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SAMMANDRAG 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Bornholmsmodellen fungerar i 

flerspråkiga miljöer och vi har valt att lägga fokus på barn med somaliska som 

modersmål.  

 Vi har utgått från en kvalitativ forskningsmetod då vi genomfört intervjuer och 

observationer. Vi har intervjuat pedagoger verksamma i förskoleklass samt en 

speciallärare som arbetar vidare med Bornholmsmodellen i år 1. För att ta del av 

deras tankar och erfarenheter av ämnet. Våra observationer genomförde vi i två 

förskoleklasser, sammanlagt fyra observationer. 

 Resultatet av vår undersökning visar på att Bornholmsmodellen fungerar väl i 

klasser med flerspråkiga barn. Barnens språkliga bakgrund verkar enligt studien inte 

ha någon betydelse för tillägnandet av språklekarna i Bornholmsmodellen. 

 

 

Nyckelord: Bornholmsmodellen, flerspråkighet, somaliska, språklig medvetenhet, 

språklekar 
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1 Inledning 
Vi är två lärarstudenter som läser till lärare inom de tidigare åren. Vi har gått 

inriktningen Språk och språkutveckling. Där har vårt intresse för flerspråkighet 

väckts. Vi har genomfört vår verksamhetsförlagda utbildning (vfu) på en 

mångkulturell skola och de två sista tillfällena tillbringade vi i förskoleklass. En stor 

del av barnen i klasserna är flerspråkiga och har annat modersmål än svenska, bland 

annat somaliska. Vi har reflekterat över de stora skillnaderna som finns mellan 

språken och i traditionen av användandet av språklekar, rim och ramsor. Vi har 

funderat över om detta har någon betydelse för tillägnandet av Bornholmsmodellen. 

 Med anledning av vad som står i Lpo94 ville vi undersöka om 

Bornholmsmodellen är en metod som passar alla barn oavsett bakgrund och om den 

ger samma möjlighet till språkutveckling på lika villkor.  

 

Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och 

behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare 

erfarenheter, språk och kunskaper främja elevernas fortsatta lärande 

och kunskapsutveckling. (Lärarförbundet, 2006: 10). 

 

1.1 Syfte 

Med denna uppsats vill vi undersöka hur Bornholmsmodellen fungerar i flerspråkiga 

miljöer och vi har valt att lägga fokus på barn med somaliska som modersmål. 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

Vi har delat in uppsatsen i sex delar; inledning, forskningsbakgrund, metod och 

material, resultat, diskussion och till sist en avslutning. 

I inledningen presenterar vi bakgrund och syfte med vår undersökning. 

Forskningsbakgrunden innehåller styrdokument, teorier om barns språkutveckling 

samt litteraturstudier kring det aktuella ämnet. I metod och material redogör vi för 

tillvägagångssättet av vår datauppsamling som utgår från en kvalitativ 

forskningsmetod. Här tar vi även upp undersökningens tillförlitlighet samt etiska 

överväganden. Vi presenterar intervjuer och observationer i resultatdelen. Under 

diskussionen analyserar vi resultatet och kopplar det till forskningsbakgrunden. Vi 

avslutar uppsatsen med förslag till vidare forskning. 



6 

1.3 Definitioner av termer som används i uppsatsen 

För att underlätta för läsaren förtydligar vi här några centrala begrepp i uppsatsen.  

• Språkutveckling: en process som sker i ett antal perioder där barnet tillägnar 

sig och utvecklar språket. (Arnqvist, 1993) 

• Språklig medvetenhet: att förstå hur språket används och att ett barn på egen 

hand funderar över språket, och kan skilja på språkets form och dess 

betydelse. (Svensson, 2005:17, 2009:87). 

• Flerspråkighet: när människor använder sig av fler än ett språk i sin vardag 

(Håkansson, 2003:13). 

 

2 Forskningsbakgrund 
I forskningsbarkgrunden tar vi upp relevant litteratur utifrån syftet med vår 

undersökning. Vi gör en kort beskrivning av de styrdokument som reglerar 

verksamheten i skolan. Dessutom redogör vi för barns utveckling utifrån det 

sociokulturella perspektivet, liksom det utvecklingsekologiska perspektivet.   

 

2.1 Styrdokument 

Arbetet i skolan regleras av ett antal styrdokument. Styrdokumenten är 

grundläggande för lärares yrkesutövning. Vi kommer här att kortfattat redogöra för 

innehållet i skollagen och Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo94. 

 

2.1.1 Skollagen 

Skollagen, som beslutas av riksdagen, innefattar grundläggande bestämmelser om 

utbildning för samtliga skolformer. Här uppges mål för utbildningen, liksom 

riktlinjer för hur verksamheten ska bedrivas.  

 Utbildningen i förskoleklassen ska stimulera utvecklingen och lärandet för varje 

enskild individ och ligga till grund för fortsatt skolgång.  

 Den nuvarande skollagen är från 1985 och ett förslag till ny skollag har 

utarbetats, men har ännu inte trätt i kraft. (Lärarförbundet, 2006:5, 64, 

www.skolverket.se)  
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2.1.2 Lpo94 

Beteckningen Lpo94 står för ’Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet’. Samtliga läroplaner fastställs av regeringen.  

 I Lpo94 framhålls att leken har stor betydelse för lärandet, framför allt i de 

tidiga skolåren, och utgör ett viktigt inslag i verksamheten. Det står även att ”varje 

elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den 

tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter.”  

 Vidare står att undervisningen ska anpassas efter elevernas behov och 

förutsättningar. Elevernas bakgrund, språk, kunskaper och tidigare erfarenheter ska 

ligga till grund för undervisningen som ska främja fortsatt lärande och 

kunskapsutveckling. Språk, lärande och identitetsutveckling har ett starkt samband. 

Varje elev ska få möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga och därigenom 

öka tilltron till sin språkliga förmåga. Detta ska ske genom rika möjligheter till att 

samtala, läsa och skriva (Lärarförbundet, 2006:10ff). 

 

2.2 Teorier 

Det finns ett antal teorier med olika perspektiv på barns utveckling. Vi har dock valt 

att begränsa oss till det sociokulturella perspektivet och det utvecklingsekologiska 

perspektivet, eftersom vi anser att dessa har störst relevans för vår undersökning. 

Gemensamt för dessa två teorier är att omgivningen är av betydelse för utvecklingen. 

Det sociokulturella perspektivet belyser kulturens roll i sammanhanget och utifrån 

syftet med vår undersökning tycker vi att det är intressant att utgå från detta 

perspektiv. Det utvecklingsekologiska perspektivet i sin tur fokuserar på den 

omgivande miljön och hur den inverkar på barns utveckling. Det är en intressant 

aspekt som vi tycker passar in i undersökningen.  

 

2.2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Den ryske psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) är förgrundsfigur för det 

sociokulturella perspektivet.  

 Inom det sociokulturella perspektivet har omgivningen en avgörande betydelse 

för barns utveckling. Det är genom samspel med andra människor som vi skaffar oss 

nya erfarenheter och kunskaper (Arnqvist, 1993:37, Säljö, 2000:66-67). 

 Vygotskij menade att barnets utveckling påverkas av den kultur det växer upp i 

och att kulturen på så vis är avgörande för hur utvecklingen sker i olika sammanhang. 
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Med kultur menas här ”…den uppsättning av idéer, värderingar, kunskaper och andra 

resurser som vi förvärvar genom interaktion med omvärlden.” (Säljö, 2000:29). 

 Vygotskij såg språket som ett verktyg för att tänkandet eftersom språket 

utvecklar tänkandet och tvärtom (Arnqvist, 1993:36, Hwang & Nilsson, 1996:216, 

Säljö, 2000:67). 

 Utveckling innebär att man socialiseras in i den miljö som man lever i, vilket till 

stor del sker med språkets hjälp. Detta i sin tur innebär att utvecklingen skiljer sig åt 

mellan kulturer och livsmiljöer (Hwang & Nilsson, 1996:216, Säljö, 2000:68). 

 Vygotskij introducerade begreppet ’proximal utvecklingszon’ som syftar på den 

nivå av utveckling och lärande en individ kan uppnå med lite hjälp. Med andra ord, 

det som är för svårt för en individ att prestera på egen hand men som hon kan klara 

av med stöd och handledning av någon med mer erfarenhet och kunskap (Säljö, 

2000:120). Vygotskij ansåg att leken är just en sådan utvecklingszon för möjligheter, 

eftersom det är en verksamhet där barnen tränar verklighetsuppfattning, hur man 

använder sig av och följer regler och även sociala roller. Han menade att barnen i 

leken är mer mogna än vad de är i den ”riktiga” verkligheten (Hwang & Nilsson, 

1996:177). 

