om svenska 

språket, detta sker genom undervisningen i tal och skrift. Skolan ska skapa intresse så eleverna 

finner det meningsfullt att läsa och skriva. Vidare ska eleverna få kunskap i hur de kan uttrycka 

sig i olika slags medier och texter. Deras eget skapade ses som en viktig aspekt, där eleverna 



   

 

 9   

 

tillsammans med andra och själva ska få skapa egna texter. Eleverna ska lära sig att uttrycka sig 

i olika sammanhang och med hjälp av olika uttrycksformer. Skolan ska ge eleverna möjlighet 

att utveckla språket, där de får kännedom om språkets normer och uppbyggnad samt hur 

språket förändras beroende på var det används, för att i sin tur kommunicera, tänka och lära 

(Lgr 11, s.223). 

 

Kursplanens huvudsakliga uppgift är att ge eleverna de nödvändiga kunskaper inom språket 

som de kan behöva. Kommentarsmaterialet till kursplanen beskriver hur eleverna ska få 

utveckla kunskaper i och om språket och hur det innebär att eleverna kan anpassa språket till 

olika situationer samt vara trygg i sitt språk. Eleverna ska få kunskap i hur de kan uttrycka sig i 

olika slags medier och texter. Språket återfinns ständigt i vardagen där eleverna möter litteratur, 

film, teatrar. Att få förståelse innebär att eleverna kan finna lust och glädje i att leva och verka i 

samhället (Skolverket 2011b, s.7).  

 

Detta innebär att eleverna ska få använda sig av mer traditionella metoder som Lundbergs 

modell innefattar men också hur eleverna kan använda sig av digitala verktyg som Trageton är 

förespråkare för (Skolverket 2011b, s.8). Kännedom om språket, dess normer och uppbyggnad 

lyfter kursplanen som en viktig aspekt (Lgr11, s.223). För att eleverna ska bli trygga i sin 

språkförmåga och på ett nyanserat och rikt sätt kunna kommunicera med andra (Skolverket 

2011b, s.9). 

 

Vidare beskrivs det i kursplanen för svenska hur eleverna ska få använda sig av olika 

lässtrategier, för att anpassa läsningen samt förstå och tolka text (Lgr 11, s.223-224). 

Lässtrategier är de konkreta sätt som läsare använder då de tar sig an en text (Skolverket 2011b, 

s.12). Eleverna ska få skapa texter där samspel mellan bild och text synliggörs. Alfabetet och 

den alfabetiska ordningen samt sambandet mellan ljud och bokstav är primära förmågor liksom 

förmågan att tillämpa textbearbetning och språkstruktur, där stavningsregler för ord som är 

vanligt förekommande samt skillnaden mellan stor och liten bokstav synliggörs, för att ha god 

kännedom om läs- och skrivfärdigheter (Lgr11, s.224). Dagens samhälle går mot en mer 

digitaliserad värld där datorn tar större plats och betraktas som ett viktigt redskap. I kursplanen 

för svenska framgår det att eleverna i de yngre åldrarna ska behärska en tydlig handstil men 

också kunna skriva med datorn som verktyg (Skolverket 2011b, s.13, Lgr11 s.224). 
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Följande punkter är från det centrala innehållet i Lgr11 och sammanfattar vad eleverna ska lära 

sig under årskurserna 1-3 när det gäller läs- och skrivinlärningen. 

 

 Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och 

innehåll.  

 Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och 

språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.  

 Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra 

förtydliganden.  

 Handstil och att skriva på dator.  

 Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt 

stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.  

 Alfabetet och alfabetisk ordning.  

 Sambandet mellan ljud och bokstav  

                                                                                                             (Lgr 11, s.224) 

 

5.3 Läs och skrivinlärningsmodeller 

Det finns ett flertal läs- och skrivundervisningsmodeller: Bornholmsmodellen, ASL-modellen, 

läsning på talets grund (LTG-metoden), Wittingmetoden m.fl. Nedan följer en utförligare 

beskrivning av de två modellerna som ska analyseras, Bornholmsmodellen och ASL-modellen.  

5.4 Bornholmsmodellen 

I samband med ett vetenskapligt projekt på Bornholm i Danmark under 1970-talet utvecklades 

Bornholmsmodellen av Ingvar Lundberg som var forskningsledare. Bornholmsmaterialet har 

blivit mycket framgångsrikt och innehåller olika övningar och lekar. 1994 gavs det 

pedagogiska materialet ut och detta har sedan dess, i stor omfattning, influerat många svenska 

skolor (Lundberg 2007, s.6). Lundberg beskriver hur tidigare forskning påvisar att språklekarna 

ger eleverna en mjukare start och förebygger lässvårigheter vid systematisk användning samt 

hur skriftspråket blir mer meningsfullt för eleverna. Lekarna har en positiv påverkan, eleverna 

blir nyfikna och upplever att tiden i skolan är meningsfull (Lundberg 2007, s.3).  

 

Inom Lundbergs forskning framkommer det att språklig medvetenhet är en betydande aspekt 

för elevernas läs- och skrivinlärning. Både elever med och utan läs- och skrivsvårigheter, som 

får systematisk kontakt med språklekarna, får bättre förutsättningar i skolan. Språklekarna 

förebygger skrivsvårigheter samt underlättar läs- och skrivinlärningen (Lundberg 2007, s.6). 
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Läsutvecklingen vilar på fyra grundpelare: ett gott ordförråd, motivation, språklig medvetenhet 

och bokstavskunskap (Lundberg 2007, s.7). Den allmänna termen språklig medvetenhet innebär 

att eleverna börjar uppmärksamma sitt eget språk, uppbyggnaden av meningar/ord och hur de 

låter. Ett mer specifikt begrepp, som Lundberg uppmärksammar, är fonologisk medvetenhet 

vilket är medvetenheten om språkets ljudmässiga uppbyggnad och innebär att eleven kan 

uppmärksamma språkets minsta betydelseskiljande byggstenar fonemen (Lundberg 2007, s.9).  

 

Nedan följer en rad grundläggande principer, Lundberg (2007) hävdar att elever som följer alla 

steg inom Bornholmsmaterialet får bra förutsättningar inför den egentliga läsinlärningen: 

 

 De har förstått att ord inte bara har betydelse, utan att de också har en ljudmässig form. 

