
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPRÅKUTVECKLING HOS FLERSPRÅKIGA 

BARN GENOM ETT LEKPERSPEKTIV 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grundnivå 
Pedagogiskt arbete 

 
Svetlana Skolyarino 

 
2018-FÖRSK-G32 

201 

20182018-FÖRS20201K-20G328-FÖRSK-G32 

 



 

1 

 

Program: Examensarbete; Att utforska pedagogiskt arbete 
Svensk titel: Språkutveckling hos flerspråkiga barn genom ett lekperspektiv  
Engelsk titel: Language development of multilingual children trough a perspective of 
play 
Utgivningsår: 2018 
Författare: Svetlana Skolyarino 
Handledare: Annalena Sjögren 
Examinator: Maud Ihrskog 
Nyckelord: Arbetssätt, flerspråkiga barn, kroppsspråk, lekperspektiv, 
språkutveckling, upplevelser  
 _________________________________________________________________  
 
Sammanfattning 
 
Inledning: Vart fjärde barn i Sverige har utländsk bakgrund (Statistiska centralbyrån, 2017). 

Förskollärare behöver kunskaper kring språkutvecklingsområdet för att underlätta barnens väg 

till språkbehärskandet. En stor del av tiden under vistelse i förskolan leker barn. Leken går 

hand i hand med lärande och utifrån förskollärarens perspektiv är leken en arena för lärande. 

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka förskollärarens syn på flerspråkiga barns möjligheter till 

språkutveckling genom lek samt deras språkstimulerande arbetssätt i leken med dessa barn. 

 

Metod: För studien har valts en kvalitativ metod för att studiens fokus ligger på att få 

förståelse för förskollärarnas syn på flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling genom 

lek samt deras språkstimulerande arbetssätt i leken med dessa barn. I studien ingår fyra 

intervjuer med förskollärare från tre olika förskolor. Alla respondenter har arbetat inom 

barnomsorgen mer än 10 år och har en viss erfarenhet inom flerspråkiga barns språkinlärning. 

 

 

Resultat 

Studien visar att samtliga förskollärare anser att leken är förskolebarnets viktigaste verktyg 

för att få nya kunskaper samt en avgörande faktor i flerspråkiga barns språkutveckling och 

utvecklingen generellt.  En annan viktig slutsats är att förskollärare ses som ankare och 

förebild i leken och fungerar som språklänk mellan flerspråkiga barn och andra deltagare. 

Dessutom det som utmärker framsteg i språkutveckling hos flerspråkiga barn är barnens 

egen vilja och mod för att ta kontakt och leka med andra barn. 

En annan viktig faktor i arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn är användning av 

bilder och tecken som stöd både i leken och under hela vistelsen på förskolan. Tecken och 

bild fungerar som en kompletterande resurs i kommunikationen med flerspråkiga barn. 
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Inledning 

Vart fjärde barn i Sverige har utländsk bakgrund (Statistiska centralbyrån, 2017). Jag som 

blivande förskollärare kommer att möta dessa barn i förskolan. Mitt arbetssätt påverkar 

barnens generella utveckling och språkutvecklingen i synnerhet. I läroplanen för förskolan 

(Lpfö 98 rev.2016, s.10) redogörs att barn med ett annat modersmål än svenska utformar sin 

kulturella identitet samt utvecklar färdigheter i kommunikation såväl på svenska som på 

modersmålet. Flerspråkighet är en stor resurs för individen och samhället för att den innebär 

tillgång till olika kulturer, traditioner och synsätt. Respekt till olikheter och uppmuntran till att 

behålla sin tillhörighet till egna rötter är kännetecknande för ett mångkulturellt samhälle.  

 

Utvecklingsmöjligheter av alla sina språk hos dessa barn beror på attityder de möter, 

uppmuntran och stimulans. Vuxna i barnens omgivning spelar en avgörande roll för barnens 

helhets utvecklingen. Förskolepersonalens bemötande påverkar väsentligt barnen med ett 

annat modersmål. Förskolan måste sträva efter att skapa möjligheter för barnen att använda 

och utveckla alla språk de talar (Skolverket 2013, s.5). 

 

En av anledningarna till att jag riktar mitt arbete mot detta område är att jag har en utländsk 

bakgrund och har ett annat modersmål än svenska. Mina egna erfarenheter av språkinlärning 

och uppfattningar om svårigheter i språkbehärskande väcker mitt intresse till att fördjupa mig 

i frågan om förskolelärares roll i språkutveckling hos flerspråkiga barn genom lek. Dock finns 

det en stor skillnad mellan undersökningsområdet och mina erfarenheter då jag lärde mig ett 

nytt språk i vuxenålder samt jag har redan haft studiestrategier som jag använde mig av under 

inlärningstiden. Detta innebär att min erfarenhet inte är applicerbar på arbetet med barnen 

men min förståelse för barnens svårigheter och situation ger mig större möjligheter att hitta 

effektiva verktyg i arbetet med språkutveckling. 

 

Under de senaste åren har många barn med ett annat modersmål anlänt till Sverige. Barnen 

behöver hjälp med att behärska det svenska språket. Det är personal på förskolan som barnen 

träffar först och förskolepersonal har i sin uppgift att arbeta med språkutveckling och 

språkinlärning hos barnen. Förskollärare behöver kunskaper kring språkutvecklingsområdet 

för att underlätta barnens väg till språkbehärskandet. En stor del av tiden under vistelse i 

förskolan leker barn. Leken går hand i hand med lärande och utifrån förskollärarens 

perspektiv är leken en arena för lärande.  
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Syfte 

Studiens syfte är att undersöka förskollärarens syn på flerspråkiga barns möjligheter till 

språkutveckling genom lek samt deras språkstimulerande arbetssätt i leken med dessa barn. 

 

 Vilka uppfattningar har förskollärare om leken som verktyg i arbete med 

språkutvecklingen hos flerspråkiga barn?  

 Hur arbetar förskollärare för att främja flerspråkiga barns språkutveckling genom 

leken?  

 

Begreppsförklaring i studien 

I föreliggande studie kommer olika begrepp att användas som är centrala inom flerspråkighet 

och språkutvecklings områden. Här kommer dess förklaringar. 

 

Förstaspråk/modersmål; förstaspråk/modersmål är det språk som man lär sig i samspelet 

med föräldrar. 

 

Andraspråk; andraspråk är ett språk som man lär sig efter att man har basen i modersmålet, 

det vill säga att individen lär sig andra språket i det kulturellt och socialt sammanhang där 

språket talas i.  

 

Flerspråkighet; flerspråkighet avses som individens förmåga att uttrycka sig på mer än ett 

språk utan större ansträngningar.  
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Bakgrund 

Språkstimulerande arbetssätt 

Det är inte sällsynt att barn talar fler än ett språk flytande i dagens samhälle. Skolverkets 

stödmaterial Flera språk i förskolan är till att inspirera och vägleda förskolepersonal i arbetet 

med flerspråkiga barn. Det här stödmaterialet baseras på resultat av olika forskningar inom 

området. Skolverket (2013, ss.21-22) tar upp att barnen börjar förstå ord betydligt tidigare än 

de börjar tala. Det betyder att barnet förstår det nya språket (svenska) tidigare än hon/han 

aktivt börjar använda det. Därför är det viktigt att ta hänsyn till det faktum i arbetet med 

språkutvecklingen hos flerspråkiga barn i förskolan.  