 

2.2.2 Utvecklingsekologiskt perspektiv 

Den utvecklingsekologiska modellen utvecklades av den rysk-amerikanska 

psykologen Urie Bronfenbrenner (1917-2005). I likhet med Vygotskij ansåg 

Bronfenbrenner att samspelet med omgivningen påverkar barnets utveckling i stor 

utsträckning. Bronfenbrenner går dock ett steg längre och belyser också miljöns 

betydelse för utvecklingen (Hwang & Nilsson, 1996:51). 

 Inom den utvecklingsekologiska modellen delas miljön in i fyra olika system på 

olika nivåer, där mikrosystemet utgör den första nivån. Mikrosystemet består av 

barnets närmaste omgivning, främst familjen. Det är inom mikrosystemet som barnet 

socialiseras, i första hand i hemmet, men senare även på förskola och i skola som 

även ingår i detta system. Det är väsentligt för barnets hälsa att detta system är 

välfungerande, då det utgör navet i barnets utveckling (Hwang & Nilsson, 1996:52).  

 Den andra nivån i den utvecklingsekologiska modellen är det så kallade 

mesosystemet. Mesosystemet kan sägas utgöra länken mellan de olika systemen som 

representerar mikrosystemet, som familj, förskola och skola.  
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 Ett väl fungerande mesosystem gynnar barnets utveckling. Engagerade och 

intresserade föräldrar och pedagoger skapar goda förutsättningar för barnets 

fortsatta utveckling (Hwang & Nilsson, 1996:52). 

  Exosystemet är den tredje nivån i denna modell. Exosystemet består av miljöer 

som barnet inte själv ingår i, men ändå indirekt påverkas av. Exempel på exomiljöer 

är föräldrarnas arbetssituation liksom pedagogernas arbetssituation på den förskola 

eller den skola där barnet vistas. Om föräldrarna är arbetslösa påverkar det 

levnadsstandarden för barnet. Har föräldrarna det stressigt på jobbet kan det gå ut 

över barnet.  

 Den fjärde och sista nivån i modellen är makrosystemet, samhällsnivån som 

kännetecknas av levnadsstandard, politiska beslut rörande familj och skola, liksom 

kulturella faktorer (Hwang & Nilsson, 1996:52). 

 

2.3 Språkutveckling 

Barn över hela välden följer i stort sett samma mönster när det gäller språkutveckling 

(Hwang & Nilsson, 1996:121). Förmågan att uppfatta och urskilja mänskligt tal finns 

redan från födseln. Uttalsutvecklingen sker i ett antal perioder utan några tydliga 

gränser. Redan under barnets första månader inträder den första perioden. Barnet 

ger oftast ifrån sig ljud i samma ögonblick som det föds. Barnet skriker på olika sätt 

och med olika intensitet beroende på om det är hungrigt, trött eller ledset. Dessutom 

kommunicerar det lilla barnet med hjälp av ljud, rörelser och ansiktsuttryck (Hwang 

& Nilsson, 1996:121, Arnqvist, 1993:40). 

 Nästa period i språkutvecklingen är den s.k. jollerperioden som inträffar runt 

sex månaders ålder. När barnet jollrar framställs ljud av olika slag, dessa ljud är till 

en början gurglande läten och vibrerande ljud för att i slutet av perioden likna 

stavelser allt mer (Arnqvist, 1993:41). Ungefär vid ett års ålder säger 

barnet sina första ord, vanligtvis substantiv. Variationen bland barn är dock väldigt 

stor, vissa barn säger sitt första ord redan vid åtta månaders ålder medan andra inte 

gör det förrän vid 18 månaders ålder. I och med att barnet sagt sitt första ord ökar 

ordförrådet snabbt (Arnqvist, 1993:24, Hwang & Nilsson, 1996:121). 

 Vid två års ålder kan de flesta barn säga två ord i följd s.k. tvåordssatser. De har 

även en viss grammatisk kunskap när det gäller ordföljd och användande av 

pronomen. I den här åldern är det vanligt med överextention och underextention. 

Överextention, eller övergeneralisering som det även kallas, innebär att barnet 
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använder ett ord för fler än en företeelse. Exempelvis kallar barnet alla djur för 

”vovve”. Underextention i sin tur innebär att barnet begränsar användandet av ett 

ord. Exempelvis betyder ordet ”nalle” enbart den egna nallen och inga andra nallar. 

(Arnqvist, 1993:24, 48-49, Hwang & Nilsson, 1996:120-121).  

I takt med att barnets kognitiva färdigheter utvecklas sker en enorm utveckling av 

språkförmågan både vad det gäller grammatik, ordförråd och språkanvändning. Vid 

tre års ålder börjar barnet vanligtvis att använda tempusformer, och när barnet är 

mellan fyra och fem år behärskar det de grundläggande grammatiska reglerna. Vid 

sex års ålder kan de flesta barn mellan 14 000 – 15 000 ord. Genom forskning har det 

framkommit att vuxna spelar en stor roll för att ett barn utvecklar sitt ordförråd i 

jämn takt, framför allt genom att de vuxna ger förklaringar till ord som används. 

(Arnqvist, 1993:24, 45, 51, Hwang & Nilsson, 1996:166).  

 Barnets erfarenheter påverkar språkutvecklingen så till vida att barnet oftare lär 

sig ord som ingår i de sammanhang som barnet har erfarenhet av. Detta resulterar i 

att barn med olika social bakgrund har olika erfarenheter och därmed olika 

ordförråd, något som är viktigt att känna till som pedagog (Arnqvist, 1993:50).  

 Språkutvecklingen som den här beskrivs är generell, men under småbarnsåren 

är variationen bland barn stor när det gäller språkets användning, ordförråd och hur 

språket ska användas (Hwang & Nilsson, 1996:169). 

 

2.4 Vad är flerspråkighet? 

Flerspråkighet är när människor använder sig av fler än ett språk i sin vardag 

(Håkansson, 2003:13). 

 En stor del av världens befolkning är flerspråkig, det finns ungefär 5000-6000 

språk fördelat på cirka 150 länder. Det är här uppe i Europa som vi länge har haft en 

enspråkig inriktning, men genom den ökade globalisering som skett i världen har den 

språkliga mångfalden ökat även här (Myndigheten för skolutveckling, 2008:7). 

 I dagens skola i Sverige råder det en stor språklig mångfald, runt år 2000 fanns 

140 olika språk representerade i skolan. Många barn talar fler än ett språk när de 

börjar skolan i Sverige i dag till skillnad från för bara några år sedan. Man kan 

definiera flerspråkighet eller ordet tvåspråkighet som Håkansson (2003) använder 

sig av. Tvåspråkighet delas där in i fyra olika grupper: 
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 Ursprungskriteriet: Där modersmålet är det man först lär sig i hemmet, vilket 

språk som talas hemma av föräldrar, och har föräldrarna två olika språk blir båda 

modersmål. 

 Kompetenskriteriet: Modersmålet är det språk som man behärskar bäst och 

behärskar man två språk lika bra är man tvåspråkig. 

 Funktionskriteriet: Modersmålet är det språk man använder sig mest av och 

man är tvåspråkig om man kan använda sig av det andra språket efter egna 

önskemål. 

 Attitydkriteriet: Modersmålet är det språk som man identifierar sig med 

(Håkansson, 2003:15). 

 För att kunna utveckla flerspråkighet under sina barndomsår behövs det dock 

både stimulans och stöd, flerspråkighet utvecklas inte automatiskt. 

Språkutvecklingen pågår hela tiden och den går igenom olika faser. Den är beroende 

av hur den stimuleras och hur motiverat barnet är och attityder från omgivningen har 

stor betydelse (Myndigheten för skolutveckling, 2008:7). 

 För att utveckla flerspråkighet krävs det att modersmålet är väl utvecklat, det är 

därför viktigt att pedagogen visar intresse för barnets modersmål och uppmuntrar 

barnet att använda det (Svensson, 2009:201). 

 För att skilja på andraspråkinlärning har forskare delat upp det i simultan 

respektive successiv språkinlärning. Simultan är när man redan från tidig ålder får en 

likvärdig stimulans i båda språken. Successiv är när det andra språket introduceras 

efter det att det första redan är påbörjat. Den viktigaste perioden för ett barns 

språkinlärning sker mellan 18-36 månader, det är då grunden läggs i språket. Språket 

består av bas och utbyggnad, de första åren i ett barns liv byggs basen upp som 

består av fonologi, ljudsystem, grammatik och basordförrådet. I den ingår ungefär 

8000-10000 ord för en 6-åring. När basen är färdigutvecklad påbörjas utbyggnaden, 

flerspråkiga barn kan ha sitt basordförråd delvis på sitt modersmål och delvis på 

svenska (Myndigheten för skolutveckling, 2008:9-10).  