 De inser att ord kan låta nästan likadant, men om man byter ut ett ljud, t ex i början, så kan ett helt 

nytt ord med en annan betydelse uppstå. 

 De har lärt sig hur man delar upp ett ord i fonem. 

 De har lärt sig hur de flesta fonem motsvaras av en bokstav. 

 De förstår hur man kan ljuda samman fonem till ett ord. 

 De kan de flesta bokstäverna inte bara till namnet utan också det ljud som representeras av bokstaven   

                                                                                                                                       (Lundberg 2007, s.7). 

5.4.1 Språklekar inom Bornholmsmodellen 

Lundberg beskriver vikten av att läraren går igenom språklekarna i rätt ordningsföljd för att 

goda resultat ska uppnås, eftersom svårighetersgraden på språklekarna ökar. Det finns ungefär 

40 språklekar och läraren bör inte använda mer än 15 minuter om dagen till dess utförande 

(Lundberg 2007, s.23). Språklekarna delas in i fem kategorier: Lyssna på ljud, ord och 

meningar, första och sista ljudet i ord, fonemens värld – analys och syntes samt bokstävernas 

värld – på väg mot riktig läsning. Varje kategori har 8-14 lekar. Nedan följer förklaring till 

syftet med språklekarna och några exempel som läraren kan använda. 

5.4.2 Lyssna på ljud 

”Lyssna på ljud” har tre lekar och tillhör den första nivån inom Bornholms språklekar. 

Lundberg vill väcka elevernas intresse för ljud och göra dem uppmärksamma på ljud runt 

omkring oss. Genom att använda sig av övningarna där eleverna får lyssna efter ljud menar 

Lundberg att de övar sin uppmärksamhet och koncentration. 

 

Den första leken gör eleverna uppmärksamma på att världen är full av ljud. Ljud inomhus, 

utomhus och ljuden från eleverna själva uppmärksammas (Lundberg 2007, s.27). Eleverna är 
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koncentrerade med fokus på uppgiften samtidigt som de lyssnar och redogör för ljud de kan 

urskilja. Läraren uppmanar eleverna att uppmärksamma skillnaden på ljud då de har öppna eller 

stängda ögon. Nästa övning får eleverna koppla ihop konkreta föremål eller bilder med rätt 

ljudkälla. Läraren har delat ut bildkort till eleverna och frågar till exempel ”Vilket djur jamar?” 

Eleven som har bildkortet med en katt ska då ställa sig upp och säga vilket djur det är och hur 

det låter (Lundberg 2007, s.28). I den tredje övningen får eleverna vara uppmärksamma och 

lyssna, en bra övning för eleverna då de kommer till skolan och får verbala instruktioner som 

sedan ska utföras. Läraren väljer ut en elev i klassen som får instruktioner som skall följas. 

Klasskompisarna får samma instruktioner och kontrollerar att klasskompisen utför 

instruktionerna rätt (Lundberg 2007, s.29). Prepositioner kan vara svåra för eleverna och 

läraren använder instruktioner där framför, bakom, under och över uppmärksammas. Leken kan 

vidareutvecklas med att eleverna får ge instruktioner till varandra (Lundberg 2007, s.31). 

5.4.3 Ord och meningar 

För att lära sig att läsa och skriva måste innebörden av ett ord behärskas men forskningen tyder 

på att många elever saknar denna förståelse. Bornholmsmaterialets syfte är att öka förståelsen 

för språkets utformning. ”Ord och meningar” lär eleverna att talet kan delas upp i ord och 

meningar. Lekarna syftar dels till att dela upp meningar i ord, men även lära ut att det går att 

tänka på ordens form oberoende av dess innebörd vilket ger eleverna ett utvecklat ordförråd 

(Lundberg 2007, s.33). 

 

Läraren börjar med att beskriva för eleverna att en mening berättar något och talar om vem 

eller vad den berättar om (Lundberg 2007, s.34). Exempel på sådant som inte är meningar ges 

för att påvisa skillnaden för eleverna. Eleverna ska få förståelse för att en mening består av 

flera ord. Konkret material som pappersremsor är effektivt att använda. Varje ord står skrivet 

på en pappersremsa och det viktigaste är att orden framstår som avskilda helheter för att 

synliggöra vad ett ord är (Lundberg 2007, s.36). Läraren dikterar en mening och eleverna 

lägger klossar varje gång de uppfattat ett ord (Lundberg 2007, s.37). Eleverna kan ha svårt att 

skilja på innehåll och form. Om buss är större en än motorcykel, antar eleverna att ordet buss 

innehåller fler bokstäver. Leken syftar till att ge elever förståelse kring att ordens 

bokstavsinnehåll är oberoende av betydelsen (Lundberg 2007, s.38-39). Eleverna får leka med 

meningar och ord genom att läraren berättar att några elever ska få representera ett ord i hennes 

mening. En sådan lek ger eleverna tydlighet i hur många ord meningen innehåller (Lundberg 

2007, s.40-41). Eleverna får, med stöd från läraren, skapa meningar och öva på sammansatta 
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ord genom att läraren säger ordet ”is” och eleven hittar det passande ordet ”glass”. 

Medvetenheten om vad sammansatta ord är ökar och eleverna får förståelse för att sportbil och 

bilsport har olika innebörd beroende på hur orden sätts ihop (Lundberg 2007, s.41-43). 

5.4.4 Första och sista ljudet i ord 

Lekarna i det tredje steget lär elever att ord är uppbyggda av fonem (ljud). De lär sig att skilja 

på och känna igen olika fonem. Eftersom elever kan ha lättare att urskilja fonemens olika 

egenskaper genom att använda munnen, ska de uppmärksamma orden och skapa ljud samt 

reflektera kring dem, snarare än att lyssna efter fonemet och dess skillnader. Ljuden i början, är 

lättare att urskilja än i mitten eller i slutet av ett ord. Lekarna inom steg tre är ett första steg till 

att utveckla fonemisk medvetenhet (Lundberg 2007, s.45). 