 

Förskolan strävar efter att vara en plats där barnen får alla möjligheter och förutsättningar till 

en mångsidig utveckling. Förskollärare är ansvariga för att skapa en språkstimulerande och 

lärandemiljö för alla barn, i synnerhet för de barn som har svårigheter med språket av olika 

anledningar. Svensson (2012, s.29) menar att förskolan bidrar till att ordförråd breddas och 

antal ord ökar framför allt hos flerspråkiga barn men även hos barn som har svenska som 

modersmål. Författaren poängterar att flerspråkiga barn tillhör riskgrupp som har färre 

möjligheter att lära sig ett nytt språk. En förklaring till detta är att invandrare ofta har lägre 

utbildning och har svåra sociala och ekonomiska förhållanden i jämförelse med inrikes födda.  

Dock belyser Svensson (2012, s.30) att flerspråkighet innefattar många fördelar för barnen. 

Flerspråkiga barn uppnår högt resultat inom fonologisk medvetenhet vilken betyder att barnen 

har en förmåga att plocka ut språkljud i ord. 

 

Lekforskare och psykolog Brigitta Olofsson (2003, s.84) understryker att ingen annan 

aktivitet tränar språket så bra som leken gör. Under lekens gång talar barnen variationsrikt. 

Barn som tillhör andra språkmiljöer lär det nya språket lättare när de leker i vuxens närvaro 

och vuxen deltar aktivt i leken. Barn visar behov av att uttrycka sig på det sättet att 

kamraterna förstår vad krävs i leken samt barnen är i behov av att förstå vad andra deltagarna 

säger eller föreslår. 

 

Barnet lär sig att kommunicera på olika sätt med hjälp av första sången, leken och talspråket 

under de första levnadsåren (Olofsson 2003, s.38). Lekspråket och talspråket har en 

gemensam bas och kommer in i barns liv samtidigt. Lekforskare menar att lekspråk är ett sätt 

för barn att uttrycka sig genom handlingar i leken. Talspråk är det muntliga språket som 

består av ord och meningar. Under förskoleperioden uttrycker barn sig mer varierande och 

korrekt i leken än i talspråket. Talspråket och leken står i ömsesidigt beroende ställning och 

byter handlingar mot ord (”köp, köp” när de handlar i affären), eller byter ord mot handlingar 

(visar vad man gör), de skapar olika miljöer som de leker i (bygger kojor). Leken och 

talspråket är de tidiga kommunikationssätt som uppstår mellan vuxna och barnet. Den vuxen 

som ger barnet en uppfattning om leken och lär barnet leka spelar en avgörande roll för 

barnets sätt att utrycka sig genom språk och lek (Olofsson 2003, s.38).  

 

Förskollärarens språkstimulerande arbetssätt lägger Svensson (2012, ss.30-31) en stor vikt 

vid.  Språkstimulerande arbetssätt i förskollärarens arbete innebär att ställa öppna frågor, 

upprepa och bekräfta barnens utsagor samt att förskollärare använder sig av ett rikt ordförråd. 

Förskolläraren stödjer och uppmuntrar barnet i försök till samtal trots barnens 

språksvårigheter. Förskollärare utmanar barns tankar, svarar på frågor och förklarar det som 

barnen har svårt att förstå. Detta arbetssätt hjälper flerspråkiga barn utforska och därmed lära 

sig ett nytt språk snabbare. 
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Pramling Samuelssons och Asplund Carlssons (2008, ss.627-631) artikel är baserad på 

forskningar inom förskolebarns lärande och lek. Författarna poängterar att lek initieras av 

barn och resulterar i barnens lärande samt att barnen införskaffar sig nya kunskaper under 

leken. Barn skaffar kunskaper när de leker. Lek med kamrater ger barnet möjlighet att 

utveckla de tidigare inlärda kunskaperna och öva olika sociala kompetenser bland annat 

turtagning, samspel, kommunikation med andra människor. Pramling Samuelsson och 

Asplund Carlsson (a.a.) kommer fram till att förskollärare är ansvarig för att skapa 

förutsättningar för små barns inlärning genom att lägga fokus på sammanhang i leken och 

lärande, kommunikation och interaktion mellan barnen samt mellan barnen och lärare. 

Dessutom visar forskare lärarens olika synsätt på lekens möjligheter. Å ena sidan lär barn sig 

något nytt genom leken men lärande är inte lekens ändamål. Å andra sidan är lärare eniga om 

att ge barnen möjligheter för att improvisera, samspela samt vara lyhörda för barnens intresse 

ingår i lärarens ansvar och utformar förskollärarens kärnkompetens (Pramling Samuelssons & 

Asplund Carlssons 2008, s.636).  

 

Upplevelser och trygghet som byggstenar för lek och lärande 

Barns lärande och lek präglas av personliga, starka upplevelser enligt Lillemyr (2012, ss.17-

19). Upplevelser lägger grund till aktiv och betydelsefull erfarenhet, vilken är basen till leken. 

Barns lek består av fantasi, bearbetning och experiment samt den bidrar till barns utveckling. 

Barns lärande stimuleras av leken med hjälp av språk. Barn utforskar och testar de tidigare 

inlärda erfarenheterna i leken och sätter ord på dem (Lillemyr 2012, s.18). Liknande 

synvinkel har Olofsson (2002, s.135) när hon poängterar att leken byggs på fantasi och 

upplevelse som leder till erfarenheter, kunskaper och språkutveckling. Bearbetning av 

upplevelser hjälper barnen att förstå verkligheten bättre. 

 

Leken är barnets fantasivärld. Ur det pedagogiska och psykologiska perspektivet är leken en 

komplex process där barnet bearbetar omvärlden och får kunskaper om den. Dessutom lär sig 

barn olika regler, normer och roller under lekens gång. Detta leder till utformning av identitet 

och självkänsla. Fantasin och kognitiva förmågor skapas och utvecklas när barn leker med 

varandra eller med en vuxen (Olofsson 2002, s.136). Hwang & Nilsson (2011, ss.220-222) 

hävdar att det finns samband mellan barnets självuppfattning och samspel med omgivningen. 

Barn leker och samspelar med andra människor för att uttrycka sin personlighet och få nya 

erfarenheter som vägleder till kunskaper. Känsla av trygghet och en bra självkännedom hos 

barn underlättar leken och samspelet med andra samt förutser att barn har bättre förmåga att 

tänka sig in i andra situationer.    

Samband mellan lek, språk och kommunikation 

Jensen (2013, ss.121-122) understryker samband mellan lek och kommunikation. Under 

lekens gång uppstår kommunikation på olika sätt bland annat med hjälp av ord, gester, 

ansiktsuttryck, bilder, ljud och hantering av objekt. Den person som talar kallas för sändare. 

Den som lyssnar är mottagare. Kommunikationsprocess är en process där sändare och 

mottagare byter signaler eller meddelande med varandra. Kommunikation sker på olika sätt 

beroende på situation och på person man kommunicerar med.  

 

Olofsson (2003, ss.65-69) menar att kommunikationen mellan lekdeltagarna är en 

nyckelfaktor för en fungerande lek. I minnet ska hållas egna och andras samt gemensamma 

tankar för att leken ska fungera. Social kompetens innebär en förståelse för sociala lekregler: 

samförstånd, ömsesidighet, turtagande. Samförstånd betyder att alla som deltar i leken är 
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överens om att de vill leka och vad de vill leka med. Ömsesidighet är deltagarnas behov att 

anpassa sig efter varandra i ett ömsesidig samverkan. Social kompetens innefattar att barn 

förstår och följer regler om hur man behandlar varandra, enligt Olofsson. 