 Det går nästan att lära sig hur många språk som helst som barn, det har inte att 

göra med hur intelligent barnet är. Att lära sig ett språk handlar om känslor, har man 

en stark anknytning och känner sig trygg lär man sig språket. Har man negativa 

känslor och traumatiska händelser i bagaget kan det stoppa inlärningen (Ladberg, 

2003:13). Men att det ska vara ett enkelt arbete och att man inte behöver anstränga 

sig alls är en myt. Det är ett väldigt hårt och tidskrävande arbete såväl för vuxna som 
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barn. Barn lär sig inte ett språk snabbare som många tror utan de lär sig ett 

brytningsfritt uttal snabbare, vuxna lär sig nyanserna och ordförrådet snabbare 

(Textkompendium, Lindberg, 2002). 

Har man ett väl utvecklat modersmål går det ganska snabbt att lära sig ett nytt språk. 

Först utvecklas det konkreta i språket, sen det abstrakta. Det gör att det kan bli 

missförstånd under uppbyggnaden av ett nytt språk eftersom det konkreta eller som 

det också beskrivs det bokstavliga språket är det som vi tar till oss först. Att förstå 

skoj och ironi i samtal kan bli svårt och det är först senare under inlärningen som 

man kan uppfatta skämt under ett samtal (Ladberg, 2003:71). 

 

2.5 Språkliga skillnader mellan svenska och somaliska 

För att ta reda på skillnaden mellan de båda språken så kontaktade vi Åza Lantz som 

är SvA lärare på vår partnerskola. Åza har lång erfarenhet av det Somaliska språket 

och har haft ett samarbete med en somalisk lärare på skolan. Vi träffade Åza för ett 

samtal och fick då ta del av ett pm hon skrivit under sin utbildning, som handlar om 

den fonologiska uppbyggnaden av det somaliska språket. När språket nämns i böcker 

kallas det somali och tillsammans med språken oromo, dankali, sahi och några 

mindre språk bildar det den östkusjitiska språkfamiljen, som talas av 30 miljoner 

människor. Somaliska språket är starkt influerat av arabiskan och det är ett ungt 

skriftspråk, det var inte förrän 1972 som det beslutades att det skulle bli ett 

skriftspråk. Det somaliska språket innehåller också många olika ljud som inte 

uttrycks i skrift. 
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Tabell 1: Sammanställning över konsonanter 
Konsonanter: 
 B   
 T  
 J  (som i engelskt j i John) 
 X  (starkt h-ljud) 
 KH  (hårdare än tyskt ach- nästan som ett skorrande r) 
 D  
 R  
 S  
 SH  (sje-ljud) 
 DH  (uttalas som ett skorrande r mitt i ett ord, som ett 

”retrofext” d i början/slutet av ett ord)          
C  
 G  
 F  
 Q  (bakre k-ljud) 
 K  
 L  
 M  
 N  
 W  
H  
Y  (uttalas som j i jag). 
 
 
Tabell 2: Sammanställning över vokaler 
Korta vokaler: Långa vokaler: 
 A   AA  
 E   EE  
 I   II  
 O  (uttalas som å)  OO  
 U   (uttalas som o i mor)  UU  
 

När somaliska barn ska lära sig det svenska uttalet är det viktigt att träna in varje 

enskilt grafem eftersom det somaliska språket har helt andra ljud till vissa bokstäver 

t.ex. o-å, u-o, y-j, dh-r, sh-sje.  

 Barn med annat modersmål kan ha problem med att urskilja språkljuden i det 

svenska språket (Häggström, 2007:235) 

 

2.6 Den somaliska kulturen 

I östra Afrika i den del som kallas Afrikas horn ligger Somalia och enligt FN´s 

beräkningar år 1990 lever cirka 7.5 miljoner människor där. I dag är landet indelat i 

Somaliland, Puntland och Somalia. 

 Det som är unikt med Somalia är att det räknas som ett av det mest homogena 

länderna i Afrika för att det bara har ett språk, somali och en religion, islam. Trots 

detta har Somalia etnisk och språklig mångfald. Somalias befolkning delas in i olika 

klaner som har ganska bestämda principer som är väl förankrade i den somaliska 
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sedvanerätten (xeer). I klanerna är familj och släktförhållande och blodsband viktiga 

komponenter, var man härstammar ifrån är grunden i det sociala systemet och har 

varit det i århundraden. Respekt är en av grundstenarna i den egna klanen, att visa 

respekt och lydnad för de äldre tillhör varje barns fostran. I den somaliska kulturen 

är det männen som är familjens överhuvud och är familjens auktoritet. Men även 

mödrarna har en betydande auktoritet och respekteras inom familjen och de har 

makt och inflytande inom familjen. De har stort inflytande över sina barn och banden 

mellan mor och barn är livslång och kan inte upplösas. Att det finns ett ömsesidigt 

beroende är en typisk somalisk tradition. Därför kan det uppstå kulturkrockar i de 

västerländska miljöer mellan somalier och det svenska skolsystemet då det i vår 

västerländska kultur ser det som en självklarhet att barnen strävar efter att bli 

oberoende och självstyrande (Obondo, 2005: 21-25). 

 Religionen är viktig för somalierna och praktiska taget alla är sunnimuslimer, 

som muslimer förväntas de leva efter koranen och Sunna som är den sed och 

föredöme efter profeten Muhammed. En sann muslim förväntas att utföra vissa 

ritualer såsom de dagliga bönerna (Salat) som ska utföras på bestämda tider på 

dygnet. En sann muslim ska också fira Ramadan den heliga månad som återkommer 

varje år. Under Ramadan ska alla som uppnått puberteten delta genom att undvika 

omoraliska tankar och gärningar, och de ska avstå från mat och dryck så länge solen 

är uppe. De ska även avstå från sexuell aktivitet (Obondo, 2005: 28).  

 För somalier är religionen av stor betydelse och de lägger stor vikt vid den vid 

sina barns uppfostran. Därför är koranskolan en viktig del i den somaliska kulturen. 

Undervisningen i koranskolan delas in i tre områden, först lärs de arabiska 

konsonanterna ut och sen förklaras det somaliska sättet att skriva de arabiska korta 

vokalerna. Till sist lärs de koraniska verserna ut och de ska kunna rabblas utantill 

(Obondo, 2005: 29). 

 Till Sverige kom de första somaliska flyktingarna på 1960-talet men det var först 

under inbördeskriget under 1990-talet som den stora vågen kom och antalet 

somaliska flyktingar ökade drastiskt. 1990 var antalet somaliska flyktingar 18500 

cirka 45 % av dem var barn. De är både människor med hög utbildning och 

analfabeter. Det är både människor från landet och från städer. De flesta är relativt 

välutbildade och kommer från städer. De somalier som kom på 90-talet kom mitt i en 

pågående ekonomisk kris, så de hade stora svårigheter att socialiseras in i samhället. 

Fortfarande är det en väldigt hög andel arbetslösa och att nå en social integration är 
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en stor utmaning, inte bara för flyktingarna själva utan för det land de bor i. Att 

många somalier känner sig åsidosatta och utanför samhället är för att många inte 

beviljats asyl, och att svenska medier har förvrängt och skapat en negativ bild av 

somalier (Obondo, 2005: 31). 

 För barn som utvandrat till ett nytt land är övergången till ett nytt skolsystem en 

stor utmaning, och eftersom inbördeskriget gjorde att vissa saknade en bra skolgång 

från Somalia gjorde det att de behövde extra mycket stöd och resurser. Att undervisa 

somaliska barn i skolan är en stor utmaning för pedagoger. Att skapa lust och ge 

barnen en positiv bild skapar glädje och sätter i gång språkprocessen med 

andraspråkinlärning. För att den ska bli så bra och positiv som möjligt måste den 

somaliska kulturen och de somaliska värderingarna respekteras (Obondo, 2005:32- 

33). 

 Somalierna beskrivs som ett berättande folk, med det menas att det skrivna 

ordet inte har lika hög status som i den västerländska världen. Traditioner och sagor 

förs vidare genom berättandekonsten (Obondo, 2005: 25). 

 Men man ska komma ihåg att varje enskild familj har sina egna olika traditioner 

och regler för barnuppfostran och för språkmönster. Varje familj är unik utifrån det 

men de har ungefär samma mål och värderingar när det gäller religion och att 

utbildningen är något väldigt viktigt (Obondo, 2005:97). 