 

Eleverna får med hjälp av bildkort och sina egna namn urskilja olika fonem. Fokus ligger inte 

på ordens innebörd utan på hur ljudet låter. Bildkorten fungerar som memory där eleverna ska 

hitta två bilder som börjar på samma fonem (bil och banan). Språkleken utvecklas genom att 

beskriva ett föremål som läraren tänker på genom att betona vilket fonem det börjar på och ge 

ytterligare beskrivningar (Lundberg 2007, s.46-50). Eleverna kan ta bort eller lägga till ett 

fonem i ett ordpar och bilda nya ord. Tydlighet skapas och ett ords innebörd och ljud går att 

hålla isär. Vidare får eleverna sammanljuda och göra konklusion av fonem samt bilda nya ord. 

Läraren ger eleverna ordparet ”mål” och ”ål” och eleverna identifierar det försvunna fonemet. 

Genom en sådan övning blir läraren medveten om vilka som har svårt att urskilja fonem 

(Lundberg 2007, s.51-53). 

5.4.5 Fonemens värld – analys och syntes 

Fonem är de minsta enheterna i språket och är svåra för elever att urskilja. Fonemen varierar 

ljudmässigt beroende på talaren eller vilka ord som används. Det är bra att göra eleverna 

uppmärksamma på hur de använder munnen och hur stämbanden ljuder när ett fonem 

artikuleras (Lundberg 2007, s.61). 

 

I de första lekarna uppmärksammas ord med två fonem. Eleverna kan lyssna på orden som 

sammanljudade men också var för sig. Senare läggs konsonanter till tvåljudsorden. När två 

konsonanter står intill varandra menar Lundberg att det kan vara svårt för eleverna att urskilja 

att konsonanterna består av två olika fonem. När eleverna har blivit medvetna om grunden med 

fonemen går de över på mer avancerade övningar. Eleverna ska kunna byta ut, flytta, lägga till 
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eller ta bort fonem. Övningarna främjar elevernas läsinlärning och förebygger lässvårigheter. 

Dessa övningar är svåra och kräver mycket stöd från läraren (Lundberg 2007, s 62). 

5.4.6 Bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning 

Lundberg (2007) betonar formell och funktionell bokstavskunskap. Den formella 

bokstavskunskapen är inte lika meningsfull som den funktionella. Elever som ska lära sig läsa 

behöver ha god kännedom om den funktionella bokstavskunskapen eftersom den formella inte 

räcker till. Skillnaderna mellan dessa presenteras i tabell 1 nedan (Lundberg 2007, s. 88-89).   

 

Formell bokstavskunskap Funktionell bokstavskunskap 

• Kan ett antal bokstäver 

 

• Känner igen bokstävernas utseende 

 

• Förståelse för att ord är uppbyggda av ljud 

• Förstår att bokstaven s har ljudet /s/ och är 

det språkljud som hörs i sås, smak och sak. 

 

 Tabell 1 

Läraren använder ordlekar med bildkort som hjälp för att göra eleverna medvetna om olika ord 

som börjar (sol och stol) eller slutar (spis och lås) på samma fonem (Lundberg 2007, s. 88-89).  

Eleverna ljuder samman ord och läraren kan ändra en bokstav för att be eleverna ljuda samman 

det nya ordet som uppstår. Eleverna försöker skriva ljuden som läraren dikterar och övningen 

syftar till att skapa medvetenhet om att fonem representeras av bokstäver och användandet av 

bokstävernas ljud (Lundberg 2007, s. 21-22).  

5.5 ASL-modellen 

Arne Trageton är författare av boken Att skriva sig till läsning (2003) och förespråkare för IKT 

i skolan. Trageton var delaktig i textskapande på dator, ett forskningsprojekt som pågick under 

tre års tid (1999-2002) och vänder på läs- och skrivinlärningen till skriv- och läslärande. Den 

nya läroplanen Lgr11 inför datorskrivandet för lågstadieelever som en obligatorisk komponent i 

kursplanen för svenskämnet (Trageton 2003, s. 11).  

 

… för hundra år sedan kom eleverna till en skola som hade griffeltavla och krita, 

för femtio år sedan var bläck och stålpenna viktiga bruksföremål i klassrummet, 

sedan kom kulspets- och tuschpennorna och därefter datorn… Därför ska datorer 

med ordbehandlingsprogram vara ett vanligt inslag i klassrummen, även i de lägsta 

årskurserna. De är nästa generations skrivredskap. (Trageton 2003, s. 11) 
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ASL-modellen används under de första skolåren och sträcker sig upp till mellanstadiet. Första 

steget möter eleverna i förskoleklass. Modellen innebär att eleverna får skriva sig till läsning 

och vänder på Bornholmsmodellens traditionella synsätt.  

5.5.1 Bokstavstest  

Bokstavstestet sker i förskoleklass och är en nyckel till god läsfärdighet (Trageton 2003, s. 

104). Karlsdottir (1998) undersökte utvecklingen av läs-och rättskrivningsfärdigheter. 

Slutsatserna visade att antalet bokstäver eleverna behärskade som 7-åringar, påverkade vilken 

läskunnighetsnivå eleverna befann sig på i högre åldrar. Trageton menar att, det är viktigt att i 

förskoleklass, ta reda på hur många bokstäver eleverna behärskar. Eleverna får leka med 

bokstäverna på ett tangentbord, kända som okända, och i slutet av förskoleklassen repeteras 

testet för att se bokstavskunskapsutvecklingen. En enkel metod, som testar elevernas 

bokstavskunskap, är att visa en bokstav i taget. Bokstäverna sorteras i två olika högar beroende 

på om eleven kan dem. Det är viktigt att läraren slumpmässigt väljer ut bokstäverna eftersom 

en del av eleverna kan ordningen men inte betydelsen då bokstäverna presenteras enskilt 

(Trageton 2003, s. 105). Bokstavstestet görs om i slutet av förskoleklassen eller i början av 

årskurs 1, för att se elevernas utveckling (Trageton 2003, s. 106). 

5.5.2 Bokstavssträckor 

Det första eleverna skriver på datorn kallar Trageton bokstavssträckor. Eleverna får skriva 

bokstäverna på pappret utan att använda mellanrum eller punkt. 

 

HGHGVHVBbnckdkkdnndnfkndkjnmldmlmVGFGGVBNBJNJBVBCFSFGHGJNNMLBBN

MKNVdnkjdjhfrfölföföföfpofkfjufjfnfmvvnvhGGFTKLLLUYFVNMÖÄÅPURWQSCVBH 

Figur 1: Egen illustrerad bild föreställande en bokstavssträcka. 