 

Vidare tar Olofsson (2003, s.69) upp lekens betydelse för barns utveckling. 

Experimenterande, undersökande, omedvetet tydliggörandet som uppstår i leken leder till att 

barn utvidgar sin kunskap. Genom lek utvecklas barns språk snabbare och barnen talar om 

vad de gör, de beskriver och föreställer olika saker, sätter ord på handlingar. Barns inlevelse 

och fantasier utformar lekens innehåll och det medför kontinuerligt språkträning. Lek ger 

barnen möjlighet till att få vara regissörer, författare till egna berättelser, skådespelare och 

åskådare. Det är viktigt att barn lyssnar och förstår varandra för att undvika att göra fel vilket 

kan eventuellt leda till lekens slut.  

 

Kultti (2012,  s.48) visar att språkutveckling har en stor inflytande på lekens innebörd och 

dess successiva utveckling under förskoleperioden. Barns uttalade idéer lägger grund till ett 

meningsfullt händelseförlopp i leken. Fantasifulla, omväxlande, intressanta lekaktiviteter 

präglar en utvecklad lek. Förskolan framställs som ett sammanhang i barnens liv som skapar 

förutsättningar, ger lust och motivation för lekar. Lärare planerar och arrangerar 

lekstimulerande verksamheten i grupper av olika barn och motiverar barnen till lekar.  

 

Skolverket (2013, ss.42-43) beskriver att barns förmåga att uttrycka sig i leken påverkar barns 

deltagande i leken samt lekens innebörd. Lekar som baseras på språkliga handlingar är ofta 

oförståeliga och därför de är svåra att delta i för barn som saknar språkliga kunskaper. Men 

det finns andra typer av lekar där det är lätt att delta i oavsett ordförråd. 

Lekar med en bekant struktur och lekar där språkanvändning har ett direkt samband med 

innehållet har en stimulerande effekt på språkutveckling hos flerspråkiga barn. Dessutom 

spelar barnens intresse för att delta i leken en stor roll för språkutvecklingen hos barnen. 

Exempelvis fysiska lekar har enkla strukturer, vilket barnen har lätt att förstå och följa. Dessa 

lekar kräver inte en bred språklig kunskap. En annan faktor som bidrar till att leken blir 

språkstimulerande är att andra deltagare i leken visar språkstöd för barnen med 

språkbegränsningar i svenska språket (Skolverket 2013, ss.43-44).   

 

Barn som har språket med sig, barn som kan förstå och göra sig förstådda kommer lätt in i 

leken. Barn som har begränsad språkförmåga eller förstår inte språket har svårt att vara med i 

leken (Bruce 2010, ss.108-111). Författaren tydliggör att språket är en inträdesbiljett till lek 

och gemenskap. Med hjälp av ord kan barn förflytta sig i en annan tid och rum genom att 

använda sig av sin egen fantasi. Språkutvecklingen och leken är ömsesidigt beroende av 

varandra. Språk är ett verktyg för att fördjupa, förlänga och utveckla leken. Kunskap och 

erfarenheter vilka barn får i leken, bearbetas genom språket. Författaren poängterar också att 

språket kan förebygga och reda ut konflikter och missuppfattning i leken. Enligt Bruce (a.a.) 

håller sig barn med språkliga hinder borta från leksituationer som baseras på förhandling. De 

leksituationerna anses vara konfliktladdade för barnen då barnen har svårt att förstå och 

uttrycka sig i leken. 

 

Förskollärares förståelse för samband mellan leken och språkutvecklingen underlättar 

väsentligt det pedagogiska arbetet i allmänhet och i synnerhet arbetet med flerspråkiga barn.  

Lek och språk förutsätter och stimulerar varandra. Förskollärare måste vara lyhörd, ta sig tid 

att bemöta barnens olikheter och bekräfta varje barn. Det är viktigt att förskollärare bekräftar 

barns förmågor så ofta som möjligt i olika situationer. Genom att arbeta på det sättet 

stimulerar förskollärare barnens utveckling och lärande (Bruce 2010, s.111). 
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Språk som verktyg till lärande  

Barn lär sig nytt språk lättare än vuxna men ändå behöver barn flera år för att kunna använda 

ett annat språk som verktyg i lärande. Studier visar att vuxnas uppmuntran och barnens 

deltagande i blandade grupper där flerspråkiga barn och barn som har svenska som 

modersmål presenteras ger barnen möjlighet att utveckla sitt andraspråk mångsidigt (Kultti 

2012, ss.42-43). Ladberg (2003, s.32) undersöker faktorer som påverkar språkanvändandet 

när flerspråkiga barn börjar lära sig ett nytt språk.  Författaren menar att det nya språket inte 

ersätter modersmålet men språksvårigheter uppstår ifall något av språken inte används. Dåliga 

förutsättningar för språkutveckling hos barnen orsakar svårigheter med språkbehärskandet. 

Det är inte språk som skapar problem utan frånvaro av tillfällen att tala språk samt 

omgivningens negativa attityder och reaktioner leder till att barnet undviker språket. 

  

Kultti (2012, ss.43-44) menar att meningsfullt sammanhang i vardagen spelar en viktig roll 

för språkutveckling. Under tidiga åren lär barn sig språket utan instruktioner. Barn upprepar 

återkommande ord och uttryck på nytt (främmande) språk som enheter utan att förstå 

innebörden. På så vis utvecklas kommunikationen på andraspråk genom imitationer. Liknande 

syn på små barns språkinlärning har Ladberg (2003, ss.55-57). Forskare markerar att barn lär 

sig mycket utan att förstå och minnet spelar en ledande roll i deras lärande. De lyssnar, 

memorerar, vågar och härmar. Ramsor, sångtexter lär sig barn utan att förstå varje ord. 

Förmåga att lära utantill är barns viktigaste förmån som leder till att barn tar till sig 

språkgrunden. Vidare förklarar Ladberg att kommunikativa strategier hos barn har samband 

med att göra något och sätta ord på handlingen. Språkutveckling och förståelse för det nya 

språket hos flerspråkiga barn påverkas väsentligt av lärares engagemang och vilja att stödja 

barnet i kommunikationen på det nya språket.   

 

Ladberg (2003, ss.145-147) poängterar att förskollärare har tre huvuduppgifter som hjälper att 

främja språkutveckling hos barn. Förskollärare skapar en språkstimulerande atmosfär, 

organisera verksamhet och ge tillgång till språket. Atmosfären i barngruppen har en stor 

betydelse för språkutveckling hos barnen. Trygghet, hjälpsamhet, positiv stämning och attityd 

stimulerar barn till att tala alla sina språk på förskolan. Verksamheter organiserade på detta 

vis främjar möjligheter för barnen att använda alla sina språk. När barn leker utvecklas deras 

förmåga att uttrycka sig samt språket växer fram som tankeverktyg och 

kommunikationsmedel. Ladberg (2003, s.148) menar att lekens atmosfär har en stor betydelse 

för språkutveckling. En lugn lek utan avbrott bidrar till att barnen diskuterar, använder fantasi 

och kreativitet för att variera leken vilket leder till att språket används på mer avancerat sätt. 