 

2.7 Språklig medvetenhet 

Begreppet språklig medvetenhet infördes för mer än trettio år sedan av Ingvar 

Lundberg (Lundberg 2007:9). Han förklarar att språklig medvetenhet innebär att 

man börjar upptäcka sitt eget språk, lägger märke till hur det låter och att det består 

av ord och meningar. Ann-Katrin Svensson menar att språklig medvetenhet innebär 

att ett barn på egen hand funderar över språket och kan skilja på språkets form och 

dess betydelse (Svensson, 2005:17, 2009:87). Även Margit Thornéus (1986:11) 

belyser ordens form och funktion snarare än deras betydelse. Thornéus menar även 

att begreppet språklig medvetenhet innebär att man ”distanserar sig till språket och 

reflekterar över det.” (1986:11).  

En förutsättning för att kunna uppmärksamma språkets form är att den kognitiva 

förmågan hos barnet är utvecklad. Då barnet kan bortse från situationen då språket 

talas, och enbart reflekterar över språket som sådant, framträder dess struktur 

(Svensson 2009:87) 
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 Språklig medvetenhet ska inte förväxlas med språklig förmåga. Ett barn kan ha 

stor språklig förmåga, utan att för den skull vara språkligt medveten. Likväl som ett 

barn kan vara språkigt medveten men ha brister i sin språkliga förmåga (Svensson, 

2009:87-88). 

 Språklig medvetenhet innefattar fonologisk medvetenhet, morfologisk 

medvetenhet, syntaktisk medvetenhet, semantisk medvetenhet och pragmatisk 

medvetenhet. 

 Fonologisk medvetenhet innebär medvetenhet om språkets minsta 

beståndsdelar, fonemen eller språkljuden (Svensson 2005:22). Fonologisk 

medvetenhet är grunden för att lära sig den alfabetiska principen och så småningom 

”knäcka läskoden” och i förlängningen utveckla en god läsutveckling. ”För att förstå 

hur bokstäver kan representera språkljud, krävs att man inser att de talade orden går 

att dela upp i bitar av fonemstorlek.” (Lundberg, 2005:11). Barn som i 6-års åldern 

saknar fonologisk medvetenhet löper stor risk att utveckla läs- och skrivsvårigheter 

(Svensson, 2005:23).  

 Morfologisk medvetenhet innebär att ha kunskap om vad ord är och att ha insikt 

om att orden kan delas upp i morfem. Morfem är ordens minsta betydelsebärande 

delar. Ordet solnedgång består av tre morfem; ”sol-ned-gång”, där vart och ett av 

dessa morfem har en egen innebörd. Alla ord kan således inte segmenteras upp i 

mindre delar, utan består endast av ett morfem exempelvis ’piano’(Svensson, 

2005:21).  

 Den morfologiska medvetenheten har betydelse för avkodningsförmågan, 

eftersom det blir lättare och går fortare att avkoda orden då man känner till vanligt 

förekommande förstavelser och ändelser av ord. Den morfologiska medvetenheten 

har även betydelse för läsförståelsen eftersom läsförståelsen är beroende av 

avkodningsförmågan (Svensson, 2005:21, Tornéus, 1986:35). 

 Syntaktisk medvetenhet innebär medvetenhet om språkregler. Ett barn som har 

utvecklat sin syntaktiska medvetenhet följer dessa språkregler och har en 

meningsbyggnad med korrekt ordföljd och böjningar (Svensson, 2009:98, Tornéus, 

1986:39). 

 Semantisk medvetenhet innebär medvetenhet om ords och satsers innebörd och 

mening. Tecken på semantisk medvetenhet är när ett barn förstår och kan använda 

idiom (t.ex. lika som bär) och ordspråk (t.ex. som man bäddar får man ligga), 

(Svensson, 2009:99). 
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Pragmatisk medvetenhet innebär medvetenhet om hur språket används i olika 

situationer, vilket innefattar turtagning, gester, mimik och att hålla sig till ämnet 

(Svensson 2009:89, Tornéus, 1986:49). 

 

2.8 Bornholmsmodellen 

Bornholmsmodellen bygger på ett forskningsprojekt som genomfördes på Bornholm i 

Danmark, på initiativ av en grupp skolpsykologer, där Ingvar Lundberg stod som 

vetenskaplig ledare. Bakgrunden till detta projekt var den omfattande mängd av 

forskningsresultat som tydligt visar att det finns ett starkt samband mellan fonologisk 

medvetenhet och förmågan att utveckla en god läsförmåga, liksom att förstå den 

alfabetiska principen (Häggström).  

 Syftet med projektet var att undersöka hur 6-åringars fonologiska medvetenhet 

utvecklades under ett åttamånaders långt program med språklekar. När barnen 

började år 1 repeterades sedan övningarna under åtta veckor. Projektet, som pågick 

under fyra års tid, omfattade ca 200 barn från Bornholm som ingick i en 

experimentgrupp. Barnen i experimentgruppen fick leka språklekar dagligen i 15-20 

minuter. Dessa barn jämfördes sedan med de ca 150 barn från fastlandet som ingick i 

en kontrollgrupp. Barnen i kontrollgruppen fick ingen strukturerad språkträning i 

samma bemärkelse som barnen i experimentgruppen  

 Vidare valdes även en grupp med riskgruppsbarn ut ur de båda grupperna. 

Kännetecknande för riskgruppsbarnen var att de hade låg fonologisk medvetenhet 

samt låg bokstavskännedom, vilket fastställdes genom en noggrann kartläggning. 

Detta är faktorer som indikerar att barnen riskerar att utveckla läs- och 

skrivsvårigheter (Häggström, 2007:237-238).  

 Resultatet av studien visar att alla barn främjades av att leka språklekar, i 

synnerhet riskgruppsbarnen som ingick i experimentgruppen (Häggström). 

 1994 gavs materialet ut på svenska av Ingvar Lundberg och Ingrid Hägglund, 

under namnet ”Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket”. 

Bornholmsövningarna är numera väl etablerade runt om i landet, och används i stor 

utsträckning i förskoleklasser. (Lundberg 2007:6). 

Språklekarna anses mycket lämpliga för barn i behov av särskilt stöd med anledning 

av att de välstrukturerade och att svårighetsgraden ökar långsamt. På ett lekfullt sätt 

tränar barnen sin språkliga medvetenhet, de utvecklar sitt ordförråd och får även 
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möjlighet att träna på uttal och lyssna till språkmelodin varför de passar bra även för 

flerspråkiga barn (Häggström).  

 I boken ”Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket” delas 

språklekarna in i följande fem kategorier:  

1. Lyssnandelekar inriktar uppmärksamheten mot ljud i allmänhet. 

2. rim och ramsor tränar förmågan att uppmärksamma språkets struktur och 

skilja mellan innehåll och form. 

3. meningar och ord utvecklar förmågan att det som sägs kan delas in i 

mindre enheter. 

4. stavelser utvecklar förmågan att uppfatta stavelserna i ett ord (analys) och 

därefter föra samman dem till ett ord (syntes). 

5. fonem innebär förmågan att urskilja första och sista ljud i ord, samt urskilja 

och dela upp ett ord i fonem, liksom att föra ihop ljud till ett ord. 

 

 Lundberg har därefter gett ut en reviderad utgåva med namnet 

”Bornholmsmodellen vägen till läsning – språklekar i förskoleklass”. Här har 

Lundberg plockat bort avsnittet om rim och ramsor, då han menar att forskningen 

inte kunnat påvisa att detta har någon betydande effekt på läsinlärningen. Istället 

belyser han vikten av bokstavskunskap, han menar att ”Barnens bokstavskunskap i 

förskoleklass har stor betydelse när det gäller att förutse hur det ska gå med 

läsinlärningen” (Lundberg 2007:7). Språklekarna delas fortfarande in i fem 

kategorier, men med något annorlunda utformning: 

1. Lyssna på ljud (som tidigare) 

2. Ord och meningar (som tidigare) 

3. Första och sista ljudet i ord övningarna syftar till att höra fonem och 

uppfatta vad ord börjar och slutar på. 

4. Fonemens värld – analys och syntes analyser av ords fonemiska 

uppbyggnad. Ljuda samman fonem till ord. 

5. Bokstävernas värld – på väg mot riktig läsning fonemen i vårt 

skriftspråk representeras av bokstäver.  