 

 

Det är inte bokstavssträckorna i sig som utgör de viktiga, utan hur efterarbetet genomförs. 

Eleverna får, med hjälp av bokstavssträckorna, in matematiken då läraren frågar hur många 

”V” som har skrivits (Trageton 2003, s. 111-112). Läraren ska uppmuntra eleverna till att säga 

hur bokstaven uttalas varje gång eleven pekar på eller markerar den. Trageton (2003) påvisar 

hur den klassiska undervisningen, där läraren tillsammans med eleverna, fokuserar på en 

bokstav åt gången inte stödjer den sociokulturella synen som Lgr11 bygger på och hur eleverna 

slösar bort värdefull tid på att repetera bokstäver de redan kan. Elevernas egenproducerade 

bokstavsböcker (bokstavssträckor) skapar meningsfullt lärande de på ett lekfullt och 
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individualiserat sätt skapar effektiv inlärning (Trageton 2003, s. 112). Eleverna får öva på 

kommunikation och samarbete. De ska alltid sitta två vid en dator, och kan hjälpa varandra 

tekniskt och språkligt (Trageton 2003, s. 111). Att ljuda och skriva sitt namn ger dem chansen 

att hjälpa varandra och läraren urskiljer vem som har gjort vad (Trageton 2003, s. 115-116).  

5.5.3 Bokstavssträckor representerar en berättelse 

Steg tre innebär att bokstavssträckorna bildar berättelser. Eleverna ritar teckningar och skriver 

ner en berättelse med spökskrift, som endast eleverna kan läsa. Spökskriften är bra för fantasin 

men eleverna uppehåller sig inte med den en längre tid. Läraren fungerar som ett stöd och 

hjälper eleverna att ta sig vidare till ordnivån men får rollen som sekreterare och skriver ner 

elevernas berättelse. Det är viktigt att läraren gör radbrytningar för varje ny sats samt delar upp 

huvud- och bisats så raderna inte blir för långa utan lätta att läsa. Detta kallas pseudo- eller 

logografisk/visuell läsning. När eleven gör kvalificerade gissningar utifrån en redan känd 

kontext benämns det som sats-och ordläsning (Trageton 2003, s.115-117). 

5.5.4 Ordböcker – invented spelling 

I steg fyra hjälper läraren eleverna genom ljudning för att komma fram till rätt stavelse av 

orden. Genom att överdriva uttalet av ordet kan eleverna få förståelse för det som ska skrivas. I 

steg fem berörs ordböckerna. Ordböckerna är en bra övergång för eleverna då de ska lära sig att 

skriva mer komplicerade texter och kan till exempel utformas av nyckelorden i en berättelse 

(Trageton 2003, s.119). Invented spelling är den ”påhittade” stavningen som eleverna använder 

sig av innan de lärt sig rättstavningen. Eleverna får själva konstruera ordböckerna och eftersom 

de själva är illustratörer behöver de inte fundera över bildernas innebörd. I kommersiella 

böcker kan eleverna behöva gissa sig fram till illustratörens innebörd av bilden.  

 

Eleverna kan utforma ordböcker av sina namn, om en elev heter Moa så gör hon en ordbok för 

varje bokstav i sitt namn: M,O och A. Den första ordboken är bokstaven M, där samlas ord som 

börjar på bokstaven M och sedan fortsätter det på samma vis med resterande bokstäver. 

Slutligen ska eleven ha gjort 29 ordböcker som sedan binds samman i alfabetisk ordning. 

Denna typ av ordböcker blir individanpassade eftersom de bygger på elevernas intressen och 

begreppsförmågor (Trageton 2003, s.120).  

5.5.5 Temaorienterade texter 

I steg sex skriver eleverna ner sina berättelser utan avstånd, vilket gör det svårt för läraren att 

förstå de skrivna texterna. Läraren kan be eleven att läsa berättelsen högt och sedan sätta ut 
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mellanrum där det behövs. Användningen av datorn som hjälpmedel i undervisningen gör det 

lätt att sudda, ändra och justera utan att behöva skriva om (Trageton 2003, s.121).  

 

I steg sju får eleverna bekanta sig med temaorienterade texter, vilket innebär att alla elever i 

klassen skriver om ett specifikt tema. De tema som väljs ut är de tema som alla elever i klassen 

kommer skriva sina texter om (Trageton 2003, s.122). Meningsfulla teman och lek är viktigt för 

att eleverna ska få utvecklas, en forcering av läs- och skrivinlärningen bidrar inte med en 

gynnsam utveckling (Trageton 2003, s.125).  I förskoleklassen får eleverna även komma i 

kontakt med dikter. De innehåller korta texter och återkommande bokstäver som eleverna 

känner igen. Eleverna får även träna sig på att lyssna vilken bokstav ordet börjar och slutar 

med, för att sedan kunna se hur orden stavas. Rim är viktigt för att eleverna ska få ett medvetet 

språk (Trageton 2003, s.129). Många barn börjar med ASL-modellen i årskurs 1 och har inte 

gått igenom tidigare nämnda faser från förskoleklassen. Inleda årskurs 1 med ett bokstavstest är 

högst relevant för att se vilken bokstavskunskap eleverna har. Läraren kan sedan gå vidare med 

en bearbetning av de bokstäver som eleverna inte behärskar följt av tangentbordsträning. Inom 

årskurs 1 får eleverna utveckla sitt skrivande genom att använda sig av olika typer av texter: 

dikter, läseböcker, tidningar och brevskrivande (Trageton 2003, s.131). 
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6 Resultat 

6.1 Likheter & skillnader mellan modellerna 

Bornholmsmodellen följer ett strukturerat arbetssätt där eleverna inte bör gå vidare innan de 

klarat stegen i rätt ordningsföljd eftersom svårighetsgraden ökar. ASL-modellen är inte lika 

strikt i sin ordningsföljd. Detta beror på att Bornholmsmodellens olika steg bygger på varandra 

medan ASL:s arbetsprocess inte är lika beroende av tidigare steg. Båda modellerna har visat sig 

bidra med ett meningsfullt lärande för eleverna. Inom Bornholmsmodellen använder eleverna 

mycket konkret material till exempel klossar som tydliggör hur många bokstäver ett ord 

innehåller. Eleverna får använda sig av språklekar och lärandet framträder därigenom. ASL-

modellen skapar meningsfullhet i lärandet. Eleverna agerar illustratörer och skapar egna 

ordböcker vilket är ett exempel på att ASL-modellen är individanpassad. Elevernas lärande 

anpassas till respektive nivå vilket skapar mening då varje elev kan vara delaktig och förstå. 