Förskollärarens positiva attityd till barnens mod och lust att tala ett nytt språk är stimulerande 

faktorer för en lyckad språkutvecklig hos flerspråkiga barn. Genom att uppmuntra barnen och 

välkomna barnens försök till samtal trots att barnen har svårigheter att utrycka sig får barnen 

fler möjligheter till språkträning. 

 

Dessutom är det viktigt att tillgodose det språkliga inflödet kontinuerligt och organisera en 

genomtänkt planering av aktiviteter som främjar språkutveckling hos flerspråkiga barn. Ett 

inflöde av språkligt material skapar förskollärare genom att läsa böcker, berätta sagor och 

samtala med barnen. Barnen kommer att använda dessa kunskaper i lekar och egna 

diskussioner (Ladberg 2003, ss.148-149).   

 

Vuxens deltagande i lek 

Förskollärare fungerar som en språkande länk för flerspråkiga barn och därför är förskollärare 

en resurs för barnen och ger tillgång till leken (Skolverket 2013, s.20). Genom att leka affär 
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kan förskollärare sätta ord på konkreta handlingar. Vuxens deltagande lockar till sig nya barn 

vilket ger barnen som har ett annat modersmål än svenska, lek- och språkförebilder. Barn lär 

sig språket genom att lyssna på andras samtal. Att stödja barns språkutveckling i ett eller flera 

språk innebär att förskollärare strukturerar samtalet med barnet och förmedlar det konkreta 

som äger rum här och nu, uppmuntrar barns utsagor samt refererar till handlingar som ska 

komma eller som just har hänt. Skolverket (2013, ss.22-23) refererar till en studie som visar 

att barns språkutveckling är ett inre hårt arbete som innefattar kognitiva förändringar till 

kvalitativa förändringar. Olika språk har olika svårighets grader och därför innebär olika 

utmaningar för barnen. En annan forskning undersöker språkinlärning av både modersmål och 

andra språk hos flerspråkiga barn. Studien visar inget direkt samband mellan barnets inlärning 

av modersmål och andraspråk. Dessutom har flera studier kommit fram till att barn kan 

behärska svenska språket i högre grad bättre än sitt eller sina modersmål. Detta kan peka på 

att barnens språkutveckling påverkas marginellt av att vara i meningsfullt sammanhang när 

språkanvändandet sker.  

 

Lillemyr (2012, s.35) betonar betydelse av vuxens deltagande i barns lek. Vuxna hjälper barn 

att komma in i leken som påbörjades av andra barn. Den vuxnes roll i leken är att 

uppmärksamma barnens behov och erbjuda barnen en möjlighet att skapa, uppfinna, laborera 

och på detta sätt stimulera barnen till nya utmaningar. Men barnets initiativ till att välja och 

utreda ett problem måste stå i fokus i undervisningens organiserade lärande. Utmaningen för 

pedagogen är att skapa en innehållsrik undervisning utifrån barns intresse. Detta leder till att 

lek och lärande kompletterar varandra och vuxnas deltagande i leken har en nyckelroll i 

utvecklingen av barns kunnande, skicklighet och kreativa förmågor. Lillemyr (2012, s.28) 

understryker att vuxna i förskolan påverkar barns lek på utvecklande och effektiv vis. Rollek 

är väsentlig för utveckling av de kognitiva, socioemotionella, kreativa förmågor hos barn och 

barn får erfarenheter och förståelse för olika sociala sammanhang. 

 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

Alternativ och kompletterande kommunikation är ett sätt för personer med talsvårigheter eller 

andra språkhinder att kommunicera med sin omgivning. För dessa personer finns AKK till 

hjälp för att göra sig förstådda exempelvis genom tecken- och bildstödd. I nuvarande 

samhället är användning av AKK en extra resurs och kompetensen. AKK används i skola och 

förskola för att underlätta kommunikation mellan barn och lärare eller förskollärare (Heister 

Trygg och Andersson 2009, s.141). 

 

Tissel (2009, ss.8-11) förklarar att Tecken som Alternativ och Kompletterande 

Kommunikation (TAKK) kompletterar det talade språket för att tydliggöra det som sägs. 

TAKK är genväg till svenska språket för barn som har ett annat modersmål än svenska för att 

tecken får förklarande funktion för dessa barn. Dessutom innefattar TAKK olika verktyg för 

att arbeta och bygga på språket. Tal, bilder, tecken och text är ett exempel på hjälpmedel i 

arbetet med språkutveckling. Kombinationen av alla verktygen gör inlärningen effektivare. 

Med hjälp av tecken pekas ut det viktigaste i det som förmedlas samt tecken betraktas som 

understrykningar i talet. Genom att använda tecken erbjuder förskollärare barnen att delta i 

samtalet och framkallar en känsla av gemenskap hos barnen. Författaren (Tissel 2009, ss.58-

59) försäkrar att tecken har en språkutvecklande effekt för alla barn men för flerspråkiga barn 

fungerar tecken som en bro mellan sina språk. Tecken ger barn med annat modersmål en 

möjlighet att göra sig förstådda, minskar frustration och aggressivitet vilken uppstår på grund 
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av missförstådd, utformar förtroende mellan barnen och vuxna och medverkar till en positiv 

känslomässig utveckling. 

 

Heister Trygg & Andersson (2009, ss.52-53) understryker att kroppsspråk är otillräckligt för 

kommunikationen i vissa fall. Då behövs det andra yttre föremål för att fungera som signaler 

eller symboler till och från omgivningen. På detta sätt kommer visuella hjälpmedel till 

användning. Fotografier eller bilder kan användas som AKK. Kommunikationen kring 

bestämda begreppsområden (kläder, djur, kroppsdelar och så vidare) sker med hjälp av 

personliga fotografier eller består av olika fotografier ur existerande collage. I detta fall 

uppfattas fotografier som signaler eller symboler från avsändare till mottagare och tvärtom. 

Skillnad mellan fotografier och bilder är att fotografier är en direkt avbildning och bilder är 

mer abstrakta. I dagsläget finns flera större bilduppsättningar inom olika områden som är 

anpassade till olika åldrar och kan kostnadsfritt laddas ner på nätet.  

  

Teorianknytning 

Flera synsätt på lek och lärande har utvecklats i strävan efter att förstå lekens och lärandets 

påverkan på barns utveckling samt lekens och lärandets samband. Teori utformats av 

bestämda begrepp som ens teorins anhängare lägger störst vikt vid. Med hjälp av en teori 

fördjupas förståelse för ämnet (Lillemyr 2002, s.77). Den här studien kommer att koncentrera 

sig på sociokulturell teori.  

 

Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin fokuserar på att utvecklingen sker genom samspel med andra 

människor. Omgivningen hjälper människor att skapa erfarenheter som leder till förståelse för 

hur världen fungerar. Man lär sig på det sätt som omgivningen ger möjlighet till och 

stimulerar till lärandet. Barnet och sin utveckling är beroende av den vuxne. Genom tittut 

leken eller en lek med boll lär sig barnet grundläggande reglar inom samspel, kommunikation, 

turtagning samt får möjlighet att känna glädje och besvikelse. Vuxna bedriver socialt samspel 

där barnet deltar aktivt i sin egen inlärning (Säljö 2010,ss.65-66).   