På hemsidan delas språklekarna in enligt de ursprungliga kategorierna.  
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2.9 Trullemodellen 

Vid intervjuerna med pedagogerna framkom det att flertalet av dessa även använder 

sig av material från Trullemodellen varför vi här kortfattat redogör för materialet. 

 Trullemodellen är ett material skapat av Anne-Marie Bryntse och Anita 

Palmkvist. Syftet med materialet är att träna den språkliga medvetenheten, vilket 

görs i fem olika steg, med hjälp av trollet Trulles språkstege. De fem stegen på 

stegpinnen representerar rim, meningar, ord, stavelser och ljud. Författarna menar 

att materialet är uppbyggt på fantasi och struktur eftersom de anser att barn lär sig 

bäst om de samtidigt har roligt. Materialet är uppbyggt så att det är lätt att variera 

och individualisera undervisningen (Palmkvist). 

 Det finns mycket material kring Trulle. Basen för språkarbetet utgörs dock av en 

Trulledocka, en storbildsbok, arbetsböcker där barnen arbetar individuellt med de 

olika momenten, samt en lärarbok med utförliga beskrivningar av övningar och lekar. 

(Utbildningsstyrelsen, 2003). 

 

3 Metod och material  
Under denna rubrik beskriver vi val av metod och material. Vi tar även upp 

reliabilitet och validitet samt etiska överväganden. 

 

3.1 Forskningsstrategi 

Syftet med vårt arbete är att försöka ta reda på hur Bornholmsmodellen fungerar i 

flerspråkiga miljöer, där vi valt att fokusera på barn med somaliska som modersmål. 

För att söka svar på detta har vi dels fördjupat oss i relevant litteratur som behandlar 

barns språkutveckling, språklig medvetenhet, flerspråkighet och den somaliska 

kulturen. Vi har även behandlat Bornholmsmodellen och även kortfattat redogjort för 

Trullemodellen. Vi har även presenterat två teorier som knyter an till i vår 

undersökning.  

 Vi har utgått från en kvalitativ forskningsmetod som kännetecknas av intervjuer 

och observationer (Stukát, 2005:32), då vi anser att denna metod passade vårt syfte 

bra. 

 Intervju och observation är två metoder som kompletterar varandra väl. Stukát 

menar att kvaliteten på undersökningen ökar i och med att man samlar in data från 
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flera olika metoder (2005:103). Genom intervjuerna fick vi ta del av pedagogernas 

tankar och erfarenheter kring ämnet. I observationerna som genomfördes i två 

barngrupper var det vi själva som observerade barnen. I och med att vi kombinerade 

dessa två metoder anser vi att vi får en god inblick i ämnet. 

 

3.2 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att genomföra intervjuer med pedagoger samt observationer i barngrupp. 

Intervjuerna kan beskrivas som semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi i 

förväg formulerat ett antal frågor som vi ställde till informanterna. Dessa frågor 

utgjorde grunden för intervjun, men vi var noga med att följa upp svaren som 

informanterna gav oss och gav dem även utrymme att vidareutveckla sina tankar och 

idéer (Denscombe, 2000:135). 

 Att genomföra intervjuer innebär alltid en risk för det som Denscombe 

(2005:163) kallar intervjuareffekten. Detta innebär att intervjuarens identitet kan 

inverka på informantens svar. Det finns dessutom en risk att det informanten säger 

inte stämmer överens med verkligheten. Vi är medvetna om att dessa faktorer kan ha 

spelat in, men anser ändå att fördelarna med intervjuer överväger nackdelarna. Med 

anledning av att vi även genomförde observationer anser vi att tillförlitligheten i 

materialet är god.  

 Observationerna som vi genomförde var så kallade deltagande observationer, 

vilket innebär att vi själva deltog i verksamheten. (Stukát, 2005:51). Det finns olika 

varianter av deltagande observation och vår kan närmast liknas vid det Stukát kallar 

för ”Deltagande i den normala miljön, där forskarens roll kan vara känd för vissa 

”dörrvakter” men dold för de flesta i miljön.” (2005:177). ”Dörrvakterna” i detta fall 

utgjordes av pedagogerna i de båda barngrupperna. Anledningen till att vi valde 

denna typ av observation var att vi ville studera barnen i deras naturliga miljö 

(Stukát, 2005:177).  

 

3.3 Urval och tillvägagångssätt 

Vi redogör här för hur urvalet av respondenter och observationsgrupp skett och hur 

vi har gått tillväga med såväl intervjuer som observationer. 
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3.3.1 Intervjuer 

Våra respondenter består av sju stycken förskollärare, alla verksamma inom 

förskoleklass, samt en speciallärare, vilket sammanlagt resulterade i fem intervjuer. 

Gemensamt för samtliga respondenter är att de är verksamma inom samma kommun 

i Mellansverige. Pedagogerna representerar tre olika skolor med skiftande andel 

flerspråkiga barn.  

 Vi gjorde ett subjektivt urval av respondenter, vilket innebär att vi medvetet valt 

ut just dessa då vi antog att de kunde ge oss värdefull information utifrån syftet med 

undersökningen (Denscombe, 2005:23).   

 Vi tog personlig kontakt med alla respondenter utom två som vi istället mailade 

till. Alla respondenter utom specialpedagogen fick ta del av intervjufrågorna ett antal 

dagar i förväg. Stukát (2005:40) menar att miljön där intervjun äger rum ska vara så 

ostörd som möjligt, och upplevas som trygg och lugn för såväl intervjuare som 

respondent. Uppsökande intervjuer används med fördel, vilket vi också gjorde då 

intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplats. Sex av förskollärarna 

intervjuades parvis, specialpedagogen intervjuades enskilt och den sjunde 

förskolläraren svarade på frågorna via mail.   

 

3.3.2 Observationer 

Vi valde att genomföra våra observationer i två förskoleklasser. Gemensamt för dessa 

båda klasser är att de mångkulturella, många av barnen är flerspråkiga vilket var en 

förutsättning med anledning av syftet med undersökningen.  

 Vi gjorde observationer vid fyra olika tillfällen och dessa skedde både i helklass 

och i mindre grupper. Vid observationerna studerade vi främst de barn som har 

somaliska som modersmål sammanlagt åtta stycken, eftersom denna språkgrupp 

utgjorde fokus i vår undersökning.  

 Eftersom vi valde att genomföra deltagande observationer var inte barnen 

medvetna om att de observerades och har därmed inte haft möjlighet att ge sitt 

samtycke till att medverka. Med anledning av detta var det särskilt viktigt att de 

etiska normerna följdes så att ingen i observationsgruppen på något sätt blev lidande 

till följd av observationerna, vilket vi har beaktat. I och med att vi inte avslöjar 

identiteten på barnen i observationsgruppen, utan de förblir anonyma, har 

observationerna genomförts på ett etiskt sätt (Stukát, 2005:179). 
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3.4 Reliabilitet och validitet 

Begreppet reliabilitet syftar till hur tillförlitligt själva mätinstrumentet är. Brister i 

reliabiliteten kan exempelvis bestå i att informanterna feltolkar frågorna eller att vi 

som intervjuare feltolkar svaren. Reliabiliteten kan även påverkas av yttre störningar 

liksom dagsformen hos informanterna (Stukát, 2005:125-126). För att uppnå så hög 

reliabilitet som möjligt har vi valt att spela in intervjuerna i de fall där det har varit 

möjligt. På så vis har vi kunnat identifiera och kontrollera eventuella feltolkningar i 

samband med transkriberingen. Tiden då de olika intervjuerna skulle äga rum 

bestämdes i förväg, varför vi inte har kunnat påverka dagsformen hos informanterna. 

Intervjuerna genomfördes i lokaler på informanternas arbetsplatser där vi kunde sitta 

i lugn och ro utan att påverkas av yttre störningar. 

 Validiteten är ett mått på hur väl ett mätinstrument mäter det som är avsett att 

mätas, det vill säga att man mäter rätt saker. Det är relativt svårt, men nog så viktigt 

att försöka uppskatta validiteten eftersom det ökar värdet på undersökningen. För att 

uppnå så hög validitet som möjligt gäller det att mätningen täcker in hela det område 

som man syftar till, varken mer eller mindre. Validiteten är även beroende av att 

informanterna är ärliga (Stukát, 2005:126-128). 

 Eftersom vi valt att genomföra såväl intervjuer som observationer anser vi att vi 

har lyckas täcka det område som vi syftar till i denna undersökning vilket är positivt 

för validiteten. Informanterna har gett ett förtroendefullt intryck under intervjuerna 

varför vi bedömer att sanningshalten i materialet är hög. 