 

Ett individuellt lärande och lärande i samspel återfinns inom båda lärandemetoderna. ASL-

modellen lyfter det sätt elevernas lärande konstrueras genom kontexten och i samspel med 

andra medan Bornholmsmodellen ser elevernas lärande på individnivå. ASL-modellen vänder 

även på det traditionella synsättet där läsning berörs för att behärska skrivningen. Eleverna 

börjar med skrift för att sedan behärska läsningen. Bornholmsmodellen är utformad som 

förberedelse för skolan medan ASL-modellen sträcker sig över flera år under skolgången. Den 

största skillnaden är att Bornholmsmodellen använder sig av konkret material såsom klossar, 

penna, papper och bildkort medan ASL-modellen har datorn som huvudverktyg. 

 

Andra skillnader är att Bornholmsmodellen inte handlar om att skriva texter som ASL-modellen 

gör. Istället får eleverna tydliga grundinstruktioner där fonem samt skillnader mellan meningar 

och ord står i fokus, vilket enligt Lundberg underlättar för eleverna i läs- och skrivinlärningen. 

ASL-modellen skiljer sig från Bornholmsmodellen genom att främst använda skrivning som 

metod, till exempel i övningar där eleverna kan få använda spökskrift och rita bilder till texter. 

 

6.2 Bornholmsmodellen ställs mot kursplanen 

Kursplanen betonar vikten av att skapa intresse och meningsfullhet för eleverna. Språklekarna 

inom Bornholmsmodellen följer en strukturerad ordning och eleverna skall behärska en övning 

innan de går vidare till nästa. Kravet underlättar inlärningen då språklekarnas svårighetsgrad 

höjs (Lundberg 2007, s.23). Eleverna får mening i och förståelse för vad de gör. Språklekarna 
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bidrar också med något meningsfullt då leken ligger i elevernas intresse och de leker sig fram 

till lärandet. Enligt kursplanen bör elever jobba både individuellt och i grupp (Lgr11, s.223) 

vilket möjliggörs inom Bornholmsmodellen. 

 

Ett av målen i kursplanen är att eleverna ska kunna använda olika lässtrategier för att förstå och 

tolka texter samt kunna anpassa läsningen efter textens form och innehåll (Lgr11 s.224). 

Bornholmsmodellen bygger på språklekar och språkövningar som har visat sig vara lämpliga 

strategier för att underlätta läsinlärningen. Språkets delar uppmärksammas i lekar och elevernas 

känsla för språkljud och bokstäver stärks. Inlärningsmodellen är traditionell i sin utformning 

och har mer fokus på finmotoriken. Eleverna utvecklar därigenom en tydlig och läslig handstil, 

skapar ett medvetande om bokstäver och alfabetet, får förståelse för språkets uppbyggnad samt 

sambandet mellan ljud och bokstav. Alla dessa egenskaper nämns som tydliga mål enligt 

kursplanen (Lgr11 s.223-224).   

 

Bornholmsmodellen går stegvis igenom språkets uppbyggnad och hur bokstäver består av olika 

fonem. Modellen visar vad som kännetecknar ett ord respektive en mening (Lundberg 2007, 

s.33). Bornholmsmodellen har visat sig underlätta läs- och skrivinlärningen (Lundberg 2007, 

s.3). Detta ses som en betydande faktor enligt kursplanen då läs- och skrivinlärningen är en 

viktig del för att leva och verka i samhället (Skolverket 2011b, s.7). 

 

Att kunna uttrycka sig med olika medier tas upp i kursplanen (Lgr11, s.223) och denna förmåga 

återfinns i Bornholmsmodellen genom språklekar som tillåter eleverna att uttrycka sig på olika 

sätt. Det kan handla om bildkortslekar, där eleverna ska hitta två bilder som börjar på samma 

fonem. Eleverna lär sig genom leken då de använder sig av olika uttrycksformer som 

kursplanen ser som en viktig aspekt. 

6.3 ASL-modellen ställs mot kursplanen 

ASL-modellen skapar intresse hos eleverna som får sitta i par framför datorn. Undervisningen 

blir meningsfullt då eleverna kan hjälpa varandra framåt i lärandet. Kommunikation och 

meningsfullhet, där undervisningen ska fånga elevernas intresse återfinns i kursplanen och 

möjliggörs av ASL-modellen. Vidare beskriver kursplanen hur eleverna ska få tillgång till flera 

olika lässtrategier samt få skapa texter där språkstrukturen berörs som att se skillnad på stor 

eller liten bokstav (Lgr11, s.224). ASL-modellen vänder på läs- och skrivinlärningen till skriv-

och läsinlärning och eleverna får, genom att skriva bokstavssträckor, använda sig av invented 
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spelling och bland annat ordböcker förståelse för bokstäver, hur dessa uttalas och sedan läses. 

Inom ASL-modellens bokstavssträckor skriver Trageton hur eleverna, genom att använda 

datorn, ser skillnaden mellan just stor och liten bokstav. Eleverna uppmuntras även att säga 

vilka bokstäver de har skrivit ner.  

 

Eleverna inom ASL-modellen tränar också på den alfabetiska ordningen vilket omnämns i 

kursplanen. Eleverna ska kunna alfabetet och dess ordning samt kunna sambandet mellan ljud 

och bokstav (Lgr11, s.224). Inom ASL-modellen arbetar eleverna mycket med den alfabetiska 

ordningen genom bokstavstest. Läraren visar bokstäver och kontrollerar elevernas förståelse. 

Det är viktigt att bokstäverna väljs ut med hjälp av slumpmässigt urval, då elevernas kunskap 

om bokstäverna kontrolleras (Trageton 2003, s. 105). Eleverna får öva på bokstäverna i 

alfabetet och i vilken ordning bokstäverna står i. Eleverna får träna på att ljuda fram 

bokstäverna och deras namn (Trageton 2003, s.115-116) vilket motsvarar målet i kursplanen 

där eleverna ska kunna sambandet mellan ljud och bokstav (Lgr11, s.224).  