 

Vygotskij (1995, ss.15-19) klargör att barns kreativa processer observeras i lekar vid tidig 

ålder. Barn reproducerar i sina lekar det som de redan har sett eller upplevt. Härmningen tar 

mycket plats i lekar. Barnets lek är inte bara deras tidiga erfarenhet och upplevelser utan 

också deras bearbetningar av reproduktiva intryck. På det sättet skapas en ny verklighet som 

visar både barnets önskan och intressen. Kreativitet leder till lärande och utveckling på grund 

av att gränser till verkligheten överskridas. Barnet får olika intryck från alla sinnen och 

samspel med andra. Det ger barnet en viss erfarenhet inom ett specifikt ämne. Det lägger 

grunden till barns skapande verksamhet.   

 

Kommunikation och språk har enligt Säljö (2010, s.67) en central roll i sociokulturell teorin 

för att de fungerar som sambandet mellan omgivningen och barnet. Kommunikation hjälper 

barnet ta till sig förståelse om omvärlden, skapa kunskaper och applicera dem genom kontakt 

med andra. 

 

Vygotskij lägger stor vikt på barns imitationsförmåga vilket är grundläggande element för 

utveckling av språk. Den förmågan utvecklas genom samarbete med andra barn och vuxna. 

Barnet uppnår högre grad i språkinlärning och utveckling genom imitation som är ett av de 
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viktigaste inlärningsverktyg. Barnet använder sig av imitationsförmåga för att lära sig något 

nytt i samarbete med lärare och då är lärare förebild för barnet (Vygotskij 1999, ss.332-333). 

 

Enligt sociokulturell teorin lägger kommunikativa processer grund till lärande och utveckling. 

Språket spelar en avgörande roll för lärande och tänkande. Kommunikation ger människor 

tillgång till en kulturell mångfald. Genom att delta i samhället lär man sig att använda språket 

(Dysthe 2003, s.48).  

 

Individens handlindar är situerade i sociala livet, det vill säga att de är beroende av vilka 

uppfattningar och de är aktuella i en given situation. Tänkande, kommunikation och fysiska 

handlingar är förankrade i kontexter.  Det är viktigt att förstå samband mellan handlingar och 

situationen där de sker. Utifrån sociokulturella teorin underlättar begreppet förståelse för 

lärandets natur (Säljö 2000, ss.130-131)  

 

Inom den sociokulturella teorin markerar Säljö några begrepp som underlättar förståelse av 

denna teori. Ett av dem är scaffolding. Scaffolding är kommunikativa stöttor för barnen som 

pedagogen använder i arbetet. Det innebär att förskollärare bryter ner uppgiften i mindre bitar 

och gör den mer förståelig för barnen. Pedagogen med hjälp av scaffolding vägleder och 

korrigerar barnet. Barnet i sin tur förstår uppgiften och lär sig utifrån pedagogens stöttning 

och kommunikation(Säljö 2014, s.129).   

 

För att förenkla livet har människor utvecklat artefakterna. Artefakt enligt Säljö är redskap 

som hjälper människan förstå omvärlden och agera i den. Författaren skiljer två typer av 

artefakter: intellektuella (språkliga) och fysiska. Med intellektuella artefakter menas 

färdigheter inom viss område (kunskapsområde eller ämne). Med fysiska artefakter menas 

fysiska föremål tillverkade av människor (Säljö 2010, ss.19-20). 

 

Kunskaper medieras, detta innebär att kunskapen tolkas eller förmedlas genom olika form av 

samspel med omgivningen. Samspel kan genomföras i leken eller i kommunikationen (Säljö 

2000, s.66). 
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Metod 

I detta avsnitt kommer att presenteras metod som har valts för att samla in data och 

motivering för användning av metoden. 

Kvalitativ metod 

Bryman (2011, ss.345–347, 371–372) beskriver några etapper i forskningsprocessen, bland 

annat formulering av forskningsfråga, urval av relevanta personer, datainsamling och resultat. 

Forskaren tolkar data och rapporterar resultat och slutsatser i sista hand. Fokus i kvalitativ 

forskning ligger på deltagarnas perspektiv och uppfattningar om det undersökta fenomenet. 

 

Jag har valt att använda en kvalitativ metod i studien. Anledningen till det är att studiens syfte 

är att få förståelse för förskollärarnas syn på flerspråkiga barns möjligheter till 

språkutveckling genom lek, samt att undersöka erfarenheter och förskollärarnas upplevelser 

om hur språkstimulerande arbetssätt i leken påverkar språkutveckling hos dessa barn. Om jag 

exempelvis skulle vilja undersöka hur ofta förskollärare använder sig av lek som pedagogiskt 

redskap för att stimulera flerspråkiga barns språkutveckling, då skulle jag använt mig av 

kvantitativ metod. Bryman (2011, ss.168–170) lyfter fram att kvantitativa forskare undersöker 

varför något sker på visst sätt. Kvantitativa undersökningar mäter olika fenomen. Syftet med 

denna studie är inte att mäta något utan att få förståelse för en viss företeelse. 

 

 

Intervju som verktyg  

Intervjuarens förhållningssätt påverkar avsevärt trovärdighet av insamlad data skriver 

Kihlström (2007, ss.48-50). Författaren menar att intervjun flyter på ett naturligt sätt när 

intervjuaren undviker att styra respondentens svar samt inte ställer ledande frågor. Detta leder 

dessutom till att respondenternas svar blir mer tillförlitliga och respondenter återberättar 

situationer och upplevelserna utifrån egna erfarenheter utan att intervjuaren lägger i egna 

värderingar och åsikter.  

Utifrån syftens frågeställningar har intervjufrågor utformats. Frågeställningarna skiljer sig 

marginellt från intervjufrågorna. Frågeställningars mening är att förtydliga syftet, 

intervjufrågor är verktyg för att få information för att besvara frågeställningar. 

 

Intervjuarens uppgift är att lyssna uppmärksamt på respondenternas berättelser och visa 

intresse för det som verkar vara viktigt för respondenten samt ställa följdfrågor under 

intervjun. Forskaren använder sig ofta av en intervjuguide. Den består av ett antal 

huvudfrågor som är intressanta utifrån undersöknings område. Intervjuguiden hjälper 

forskaren att ha koll på vilka ämne som kommer att beröras under intervjun. Forskaren 

behöver inte följa intervjuguiden exakt och noggrant det vill säga att intervjufrågor inte 

behöver komma i samma ordning och med samma ordföljd. En möjlighet att spela in samtalet 

underlättar analysen av insamlade data och anses vara en fördel, poängterar Bryman (2011, ss. 

413–422). 

I min studie har jag använt mig av intervjuguiden och har spelat in samtalen med 

respondenterna. Intervjuguiden var ett hjälpmedel för mig för att begränsa intervjuns 

omfattning och samla in data enbart inom relevant område.  

 

Orsaken till att intervjuer användes som metod i studien är att jag strävar efter att får en 

helhetsbild av undersöknings området. Ur min synpunkt är intervjun mest tillämplig metod för 

min studie då den erbjuder mig en viss flexibilitet. Under intervjuerna hade jag en möjlighet 

att lyssna på respondenternas svar och förtydliga det som verkade vara otydligt omedelbart 
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under samtalet. Detta sätt att arbeta med informationen reducerar missförstådd till en viss del 

och tillgodoser krav på studiens tillförlitlighet.    

Semistrukturerad intervju 

Semistrukturerad intervju innebär att ett antal frågeområden används istället för många 

detaljerade frågor och samtalet förs mer naturligt. Det hjälper respondenten att styra 

ordningen själv när olika ämnen lyfts upp i samtalet.  