 

3.5 Etiska överväganden 

Vi har tagit del av Humanisktisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådets (HSFR) 

etikregler, vilka ligger till grund för att undersökningen har bedrivits på ett etiskt 

korrekt sätt. Individskyddskravet är grundläggande och innebär att de individer som 

ingår i en undersökning inte ska utsättas för skada, förödmjukelse eller kränkning. 

HSFR delar in individskyddskravet i fyra allmänna huvudkrav som vi här kortfattat 

redogör för och ställer oss bakom: 

 Informationskravet: De som berörs av forskningen ska informeras om dess 

syfte. I samband med att vi kontaktade informanterna informerade vi även om syftet 

med undersökningen. 
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 Samtyckeskravet: Deltagarna bestämmer själva om de vill vara med i 

undersökningen eller inte. Då det gäller informanterna i vår undersökning, har all 

medverkan skett frivilligt. 

 Konfidentialitetskravet: Uppgifter om personer som ingår i undersökningen ska 

behandlas med största försiktighet och förvaras så att ingen utomstående kan ta del 

av det. Identiteten får inte röjas på de personer som ingår i undersökningen.  

 All information som vi har tagit del av har förvarats på ett sådant sätt att insyn 

från utomstående inte har kunnat äga rum. För att uppfylla kravet för konfidentialitet 

är informanternas namn fingerade. Vi har även valt att inte namnge vare sig skolorna 

eller kommunen där de är verksamma för att ytterligare säkerställa anonymitet för 

såväl informanterna som barnen vi observerade. 

 Nyttjandekravet: Personliga uppgifter om deltagare i undersökningen får 

endast användas för avsett ändamål.  

 

4 Resultat 
Vi sammanställer här resultaten från intervjuerna och observationerna var för sig. 

Resultatet av intervjuerna är indelade i olika rubriker utifrån våra frågeställningar. 

Även observationerna, sammanlagt fyra stycken fördelade på två förskoleklasser, är 

indelade i rubriker utifrån observationsområde.  

 

4.1 Intervjuer 

För att säkerställa respondenternas anonymitet har vi valt att benämna 

förskollärarna som pedagog A-G och specialläraren efter titel. 

Specialläraren arbetar med barn i år 1 som inte har knäckt läskoden och därför får 

extra stöd i Bornholm. 
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Pedagog A: Har arbetat med Bornholmsmodellen i fjorton år. 

Pedagog B: Har arbetat med Bornholmsmodellen i nio år. 

Pedagog C: Har arbetat med Bornholmsmodellen i elva år. 

Pedagog D: Har arbetat med Bornholmsmodellen i sju år. 

Pedagog E: Har arbetat med Bornholmsmodellen i tio år. 

Pedagog F: Har arbetat med Bornholmsmodellen i elva år 

Pedagog G: Har arbetat med Bornholmsmodellen i tolv år.  

Specialläraren: Har arbetat med Bornholmsmodellen i ett år. 

 

4.1.1 Hur fungerar materialet när det gäller att utveckla barns 

fonologiska medvetenhet? 

Pedagog A och B anser att materialet fungerar fantastiskt bra, pedagog A 

understryker även att det är ett strukturerat och tydligt material. Pedagog C, D, E, F 

och G tycker att det fungerar bra. Pedagog E påpekar att det är lätt att följa och 

pedagog G menar på att det är ett bra upplägg. Specialläraren poängterar att hon inte 

följer boken exakt, hon inriktar sig mer på att barnen ska lyssna efter ljud i ord och på 

det sättet fungerar det bra.  

4.1.2 Tycker du att Bornholmsmodellen passar alla barn i förskoleklass? 

Pedagog A tycker att materialet passar alla oavsett vilken kunskap de har med sig från 

början. Hon menar även att barnen knäcker läskoden tidigare i och med dessa 

övningar. Pedagog B tycker att det är en väldigt enkel metod, de flesta barnen lär sig 

väldigt snabbt. Pedagog C och D tycker att materialet kunde vara bättre anpassat med 

bättre bildstöd. Övningarna bygger mest på ljudning vilket inte passar alla barn. 

Pedagogerna C och D saknar övningar med stavelser och kompletterar därför med 

Trullematerial. Pedagog E, F och G anser att Bornholmsmodellen passar alla barn 

men betonar att övningarna bör ske i mindre grupper för bästa resultat. Även 

pedagog B menar att övningarna bör ske i mindre grupper, oftast så delar de in 

klassen i två grupper eftersom passen bör vara relativt korta. Blir passen för långa så 

tröttnar barnen. Pedagog A betonar att det är viktigt att barnen får den hjälp och det 

stöd de behöver, så att de inte känner att de misslyckas.  
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4.1.3 Är materialet i Bornholmsmodellen anpassat för flerspråkiga barn? 

Om inte, varför? 

Samtliga pedagoger inklusive specialläraren är överens om att materialet är anpassat 

för flerspråkiga barn. Pedagogerna E och F menar att det är positivt eftersom man 

leker med språket. Pedagogerna C och D understryker vikten av bildstöd och menar 

att detta kan förbättras så att barnen även får visuellt stöd. De tar även upp att orden 

i materialet skulle kunna anpassas så att det blir mer vardagsord, så att det är ord 

som barnen själva använder sig av. Pedagog G tycker kanske att det borde vara mer 

övningar där barnen får använda sig av alla sina sinnen. Pedagog A menar att de 

flerspråkiga barnen uppfattar övningarna väldigt snabbt, kanske ibland snabbare än 

de svenska barnen som inte har kommit så långt.  

 

De tar till sig det som de får /…/ Det här är Bornholm för dem 

upplever jag, medan våra svenska barn har mycket mer ordkunskap 

innan de får ihop det. (Pedagog A) 

 

Pedagog A säger att de kompletterar mycket med annat material så som böcker och 

sånger. De använder sig också av Trullematerialet som hon tycker är ett bra stöd för 

flerspråkiga barn, dessutom upplever hon att de flesta barn uppskattar att få en egen 

bok att jobba i, vilket gör dem engagerade. Pedagog B poängterar att allt som är roligt 

ska premieras och syftar i sammanhanget på Trullematerialet. Specialläraren säger 

att det inte är svårare generellt sett, för de flerspråkiga barnen att lyssna till ljuden 

som ingår i de övningar där barnen tränar sin fonologiska medvetenhet.  

  

Och sen det här fonologiska, det är egentligen inte svårare för att 

man är tvåspråkig. Det här att lyssna till ljuden och så. Fast sen är 

det ju det i praktiken för man kanske inte har samma ljud i sitt språk 

och så, men i princip ska det inte vara svårare. (Specialläraren) 

 

4.1.4 Eventuella skillnader i tillägnandet av Bornholmsmodellen 

beroende på språklig bakgrund 

Pedagog C menar att svenska barn hakar upp sig på att det ska vara riktiga ord vid 

rim, medan de flerspråkiga barnen är bättre på nonsensrim. Pedagog D säger att det 

inte är någon skillnad när det gäller att höra ljuden, stavelser och rim. Däremot kan 
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det vara svårt när de flerspråkiga barnen ska bygga ord, om ordförrådet inte räcker 

till. Pedagog F tycker att det är skillnad. Det svenska barnen har språket medfött och 

ligger därmed ”före” de som är svaga språkmässigt, såväl de som har svenska som 

modersmål liksom de flerspråkiga barnen. Pedagog F säger även att de flerspråkiga 

barnen härmar och lär sig övningarna utantill utan att veta varför eller förstå den 

egentliga innebörden, det är en nackdel. Pedagog G kan inte se att det är någon 

skillnad såvida det inte handlar om barn som nyligen har anlänt till Sverige. Det är 

inte den språkliga bakgrunden som är avgörande för hur man tar till sig 

Bornholmsmodellen. 

 Pedagog A upplever att de flerspråkiga barnen lär sig snabbt men på grund av 

begränsningar i ordförrådet kan det leda till missförstånd. Därför är det särskilt 

viktigt att pedagogerna är tydliga samtidigt som hon förespråkar bildstöd. Pedagog B 

har upplevt att den språkgrupp som urskiljer sig är arabiskan. Hon syftar till att de 

inte har något rim i sitt språk och därför har de ingen förkunskap om detta. 

Specialläraren anser inte att det är någon skillnad eftersom barnen i ettan som hon 

träffar är både flerspråkiga och svenska. Pedagog D poängterar att det har satsats 

extra resurser på den somaliska barngruppen i skolan. 

 

4.2 Observationer 
Vi har genomfört observationer i två förskoleklasser och benämner dessa som klass A 

och klass B.  