 

Inom ASL-modellen är datorn ett huvudverktyg vilket uppfyller kursplanens krav om att 

eleverna ska lära sig att skriva på datorn likväl om i skrift (Lgr11, s.224). Det underlättar även 

för elever som har svårare med finmotoriken när de producerar text. Datorn i undervisningen är 

en ny tanke som fördes in med nya läroplanen. Samhället blir alltmer digitaliserat och ASL-

modellen tar tillvara på den nya oprövade aspekten inom Lgr11.  

 

Kursplanen beskriver hur eleverna ska få möjlighet till eget skapande (Lgr11, s.223) och inom 

ASL-modellen får eleverna göra egna ordböcker. Eleverna får göra en ordbok om varje bokstav 

i alfabetet där de även får agera illustratörer. Trageton menar att det är en stor fördel att låta 

eleverna göra sina egna ordböcker där eleverna får vara illustratörer. I kommersiella böcker kan 

eleverna behöva gissa sig fram till vad illustratören vill förmedla (Trageton 2003, s.120). I 

kursplanen står det även att eleverna ska få skapa texter där bild och text samspelar. Trageton 

beskriver hur eleverna får rita bilder och skriva en berättelse med hjälp av spökskrift (Trageton 

2003, s.115-117). Eleverna får träna på att rita en bild som samspelar med den skrivna texten. 

7 Analys 

Skolans viktigaste uppdrag i de tidiga skolåren är att lära eleverna läsa och skriva (Taube 2011, 

s.11). Lärare idag har stor valmöjlighet till metod som ska användas för elevernas läs- och 

skrivinlärning, samtidigt som det skapas nya, obeprövade modeller. Studien har valt ut en äldre 
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och mycket välkänd modell, Bornholmsmodellen, som jämförts med en nyare och mindre 

prövad modell, ASL-modellen. Skolans ansvar är att ge eleverna en god kvalité på 

undervisningen, och fungera som stöd för eleverna i läs- och skrivinlärningen, så de får en 

positiv resa utan att stöta på alltför många misslyckanden (Taube 2011, s.12). Studiens syfte är 

att analysera arbetsuppläggen i Bornholmsmodellen och ASL-modellen för att avgöra likheter 

och skillnader. Vidare är syftet att, utifrån modellernas arbetsupplägg, se på vilket sätt de 

främjar den tidiga läs- och skrivinlärningen utifrån kursplanen i svenska. 

7.1 Analys kring likheter och skillnader 

Bornholmsmodellen har visat sig ha ett mer strukturerat arbetssätt än ASL-modellen. Alla delar 

inom Bornholmsmodellen bygger på varandra och svårighetsgraden på övningarna ökar för 

varje moment (Lundberg 2007, s.23). Innehållet i undervisningen blir meningsfullt eftersom 

alla har förståelse för övningen innan de går vidare till nästa. Inom ASL-modellen är övningarna 

inte beroende av varandra. Eleverna får använda sig av eget skapande och lärande sker i 

samspel då de sitter parvis. Kursplanen beskriver hur undervisningen ska skapa mening hos 

eleverna (Lgr11 s.223). Både Bornholmsmodellen och ASL- modellen möjliggör meningsfull 

undervisning genom sina olika arbetsprocesser. 

 

Arbetssätten inom de två modellerna skiljer mycket till utformningen. Bornholmsmodellen 

följer en traditionell syn på lärandet där eleverna arbetar i språklekar och konkret material 

används. Den traditionella läs- och skrivundervisning stämmer överens med 

Bornholmsmodellens språklekar. Eleverna får uppmärksamma hur många fonem som finns i ett 

ord eller vilka bokstäver som kommer på första och andra plats i ordet. Det traditionella 

synsättet ser individens lärande som ett individuellt lärande (Liberg 2006, s. 133-134). ASL-

modellen ser vikten av samspel där eleverna får lära av varandra. Eleverna får öva på 

kommunikation och samarbete och är placerade parvis vid en dator då de kan hjälpa varandra 

både tekniskt och språkligt (Trageton 2003, s.111). Caroline Liberg, Åsa af Geijerstam och 

Jenny Wiksten Folkeryd (2010) beskriver hur eleverna kan stödjas av att samtala med varandra. 

Eleverna får möjligheten att träna på muntlig framställning, reflektera kring innehåll och 

struktur samt argumentera för sina åsikter (Liberg,Geijerstam & Wiksten Folkeryd 2010, 

s.109). Ytterligare skillnader är att eleverna inom Bornholmsmodellen ser inlärningen som 

individuell trots möjlighet till språklekar i helklass medan ASL-modellen kännetecknas av 

samspel och hur eleverna i samspel lär av varandra. Båda modellerna uppmuntrar eleverna till 

att kommunicera genom olika sammanhang (Lgr11, s.223).  
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ASL-modellen vänder på den traditionella synen på lärande som Bornholmsmodellen följer där 

eleverna först lär sig att läsa och sedan skriva. ASL-modellen lägger istället fokus på att skriva 

för att sedan lära sig att läsa. Den stora skillnaden är utformningen på modellernas arbetssätt. 

Bornholmsmodellen riktar sig mot förskoleklass och ettan. Övningarna är utformade så att 

eleverna ska bli förberedda för skolan och få goda förkunskaper om läsning och skrivning 

innan den egentliga undervisningen börjar. ASL-modellen riktar sig från förskoleklass upp till 

mellanstadiet och en långsiktig arbetsprocess utformas.  

 

Den största skillnaden som uppmärksammats mellan modellerna och anledningen till varför 

just dessa två metoder valdes att jämföras, är att Bornholmsmodellen använder sig av konkret 

material såsom klossar, penna, papper och bildkort medan ASL-modellen använder datorn som 

huvudverktyg. Datorn har inte funnits med i läroplanen tidigare, men i nya Lgr11 framkommer 

hanteringen av datorn som ett tydligt mål (Lgr11, s.224). Kursplanen beskriver hur eleverna ska 

stimuleras till att uttrycka sig genom användningen av olika uttrycksformer (Lgr11, s.223). 