Den typen av intervju är ett lämpligt verktyg för att besvara studiens syfte. Semistrukturerad 

intervju hjälper respondenter att koncentrera sig på relevanta områden som är intressanta för 

min studie utan att riskera göra intervjun för detaljerad.  

 

Syftet med semistrukturerad intervju är att få en persons uppfattning om sin verklighet och 

därför vill intervjuaren att respondenten berättar så mycket som möjligt utan att ledas av 

intervjuaren (Bryman 2011, ss.413–422). Författaren förklarar att det är viktigt med lugn 

miljö under intervjun. Innan samtalet påbörjas studiens syfte presenteras för intervjupersonen. 

Intervjufrågor bör vara genomtänkta och tydliga. Forskaren strävar efter att använda språk 

som respondenten förstår (Bryman 2011, ss.420-422).    

 

Innan intervjuerna skapade jag intervjufrågor och skapade en intervjuguide. I intervjuguiden 

har jag ringat in de viktigaste ämnesområden enligt mig. Varje samtal med förskollärare 

inleddes med att jag presenterade studiens syfte. Jag strävade efter att skapa så lugn miljö som 

möjligt och erbjuda ett tillräckligt tidsutrymme för respondenternas berättelser. Mitt 

engagemang och intresse för ämnet bidrog till att samtalet genomfördes öppet och genom att 

ställa följd frågor blev intervjun en sammanhängande berättelse. 

 

Det finns nackdelar med semistrukturerad intervju enligt Bryman (ss. 368–369, 430–431). Det 

krävs tid att skriva ner intervjun och att analysera data. Undersökningen är svår att replikera. 

Resultatet är svårt att generalisera för forskaren på grund av att få personer intervjuas.  

Min undersökning består av fyra intervjuer. Det begränsade antalet intervjuer gör 

undersökningen svår att replikera och resultatet är svårt att generalisera.  Det talade språket 

spelar en central roll i intervjun. Det är lätt att missa det som händer runt omkring till exempel 

miljöns betydelse. Respondenten ofta säger något relevant efter bandspelarens avstängning.  

Alla intervjuer i min studie spelades in och bandspelaren avstängdes en kort stund efter den 

sista intervjufrågan besvarades. Det gjordes för att inte missa sista respondenters funderingar.  

 

Urval 

Urvalet av förskolor genomfördes med hänsyn till vissa faktorer. Ett av de viktigaste 

kriterierna var att förskolor ligger i mångkulturella områden. På det sättet har jag 

effektiviserat arbetet och försäkrat mig att respondenterna har erfarenhet inom 

undersökningsområdet. Genom att läsa kort presentation på förskolornas hemsidor valde jag 

några förskolor som prioriterar språkutveckling i pedagogiska arbetet. Sedan tog jag kontakt 

med rektorerna och bad om rekommendationer av förskollärare som arbetade mycket med 

språkutveckling. Jag fick förskollärarnas kontaktuppgifter och ringde de upp. Fyra 

förskollärare från tre förskolor tackade jag till att medverka i min studie.   

 

I studien ingår fyra intervjuer med förskollärare från tre olika förskolor.  Alla respondenter 

har arbetat inom barnomsorgen mer än 10 år och har en viss erfarenhet av arbetet med 

språkinlärning hos flerspråkiga barn.  
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Jag fokuserade på att undersöka förskollärarnas uppfattningar, erfarenheter, arbetssätt och 

funderingar kring området. Bryman (2011, s.434) poängterar att det är viktigt att göra ett 

målinriktat urval av respondenter. Det betyder att forskaren väljer relevanta personer som 

bidrar till undersökningen.  

Genomförande 

Efter att jag har kontaktat förskolechef berättade jag om den undersökning som skulle lägga 

grunden till studien. Jag bad också rekommendation av förskollärare som skulle kunna dela 

med sig av sin syn på flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling genom lek samt 

berätta om deras språkstimulerande arbetssätt i leken med dessa barn. Några förskolechefer 

tackade nej till deltagande i studien med anledningen att förskollärare har hög 

arbetsbelastning, samt tar hand om studenter och praktikanter och det finns ingen tid i 

schemat för intervjuer. Efter att jag har ringt till 10 förskolor fick jag möjlighet att intervjua 

fyra förskollärare.  

Jag kontaktade förskollärarna för att berätta om studien och för att boka tid för eventuella 

intervjuer på deras arbetsplats. Förskollärare visade stort intresse för undersökningsområdet 

och ville gärna medverka. I val av intervjuade förskollärarna har jag tagit hänsyn till 

förskolechefernas rekommendationer. 

 

Innan intervjuerna genomfördes förberedelser genom att skriva ner intervjufrågor och läsa 

mycket om det område som är centralt för studien. Det gjordes för att få en grundläggande 

förståelse för ämnet. När intervjufrågorna formulerades försökte jag att undvika ja eller nej 

frågor. Istället koncentrerade jag mig på öppna frågor för att ge förskollärare möjlighet att 

beskriva sina svar tydligare och friare. Intervjufrågorna baserades på studiens syfte och 

frågeställningar. Intervjuerna tog mellan 20-30 minuter och utfördes i lugn miljö, i små 

mötesrum eller i personalrummet på förskolorna. Förskollärare intervjuades enskilt. Innan 

intervjun fick respondenterna kort information om mig och min studie samt om 

forskningsetiska principer som skulle användas. Samtliga förskollärare gav tillåtelse att spela 

in alla intervjuer och det hjälpte mig få en djupare förståelse och lättare kunna tolka resultatet.  

Under intervjuerna lyssnade jag noggrant, visade intresse och min uppmärksamhet för att 

skapa en givande intervjumiljö. Sedan transkriberades de intervjuer som spelades in, genom 

att lyssna noga och anteckna ner det som sades.  

 

I analysdelen sammanställdes de mest relevanta delarna av dessa intervjuer för att kunna 

besvara frågeställningarna i studien. Analysen började med att jag gick genom 

intervjuutskrifterna för att få en tydlig bild av genomförda intervjuer. Innebörden i utskrifter 

av intervjuer delades sedan in efter kategorier som respondenterna betonades av och 

intressanta citat markerades. Själva analysen genomfördes genom att ett nytt dokument 

skapades där citat från intervjuerna sattes in under olika kategorier. Valet av dessa kategorier 

utgick ifrån teoretiska grunder inhämtade ur kurslitteratur samt ifrån frågeställningarna i 

studiens syfte.  

 

Forskningsetik 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är de fyra 

forskningsetiska principerna forskare bör ta hänsyn till när det kommer till genomförandet av 

forskningsstudier. Forskaren måsta lägga fokus på en noggrann planering av undersökning för 

att hålla sig borta ifrån att bryta mot forskningsetiska principer (Löfdahl 2014, ss.32-37). 
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Informationskrav och samtyckeskrav. Enligt informationskravet informerar forskaren alla 

deltagare i undersökningen om studiens syfte och att det är frivilligt att delta i den. 

Respondenterna får också information om rätten till att avbryta sitt deltagande när de vill om 

de känner för det. Alla deltagaren ger sitt samtycke. Forskaren ger information om på vilket 

sätt svar och resultat ska bearbetas och handskas samt om att obehöriga personer inte ska 

kunna ta del av det undersöknings materialet. Dessutom måste forskaren garantera anonymitet 

för deltagarna och informera om på vilket sätt deras identitet ska skyddas (Löfdahl, ss. 36–

37).  