 

4.2.1 Observation 1 klass A: rim 

Alla barn sitter i samling det är helklass. Pedagogen berättar att de ska ha en 

Bornholmsövning som går ut på att rimma. Det delas ut bildkort till var och en i 

gruppen, pedagogen berättar att de ska titta på sina kort och sedan komma på ett rim 

till det. De flesta barnen kan komma på ett rim, några får lite hjälp av pedagogen. Ett 

utav de somaliska barnen ska rimma på ’ratt’ och säger ’fatt’ och använder sig alltså 

av nonsensrim. Två av de andra somaliska barnen kan komma på rim på en gång. Det 

fjärde somaliska barnet rimmar med hjälp av pedagogen. 
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4.2.2 Observation 1 klass B: rim 

Barnen delas in två grupper, fyra somaliska barn ingår i den observerade gruppen 

som observatören ansvarar för. Barnen fick tre ord upplästa, det gällde för barnen att 

lyssna efter vilka två ord som rimmar (tand-hand, tand-mun). Alla barn klarade det 

utan problem förutom ett somaliskt barn som hade svårt att identifiera rim-paren. 

Barnet uppmanades att titta på observatörens mun när denne uttalade orden för att 

uppmärksamma barnet på munrörelserna. Barnet var fortfarande osäker men med 

mer hjälp från observatören lyckades barnet med uppgiften.  

 

4.2.3 Observation 2 Klass A: lyssna efter första ljudet 

Observatören valde att genomföra observationen i helklass på grund av att det var 

många som var sjuka. Övningen som genomfördes kallas ”gissa namnet” och är från 

Bornholmsmodellen. Syftet med övningen är att barnen ska identifiera det första 

fonemet i det egna namnet. Barnen satt i samling, observatören inledde övningen 

med att säga varje barns namn högt och betonade första ljudet ordentligt. 

Observatören uttalade därefter det första ljudet i ett av barnens namn långsamt och 

uppmanade dem att lyssna och räcka upp handen om de kom på vems namn det var. 

Observatören upprepade övningen tills alla barns namn blivit sagda. Barnen var 

väldigt duktiga och alla barn kunde känna igen sitt eget första ljud. 

 

4.2.4 Observation 2 klass B: lyssna efter första ljudet 

Observatören valde att genomföra observationen i halvklass och inledde med att säga 

varje barns namn högt, med betoning på första ljudet. Därefter uppmanades barnen 

att lyssna noga och räcka upp handen när de tyckte sig känna igen början på sitt eget 

namn, varefter observatören uttalade det första ljudet i ett av barnens namn 

långsamt. Observatören upprepade övningen tills alla barns namn blivit sagda. 

Övningen genomfördes med gott resultat, samtliga barn kunde identifiera första 

ljudet i sitt namn. 

 

 



28 

5 Diskussion av resultat 
 Att Bornholmsmodellen passar alla barn i förskoleklass är något som samtliga 

pedagoger påpekar. Detta bekräftas också av forskningsprojektet som genomfördes 

på Bornholm med Ingvar Lundberg som vetenskaplig ledare. Resultatet av studien 

visade att alla barn främjades av att leka språklekar i synnerhet riskgruppsbarnen 

som ingick i experimentgruppen. På Bornholmsmodellens hemsida står att 

språklekarna passar bra för flerspråkiga barn eftersom barnen tränar sin språkliga 

medvetenhet på ett lekfullt sätt, de utvecklar sitt ordförråd och får även möjlighet att 

träna på uttal och lyssna till språkmelodin (Häggström) Detta bekräftas i intervjuerna 

då det tydligt framkommer att pedagogerna tycker att materialet i 

Bornholmsmodellen passar för alla barn oavsett språklig bakgrund.  

 Några av pedagogerna lyfter fram det positiva med att leka med språket och 

syftar då till att Bornholmsmodellen bygger på just språklekar. Detta innebär att 

barnen på ett lekfullt sätt och med lekens hjälp tränar språket. Detta stämmer väl 

överens med läroplanen, Lpo94, där det står att leken har stor betydelse för lärandet, 

framför allt under de tidiga skolåren.  

 I Lpo94 framgår att alla barn i skolan ska få uppleva tillfredsställelse över att 

göra framsteg och övervinna svårigheter. Detta gav pedagog A uttryck för då hon 

belyste vikten av att som pedagog ge barnen hjälp och stöd när så behövs, för att de 

ska lyckas med uppgiften. Detta speglar både det sociokulturella perspektivet liksom 

det utvecklingsekologiska perspektivet, där just samspelet med omgivningen har stor 

betydelse för barnens utveckling.  

 Under intervjuerna tog flera av pedagogerna upp att barngruppens storlek har 

betydelse för genomförandet av språklekarna. Mindre barngrupper ger bättre 

resultat. En av pedagogerna förklarade att de av utrymmesskäl inte haft möjlighet att 

dela klassen under en period, men att det snart skulle vara löst. Detta är ett exempel 

på hur den yttre miljön kan ha inverkan på barns språkutveckling. Att miljön har 

betydelse för utvecklingen är något som Bronfenbrenner påpekade i 

utvecklingsekologin enligt Hwang & Nilsson (1996:51-52). Vi tycker att 

Bronfenbrenners teori kring miljöns betydelse för barns utveckling är intressant och 

vi tror start på att den miljö som barnen vistas i är av betydelse.  

 Samtliga pedagoger ansåg att materialet i Bornholmsmodellen är anpassat för 

flerspråkiga barn, även om det fanns vissa invändningar på tänkbara förbättringar. 
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Någon pedagog efterlyste bättre bildstöd med ord som har vardagsanknytning, ord 

som barnen själva använder sig av. Detta resonemang finner vi stöd för hos Arnqvist 

(1993:50) som menar att barn oftare lär sig ord som ingår i de sammanhang som de 

har erfarenhet av.  

 Att de flerspråkiga barnens ordförråd är begränsat är något som flera pedagoger 

tar upp. En 6-årings ordförråd uppgår enligt Arnqvist (1993:45) till 14 000 ord. 

Myndigheten för skolutveckling presenterar något blygsammare siffror, 8000-10 000 

ord. Oavsett vilken siffra som är mest riktig är det ändå troligt att de flerspråkiga 

barnens ordförråd inte uppnår dessa siffror. Förklaringen till detta kan vara att 

flerspråkiga barn kan ha sitt basordförråd delvis på sitt modersmål och delvis på 

svenska (Myndigheten för skolutveckling, 2008:9-10).  

 Vygotskij såg språket som ett verktyg för tänkandet eftersom språket utvecklar 

tänkandet och tvärtom (Arnqvist, 1993:36, Hwang & Nilsson, 1996:216, Säljö, 

2000:67). Med anledning av detta tycker vi att det är viktigt att barnen får hjälp att 

utveckla sitt ordförråd, så att inte begränsningar i språket utgör ett hinder för 

inlärning.  

 Svensson (2009:201) menar att det är viktigt att pedagogen visar intresse för 

barnets modersmål och uppmuntrar barnet att använda det eftersom det gynnar 

andraspråksinlärningen. Vi tror detta är ett framgångsrikt sätt för barnen att utveckla 

ordförrådet på eftersom identiteten bekräftas. I Lpo94 kan man läsa att språk, 

lärande och identitetsutveckling har ett starkt samband. Obondo (2005:32-33) menar 

att den somaliska kulturen och de somaliska värderingarna måste respekteras för att 

andraspråksinlärningen ska bli så bra och positiv som möjligt. Vi tror starkt på att 

attityden från pedagogen inverkar stort på språkprocessen och precis som Obondo 

skriver så är det viktigt att förmedla lust och glädje. Enligt utvecklingsekologin så är 

ett väl fungerande mesosystem gynnsamt för barnets utveckling, engagerade och 

intresserade föräldrar och pedagoger skapar goda förutsättningar för barnets 

fortsatta utveckling (Hwang & Nilsson, 1996:52). Vilket är ytterligare en orsak till att 

pedagogers attityd är avgörande, inte minst för flerspråkiga barn. 

 Att det är språkliga skillnader mellan det somaliska och svenska språket framgår 

i litteraturdelen. Ingrid Häggström (2007:235) skriver att barn med annat 

modersmål kan ha problem med att urskilja språkljuden i det svenska språket. I det 

material som vi fick av Åza Lantz framkom att det somaliska språket har andra ljud 

till vissa bokstäver (se tabell 1 och 2) och därför är det viktigt att träna in varje enskilt 
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grafem. Barnen i våra observationsklasser har inte lärt sig läsa på somaliska ännu, 

därför har de inte stött på det somaliska skriftspråket. Det är först då de kan se 

skillnaderna mellan språkljuden och det kanske kan bli problem. Vi trodde själva att 

olikheterna mellan språken skulle påverka de somaliska barnen i 

Bornholmsövningarna. Detta har vi dock inte funnit något stöd för i intervjuerna med 

pedagogerna eller i våra observationer. Däremot antyder specialläraren att 

skillnaderna i språket kan visa sig vid de fonologiska övningarna.  