Eftersom Bornholmsmodellen följer en traditionell syn av undervisningen ligger fokus på 

läsning snarare än skrivning. Liberg (2006) beskriver hur den traditionella läs- och 

skrivinlärningens första steg enbart lärs ut via läsandet, trots att det talas om läs- och 

skrivinlärning. En ny syn på hur läs-och skrivundervisningen ska bedrivas har införts av 

Trageton. Eleverna får vända på den traditionella synen på läs-och skrivundervisning och 

istället se skrivandet som en väg fram till läsandet. Kursplanen innehåller tydliga mål om hur 

eleverna ska konstruera skapande texter där både bild och text samspelar samt använda sig av 

olika strategier för att skriva olika typer av texter (Lgr11, s.224). Inom ASL-modellen får 

eleverna använda sig av spökskrift, en skrift som endast är känd för eleverna. Den kan, med 

hjälp av bilder, förstås av andra (Trageton 2003, s.115-117). En strategi för att få eleverna att 

våga börja skriva text för att sedan gå vidare till en väl utarbetad text. Eleverna själva har 

förståelse för sin spökskrift och den blir meningsfull för dem. De ska också få förståelse för stor 

och liten bokstav, punkt och frågetecken. (Lgr11, s.224). Eleverna ges genom ASL-modellen 

möjlighet till utforskande av symbolerna samt små och stora bokstäver då de trycker på alla 

tangenter på datorn. 
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7.1.1 Illustration likheter och skillnader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Likheter till vänster, skillnader till höger 

 

7.1.2 Sammanfattning likheter och skillnader 

Båda modellerna ger mening med undervisningen för eleverna. De använder sig av leken som 

lärande inom Bornholmsmodellen medan eleverna inom ASL-modellen fritt får använda sig av 

datorn. Detta möjliggör för eleverna att använda sig av sin fantasi. Arbetet sker i par och ger 

möjlighet att ta hjälp av klasskompisen vi problem. Modellerna använder sig av olika 

uttrycksformer såsom lek, skrivande och bilder där modellerna ger möjligheten att använda 

olika sätt att lära samt kommunicera med varandra.  

 

Bornholmsmodellen riktar sig mot förskoleklass som förberedelse för skolan med ett 

traditionellt synsätt på lärande. Här står individen i fokus trots att gruppövningar genomförs 

och eleverna använder sig av konkret material såsom pennor, klossar och bildkort. ASL-

modellen sträcker sig in i mellanstadiet med nytänkande undervisning där skrivinlärning sker 

innan man lär eleverna att läsa. Här är datorer det primära verktyget i undervisningen.  

Bornholmsmodellen 

Förskoleklass – åk 1 

Individualiserat 

synsätt 

Lekar, bildkort, 

pennor, klossar 

ASL-modellen 

Förskoleklass – åk 4 

Lärande i samspel 

Dator som verktyg 

Meningsfullhet 

Olika 

uttrycksformer 

Kommunikation 
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7.2 Förhållningssätt till kursplanen  

Kursplanen beskriver hur eleverna ska ges möjlighet till att kommunicera med varandra för att 

utveckla sitt språk och uttrycka sig i olika sammanhang (Lgr11, s.223). Inom 

Bornholmsmodellen får eleverna kommunicera genom språklekarna medan ASL-modellen ger 

dem möjlighet att kommunicera då de alltid jobbar i par. Marianne Skoog (2012) beskriver hur 

forskning har undersökt samtalens roll för lärandet. Det sociokulturella perspektivet som 

genomsyrar läroplanen ser samspel och kommunikation som två viktiga aspekter för 

meningsskapande och lärande (Skoog 2012, s.38). Modellerna har olika utformningar på 

arbetssätten men båda jobbar för att utveckla elevernas möjligheter till att få ett rikt språk vilket 

betonas i kursplanen. Skolans uppdrag är att förbereda eleverna till att bli självständiga 

samhällsmedborgare och språklig medvetenhet är vital för att leva och verka i samhället 

(Lgr11, s.223). 

 

Eleverna ska få jobba både enskilt och tillsammans i grupp (Lgr11, s.223). ASL-modellen 

innebär i huvudsak arbete i par vilket Trageton (2003) beskriver som meningsfullt arbete. De 

får skapa egna ordböcker där de själva illustrerar bilderna i böckerna vilket är ett mål i 

kursplanen (Lgr11, s.224). Bornholmsmodellen och dess språklekar utförs i helklass där 

eleverna får individuella uppgifter. Båda modellerna möjliggör för eleverna att tillämpa de 

målen inom kursplanen, skillnaden är modellernas synsätt på undervisningen. 

 

Eleverna tillämpar olika lässtrategier för att förstå och tolka texter samt kunna anpassa 

läsningen efter textens form och innehåll (Lgr11 s.224). Bornholmsmodellens språklekar har 

visat sig vara lämpliga för att underlätta läsinlärningen, där eleverna får grunden då språkljud 

och bokstäver uppmärksammas. Läraren ser individens prestationsförmåga och elever som har 

svårigheter med läs- och skrivinlärningen. Det kan vara svårt att ta till sig innehåll som inte lärs 

ut i naturliga sammanhang då texterna är skrivna av okända författare. Kritiken som framförs är 

att eleverna har svårt att se meningen med läs- och skrivinlärning och missar betydelsen av 

läsning och skrivning (Liberg 2006, s.138-139). ASL-modellen blir meningsfull med samma 

motivering som Liberg (2006) synliggör. Eleverna får förståelse för vad de skriver och läser då 

de själva agerar illustratörer och gör egna ordböcker samt får använda sig av spökskrift och 

invented spelling. Dessa metoder fokuserar inte på det som är rätt respektive fel utan tillåter 

fantasin i undervisningen vilket ger eleverna självförtroende samt lusten att lära.  

En annan problematisk aspekt inom den traditionella läs- och skrivinlärningen som återfinns 

inom Bornholmsmodellen är att skriftspråkandet lärs ut genom att läsa och skrivandet blir 
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undanskymt. Att lära sig läsa och skriva genom skrivandet är en annan väg som är nog så viktig 

men som glöms bort. Tydliga mål och meningsfullhet är en viktig del för en god utveckling av 

läs-och skrivförmågan (Liberg 2006, s.139-140). ASL-modellen synliggör den senare aspekten 

som Liberg (2006) påvisade. Båda modellerna innehåller viktiga delar för läs- och 

skrivinlärningen och efter Libergs (2006) uppmärksammande anses en blandning av 

modellernas arbetssätt vara värdefull eftersom ASL-modellen tycks åtgärda de problem som 

finns i Bornholmsmodellen.  