I början av min undersökning tog jag kontakt med förskolechefen och bad om samtycke för 

att intervjua förskollärare, sedan kontaktade jag pedagoger och bad om deras medgivande. 

Vid intervjubokningar meddelade pedagogerna att de hade ont om tid och jag skulle kunna få 

intervju mellan 20-30 minuter. Jag skickade ett missivbrev med studiens syfte och en kort 

beskrivning hur undersökningen går till varje blivande respondent.   

 

Nyttjandekravet handlar om att använda de samlade data endast i studien och att det är 

förbjudet att spara och ge tillgång till materialet på något sätt (Löfdahl 2014, s.38). 

Respondenter fick information om att allt material som jag samlade in enbart skulle användas 

till den här studien. 

 

Konfidentialitetskarvet. Forskaren har ett stort ansvar för att inte röja eller skada personlig 

identitet och integritet av deltagarna därför behövs ta hand om anonymitet (Hermerén 2011, 

s.43). I anteckningarna till datainsamlingen skrevs inga namn på varken pedagoger eller 

förskola, det noteras med siffror eller bokstäver för att bevara deras anonymitet. De har sedan 

getts fiktiva namn såsom: Maria, Anna, Emma, Linnea. 

 

Validitet och reliabilitet  

Thurén (2007,s.26) poängterar att validitet betyder att forskaren har undersökt det hen ville 

undersöka och inget annat. Överensstämmelse mellan verklighet och tolkning är validitet 

(Lökken och Söbstad 1995, s.117). Frågan som står i studiens fokus måste kunna ge en giltig 

kunskap om det. Med andra ord är det väsentligt att insamlade data är betydelsefulla 

(trovärdiga) för studiens frågeställningar. Tolkningen av data måste vara förankrad i ett 

empiriskt underlag. I studien kan validitetsbegrepp relateras till min kunskap om det som 

kommer att studeras. Studiens resultat och analys anses vara rimlig och väl förankrade i den 

teoretiska bakgrunden om intervjufrågor är utformade på ett sätt som leder till svar som kan 

användas till att besvara studiens syfte. 

 

Reliabilitet visar hur noggrant studien mäter det som ska mätas. Lökken och Söbstad (1995, 

s.117) poängterar att studiens resultat kan bli felaktigt på grund av olika faktorer exempelvis 

otydliga instruktioner eller om respondenten är sjuk vid det tillfället som den deltar i 

undersökningen. Larsen (2009, ss.80-81) menar att reliabilitet betyder att informationen 

behandlas på ett grundligt sätt. Hög reliabilitet utmärker en noggrann bearbetning av 

information som forskaren får. Dessutom innebär det att forskaren inte växla ihop vem som 

har sagt vad. Hanteringen av data på ett noggrant sätt leder till högre reliabilitet.  

 

Reliabilitet och validitet i denna studie  

I denna studie valde jag att spela in intervjuerna och vara noga vid bearbetning av data för att 

inte förbi se något. Detta bidrar till högre reliabilitet. För att uppnå reliabilitet och validitet i 
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studien lade jag mycket tid på valet av teoretiskt perspektiv och begrepp som är relevanta för 

studiens syfte. Jag beskrev tydligt hur studien genomförts och att syfte och frågeställningar 

besvarades och diskuterades. Intervjuerna transkriberades av mig i lugn och ro samt de hölls 

isär för att undvika förväxling av informationen. Slutligen var jag grundlig och gick igenom 

alla moment med noggrannhet. 
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Resultat 

 

I detta avsnitt redovisas och analyseras insamlat information utifrån syftets frågeställningar. 

Först handlar resultatet om förskollärarens syn och uppfattningar om språkutvecklings 

möjligheter genom leken hos flerspråkiga barn. Vidare analyseras förskollärarens arbetssätt 

för att främja flerspråkiga barns språkutveckling genom leken. 

Förskollärarens uppfattningar om leken som verktyg i arbete med 
språkutvecklingen hos flerspråkiga barn  

Leken är ett bra verktyg att använda i många olika sammanhang. Leken hjälper barnet lära 

sig, upptäcka omvärlden och utvecklas. Alla förskollärare (Anna, Emma, Linnea och Emma) 

är eniga om att leken har en betydelse för språkutveckling hos flerspråkiga barns.  
 

Samtliga förskollärare poängterar att lek är ett bra verktyg för att träna och öva det som 

barn behöver kunna. Detta verktyg skapar möjligheter till att träna språket eller 

turtagande. På detta sätt leker barn fram sitt lärande. Barnens fantasi och nyfikenhet är 

driftkrafter för leksituationer där förskollärare vägleder och utvecklar innehållet och 

lägger stor vikt på språkstimulering och inkludering i lek. Alla förskollärare ser stora 

möjligheter med roll- och låtsaslekar för att barn kan testa olika roller, få erfarenheter 

och känna olika känslor vilket stimulerar språk. Barnen lär sig nya ord och begrepp på 

lustfyllt sätt i detta sammanhang. 

 

 

 

Maria förmedlar: 

 
Ett barn var på en frisörsalong, kommer en annan dag till förskolan och börjar leka frisör. 

Alla visste inte vad en frisör var, men genom lekar så får barn inblick i det också.  Barn lär 

sig nya ord och begrepp. Barn lär sig av varandra och barn lär oss också. 

 

Linnea har en annorlunda synvinkel på vuxnas inblandning i leken. Förskolläraren menar att 

en vuxen fungerar som ankare i leken, observerar barnen och leksituationer. Vuxen anses som 

förebild för barnen med svårigheter med det sociala samspelet genom att visa hur man beter 

sig och kommunicerar med andra barn. Så fort barnen klarar leken utan förskollärares stöd 

minskar förskollärare sin roll i leken. Det resultatet stämmer överens med sociokulturell teorin 

i frågan om scaffolding. Dock avslöjar studien att förskollärare har olika syn på hur stödet till 

språkligheten utformas i leksituationen. Dessutom poängterar Linnea att barnens 

personligheter spelar en avgörande roll i språkutveckling och inlärning. Förskolläraren menar 

att sådana personliga egenskaper som mod hjälper barnen att våga börja prata och leka med 

andra barn och vuxna vilket innebär att barnen har bättre förutsättningar att lära sig språket. 

Genom samspelet med andra lekdeltagare utvecklar barnet språket och närvarande 

förskollärare fungerar som språklänk och förebild för barnet. Enligt Linnea arbetar pedagogen 

i leken på ett medvetet sätt således benämnar konkret och tydligt föremål och handlingar 

under leken och på detta sätt stimuleras barnet till att härma och upprepa nya orden. 

Förskollärare berättar: 

 
Det krävs barnets vilja att leka med andra barn, utan den så kommer det inte funka. Barn 

måste våga ta kontakten med andra och leka. I början gör vi pedagoger mycket konkret och 

vi är mycket verbala. När vi benämner orden rätt i rätt sammanhang så är lär sig barnet 

språket snabbare. Ibland upprepar ett barn det så fort vi säger det, det andra barnet lyssnar 

mer. Det är olika inlärning. 
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Förskollärarna är eniga om att vuxna har en stor betydelse för språkutveckling genom leken. 