 Under intervjuerna och observationerna framkom det att pedagogerna utgår 

från boken Språklekar efter Bornholmsmodellen – en väg till skriftspråket. I denna 

bok utgör rim och ramsor en av sammanlagt fem kategorier av språklekar. Vid två av 

observationerna är det just rim som står i fokus.  

 Lundberg menar att forskningen inte kunnat påvisa att rim och ramsor har 

någon betydande effekt på läsinlärningen och har därför valt att plocka bort detta 

avsnitt från boken Bornholmsmodellen vägen till läsning – språklekar i 

förskoleklass. Lundberg påpekar ändå att rim och ramsor bör ges utrymme i 

verksamheten eftersom det är glädjefulla inslag.  

 Det är uppenbart att åsikterna går isär just i fråga om rim och ramsor med 

anledning av uppdelningen av kategorier i dessa båda böcker. Vi är dock övertygade 

om att rim och ramsor fyller en viktig funktion, inte minst för flerspråkiga barn. På 

Bornholmsmodellens hemsida står att rim och ramsor är ett lustfyllt och roligt sätt 

att leka med språket, samtidigt som de utvecklar sitt ordförråd och får möjlighet att 

träna på uttal och lyssna på språkmelodin. 

 Arnqvist (1993:50) menar att barns olika erfarenheter påverkar deras 

språkutveckling. Vi tolkar det som att den kultur barnen växer upp i påverkar deras 

ordförråd, vilket i så fall innebär att de somaliska barnens ordförråd skiljer sig från 

svenska barns ordförråd. Detta stämmer även väl överens med det sociokulturella 

perspektivet där kulturen är avgörande för hur språkutvecklingen sker. Detta är 

ytterligare en anledning till varför rim och ramsor är en viktig del av 

Bornholmsmodellen enligt vår mening.  

 Pedagog F har lagt märke till att vissa flerspråkiga barn lär sig övningarna i 

Bornholmsmodellen utantill, till exempel vid rim då det ofta är samma ordpar som 

används (stuga – fluga, bil – pil). Pedagog F menar att nackdelen med detta är att 

barnen inte förstår den egentliga innebörden. Vi anser att det är pedagogens ansvar 

att se till att byta ut ord ibland och inte enbart använda de som finns i materialet. På 
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så sätt kan man lätt identifiera om barnen bara härmar eller verkligen har förstått 

innebörden av rim. Vi menar även att man med fördel kan använda ord som finns i 

barnens vardag, något som pedagogerna C och D har påpekat. 

 Under de fyra observationstillfällena har det inte framkommit några specifika 

skillnader i den fonologiska medvetenheten mellan de somaliska barnen jämfört med 

resten av barngruppen. Dock var det ett somaliskt barn i klass B som under 

observation 1 inte klarade av att rimma på egen hand. Om detta har att göra med 

barnets språkliga bakgrund eller inte är svårt att avgöra. Vi har under våra 

observationer noterat flera andra barn i barngrupperna som har haft svårigheter att 

rimma, därför kan vi inte finna stöd för att det somaliska barnets svårigheter kan 

kopplas samman med den språkliga bakgrunden. 

 En övning i Bornholmsmodellen som vi använde oss av under två observationer, 

kallas ”Gissa namnet”. Syftet med den övningen är att höra första ljudet i det egna 

namnet. Barnens namn har en speciell betydelse och genom att använda det stärker 

man barnens självbild, vilket har ett starkt samband med språk och lärande enligt 

Lpo94. Vi kunde under den här övningen se hur barnen fångades med och var 

engagerade. Vi tror att det har att göra med att övningen utgick från barnens egna 

namn, vilket gör att barnen bekräftas och är unika som personligheter. Vi menar att 

det är en viktig komponent för barns språkutveckling eftersom det stärker 

självförtroendet.  

 Flera av pedagogerna tar upp betydelsen av gruppstorleken då övningarna 

genomförs, mindre grupper är att föredra för bästa resultat. Vi instämmer i detta och 

tror att det här gäller alla barn, i synnerhet flerspråkiga. Stora grupper kan inverka 

negativt på många barn då de känner sig obekväma och inte vågar göra sig hörda, 

vilket inte minst gäller de flerspråkiga barnen med begränsat ordförråd. Detta kan 

även medföra att det blir svårt för pedagogerna att bedöma barnens språkliga 

medvetenhet. 

 Flera av pedagogerna som vi intervjuade efterlyste bättre bildstöd till 

Bornholmsövningarna, eftersom de tycker att det är viktigt för flerspråkiga barn att få 

visuellt stöd. Barn lär sig på olika sätt och det är därför betydelsefullt att få med så 

många olika sinnen som möjligt i övningarna. Under vfu´n såg vi ett tydligt exempel 

på detta. I observation 1 i klass B beskrev vi ett somaliskt barn som hade svårigheter 

att identifiera rim-paren. När detta barn istället fick se orden nedskrivna som 

ordbilder så uppfattade barnet rimmet omedelbart. 
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 Resultatet av vår studie visar att Bornholmsmodellen är ett material som 

fungerar tillfredsställande i flerspråkiga miljöer. I vår undersökning har vi inte märkt 

av att skillnaderna mellan det somaliska och det svenska språket har någon betydelse 

för hur barnen tar till sig Bornholmsmodellens övningar, och därmed utvecklar 

fonologisk medvetenhet.  

 

6 Avslutning 
Arbetet med denna uppsats har varit intressant och lärorikt och gett oss god insikt i 

Bornholmsmodellen. Denna kunskap känns värdefull för oss då vi snart tar klivet ut i 

arbetslivet.  

 Syftet med detta arbete var att vi ville undersöka hur Bornholmsmodellen 

fungerar i flerspråkiga miljöer, och vi valde att lägga fokus på barn med somaliska 

som modersmål. Vår hypotes var att de stora skillnaderna i språket skulle påverka 

hur barnen tillägnar sig språklekarna i Bornholmsmodellen. I vår undersökning har 

vi inte funnit något belägg för vår hypotes. 

 I intervjuerna och observationerna som vi gjort framkommer det att 

Bornholmsmodellen fungerar bra i flerspråkiga miljöer, vilket även Häggström 

skriver på hemsidan för Bornholmsmodellen.  

Bornholmsmodellen är ett framgångsrikt material och det används i många 

förskoleklasser runt om i landet.  

 Vi har under observationerna märkt att det är ett lustfyllt och varierande sätt att 

leka fram språklig medvetenhet på. Vikten av lek framgår i Lpo94 ”Särskilt under de 

tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig 

kunskaper”(2006:11).  

 Bornholmsmodellen är ett välarbetat och strukturerat arbetsmaterial som 

fungerar bra i flerspråkiga miljöer. Den ger möjlighet att individualisera övningarna 

så att de passar alla barn. Det är viktigt att se till att alla barn lyckas, något som även 

Lundberg skriver (2007:9). Pedagogerna har ett stort ansvar att se till att detta sker. 

Under våra observationer har vi sett att pedagogerna anpassat övningarna efter 

barnens förmågor, och även gett de hjälp och stöd när så behövts för att de ska klara 

av uppgifterna.  
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 Det vore intressant att forska vidare på om pedagogernas attityd till 

barnens modersmål påverkar hur barnen tillägnar sig det svenska språket. Detta är 

vårt främsta förslag till fortsatt forskning. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Pedagoger 

 

1. Hur länge har du arbetat med Bornholmsmodellen? 
 

2. Hur tycker du att materialet fungerar generellt sett, när det gäller att utveckla 
barns fonologiska medvetenhet? 

 

3. Tycker du att Bornholmsmodellen passar alla barn i förskoleklass? 
 

4. Anser du att materialet i Bornholmsmodellen är anpassat för flerspråkiga 
barn? 

 

5. Om materialet inte är anpassat efter flerspråkiga barn, hur anser du då att 
man skulle kunna göra för att anpassa det? 

 

6. Har du märkt någon skillnad på hur svenska barn respektive flerspråkiga barn 
tillägnar sig Bornholmsmodellen? 

 

7. Om du har märkt någon skillnad, är det någon särskild språkgrupp som 
urskiljer sig och i så fall hur? 

 

 
 