 

Forskning visar att två förmågor har betydelse för den tidiga läs- och skrivinlärningen. Den 

metaspråkliga förmågan innebär att eleven behärskar kunskap om fonologisk medvetenhet, 

bokstäver och språkljud. Den metakognitiva förmågan innebär att eleverna kan reflektera över 

läsandet och skrivandet samt veta vilka strategier som är lämpliga att använda (Liberg 2010, 

s.5). Bornholmsmodellen framhäver båda förmågorna men framförallt den metaspråkliga 

förmågan och språklekarna är konstruerade för att skapa fonologisk medvetenhet hos eleverna. 

Båda förmågorna framträder även inom ASL-modellen men eftersom den fokuserar mer på 

skrivandet än det fonologiska så framträder framförallt den metakognitiva förmågan. 

Forskningen visar hur elevernas inställning och tidigare erfarenheter till läsandet och skrivandet 

är en betydande faktor. Eleverna måste förstå vikten av att lära sig läsa och skriva för att finna 

mening (Liberg 2010, s.5). 

 

Kursplanen beskriver även hur eleverna ska ha en läslig handstil (Lgr11 s.224). 

Bornholmsmodellens traditionella utformning har mer fokus på finmotoriken vilket gynnar 

elevernas handstil. ASL-modellen är uppbyggt efter kursplanens nya mål där eleverna inte 

enbart ska lära sig att skriva med handstil utan även på datorn. Kraven på läraren ökar då de 

måste behärska nya moderna undervisningsformer berörande IKT. Samtidigt ökar kraven på 

eleverna som måste få kunskap inom den traditionella undervisningen samtidigt som de måste 

tillgodogöra sig kunskaper inom nyare modernare modeller (Wedin 2011, s.120). IKT är en ny 

undervisningsform och används både av elever och lärare. Den får allt större utrymme inom 

skolkontexten (Skolverket 2015, s.2). Elever som växer upp i de nordiska länderna får bekanta 

sig med både det mer traditionella skriftspråket men även nyare modeller där IKT används som 

hjälpmedel i undervisningen (Kulbrandstad 2006, s.271). Den traditionella undervisningen då 

eleverna lär sig skriva för hand, skapar diskussioner, då skolorna blir alltmer utrustade med 

datorer vilket ifrågasätter den traditionella undervisningens relevans och nödvändighet. finns 
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inga indikationer på att det traditionella skrivsättet ska ersätts helt av att skriva på dator men det 

är något som framtiden får utvisa (Taube 2011, s.66).  

 

Den nya kursplanen beskriver hur eleverna ska lära sig att skriva för hand och vid datorn 

(Lgr11, s.224). Så länge kursplanen beskriver båda delarna som viktiga mål borde det inte 

finnas diskussioner kring hur den ena ska ersätta den andra. Datorn i undervisningen beskrivs 

som meningsfull och motiverande för elever som har svårt med finmotoriken. Deras texter får 

samma kvalité som de elever som inte har dessa svårigheter. Det gemensamma skapandet av 

texter som Trageton (2003) belyser som en viktig aspekt. Eleverna ser det gemensamma 

skapandet i undervisningen som positivt och det är viktigt att läraren stödjer dem att tillämpa 

båda skrivsätten (Taube 2011, s.67). Integreringen av IKT i skolan förändrar våra tidigare läs-

och skrivvanor och genombrottet sker inte enbart inom skolkontexten utan integreras även i 

arbete och vardagsliv (Kulbrandstad 2006, s.273). Den digitala kompetensen bygger en bro 

mellan färdigheterna läsa och skriva (Kulbrandstad 2006, s.272). Det som framträder är att 

samhället blir alltmer digitaliserat och skolans uppdrag, enligt Lgr11, är att uppfostra medvetna 

samhällsmedborgare och ge eleverna de förmågor som samhället kräver. 

 

  



   

 

 27   

 

8 Slutsatser  

I studiens jämförelse mellan Bornholmsmodellen och ASL-modellen framkommer likheter där 

eleverna får kommunicera med varandra, finna meningsfullhet genom att använda sig av olika 

uttrycksformer såsom arbete i grupp, lekar, få använda tekniken i undervisningen och eget 

skapande. Skillnaderna är att Bornholmsmodellen riktar sig från förskoleklass till årskurs 1 och 

undervisningssättet är traditionellt med fokus på individens inlärningsprocess. Övningarna ger 

förståelse för olika fonem, uttalandet av bokstäver och lägger stor vikt på den fonologiska 

medvetenheten. Undervisningsmaterialet och hjälpmedlen består av pennor, bildkort och 

klossar som används inom modellens många inlärningslekar.  

ASL-modellens arbetsprocess sträcker sig till mellanstadiet och bidrar med ett nytänkande 

synsätt på hur undervisningen ska bedrivas. Eleverna lär sig bättre i samspel med varandra, 

kommunicerar och använder datorn som det primära hjälpmedlet. Eleverna lär sig genom 

skapandet av eget material vilket ingår i många av modellens övningar. Genom olika 

arbetsprocesser eftersträvar modellerna att undervisningen ska bli meningsfull för eleverna.  

Då båda modellernas utformning av arbetssätt ställs mot kursplanen i svenska, framkommer det 

att båda lämpar sig för undervisning inom den tidiga läs- och skrivinlärningen. Då metoderna 

kompletterar och kompenserar för varandras svagheter utesluts inte användningen av båda 

metoderna i kombination. Bornholmsmodellen uppfattas som en mer beprövad och 

genomarbetad metod än ASL-modellen som är relativt ny och modern. En förnyelse av 

Bornholmsmodellen, där tekniska hjälpmedel får en framträdande plats, kan anses vara en 

relevant förändring. Lgr 11:s ställer nya kunskapskrav i kursplanen för svenska, där eleverna 

ska använda datorn som verktyg inom skrivningen.  
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