Anna har uttalat sig på följande sätt: 

    
Vi är både ett stöd och förebild för barnen i leken. De små barnen lär sig rätt och fel om 

vi är med i leken. De tränar sitt språk genom att härma oss(pedagoger). 

 

En annan aspekt av lekens påverkan på språkutveckling är vikten för att förstå lekkoder och 

lekspråk vilka är förutsättningar för en bra fungerande lek. Socialt samspel, samverkan och 

kommunikation är komponenter som ingår i leken och de färdigheterna tränas samtidigt med 

hjälp av lek där. Intervjuad förskollärare delar med sig av erfarenhet att vissa barn har svårare 

att komma in i leken i början då ingår det i förskollärarens uppgift att hjälpa till och finnas i 

leken för stöttning av dessa barn. Emma menar att det är svårare för flerspråkiga barn att läsa 

av och förstå lekkoder på grund av språkbegränsningar. I den situationen har den vuxne en 

nyckelroll för att involvera barnen i leken och visa språkligt stöd.  

Emma säger:  

 
Lek är mycket samspel med andra barn eller vuxna. Barnen måste kunna ha lekspråk för 

att delta i leken.  

 

Linnea betonar:  

 
Vi, förskollärare, lär barnen att läsa av lekkoder. Barn härmar oss när vi leker så lär de 

sig hur vi leker och hur vi är mot varandra i leken och tar hänsyn. Vi är både ett stöd 

och förebild. Barnen lär sig rätt och fel om vi är med i leken. Att kunna samarbeta i 

leken är viktigt för språket. 

 

Detta hänger ihop med begreppet scaffolding vilket innebär att förskolläraren är lyhörd för 

barnen med språkbegränsningar i leken och fungerar som ett språkligt stöd. I dessa 

leksituationer har förskollärare ett ansvar för att barnen kommer in i leken och vågar påbörja 

kommunicera med andra. Dessutom tydliggör Linnea lekkoder och samspelets regler på ett 

enkelt förståeligt sätt. Begreppet lekkoder betyder samspelet med andra barn eller vuxna som 

deltar i leken. Förståelse för lekkoder hjälper barn att tränar turordning och ta hänsyn till 

varandra. Lekspråk är ett sätt för barnet att uttrycka sig i leken med hjälp av handlingar. 

Förskolläraren noterar att barns lärande sker på ett naturligt sätt och är ett resultat av 

samspelet med varandra.    

 

Emma lägger stor vikt på olika sätt av kommunikation som används i leken.  Bilder, tecken 

och kroppsspråk är kommunikationssätt som kompletterar det talade språket. Förskollärare 

undertrycker att barnen använder aktivt sitt kroppsspråk eller beskriver sina känslor med 

bilder när de blir ledsna eller arga. Dessutom berättar Emma att de arbetar med stopptecken 

för att bekanta barnen med det sättet att säga stopp. Förskollärarens beskrivning av 

stopptecken betraktas som en intellektuell artefakt utifrån sociokulturell teorin i min studie. I 

arbetet med flerspråkiga barn är det särskild viktigt att kunna hitta ett eller olika sätt för en 

effektiv kommunikation. Då artefakter finns till stor hjälp för förskolläraren. Artefakter i form 

av bilder, tecken och kroppsspråk underlättar kommunikation mellan barnen både i lek- och 

vardagliga situationer. 

 
Det är mycket med fysisk kontakt, det kan vara att barn slår, bits, rivs på grund av 

oförståelse. Därför lär vi pedagoger barnen att kunna säga stop och barnen är duktiga på 

att lära sig det. Om barnen inte kan göra sig förstådda i leken då är det viktigt att kunna 

stopptecken när barnet inte vill något. 
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Kommunikationen innebär dock att det uppstår situationer när barnen inte förstår varandra. 

Anna anser att ”barnets dåliga kommunikation” beror på missförstånd på grund av 

språkbegränsningar i leksituationer där flerspråkiga barn involverade.  

 

Maria berättar att det är väldigt frustrerande för barn att inte bli förstådda eller att inte få 

fram det som barn vill. Barnen har svårt att hantera känslor och ännu svårare att sätta ord 

på dem. I sådana situationer finns kroppsspråk till hjälp och i detta fall kompletterar det 

talade språket kroppsspråk vilket tydliggör barnens känslor.  

 

Enligt Maria, Anna, Linnea och Emmas erfarenhet är kroppsspråk, tecken och bilder en 

viktig resurs för barnen att uttrycka sig genom att peka på bilder samt visa med kroppen 

vad de menar eller vill. Förskollärarna menar att användning av bilder eller tecken som 

stöd skapar en tydliggörande kommunikation både för flerspråkiga barn och för barn med 

svenska som modersmål i den dagliga verksamheten.     

 

Förskollärarens arbetssätt för att främja flerspråkiga barns språkutveckling 
genom leken  

Enligt förskollärarna (Anna, Emma, Linnea, Maria) påverkar ett antal faktorer 

språkutveckling hos flerspråkiga barn nämligen lek, spel, olika ute- och inne aktiviteter, 

tematiskt arbete, bokläsning, återberättelser, rim, ramsor. Dessa aktiviteter utformar 

språkstimulerande miljö vilken bidrar till att barn utforskar och lär sig något nytt om 

omvärlden utöver det vardagliga språket. Det faktum är viktigt att ta i beaktande i arbetet med 

flerspråkiga barn, betonar alla förskollärarna. Dessutom har tydligheten och förskollärarnas 

förmåga att anpassa språk efter barnet en stimulerande effekt på utveckling av språkförståelse 

och språkinlärning hos flerspråkiga barn. Att anpassa språk innebär att vuxen talar med 

barnen på rätt språknivå och den nivån upplevs inte för svår utan utvecklande för barnet, 

påpekar en förskollärare.  

 

Alla intervjuade förskollärare använder sig av kroppsspråk, tecken eller bilder som stöd i 

arbetet med barn som har ett annat modersmål än svenska. De redskapen klargör för barnen 

otydliga situationer och förskollärarna anser att dessa metoder har språkkompletterande och 

kommunikationsutvecklande effekt. 

 

Maria tar upp vikten av att skapa språkstimulerande miljö för barnens språkutveckling.  

Förskolläraren ser att språkstimulerande miljö tillgodoser bra förutsättningar för samtal och 

samspel med barnen och ger bättre möjligheter att vägleda barnen i språkutveckling. Anna 

redogör att en av främsta arbetsuppgifter i arbetet med flerspråkiga barn är att bekräfta barns 

utsagor, ställa öppna frågor som kräver ett utvecklande svar och att stödja barnen genom att 

hitta rätt ord när de har svårt att uttrycka sig. Dessutom utmanas flerspråkiga barn till att våga 

prata och få stöd i utveckling av påbörjat samtal. Barnen som påbörjar samtal uppmuntras av 

förskollärare samt får stöd. Förskollärares arbete har fokus på att utmana barns tankar, svara 

på frågor och ge en tydlig förklaring om barnet har svårt att förstå.  

 

Maria, Anna och Linnea poängterar att en annan språkutvecklande aktivitet är bokläsning. 

Högläsning och lek anser dessa tre pedagoger som en bra stimulans för språkutveckling. 

Förskollärare använder bokens sammanhang och innehåll vidare i leken med barnen.  Barn 

använder roll- och låtsaslek för att föreställa berättelser ifrån böcker Anna arbetar tillsammans 

med sin kollega med saga som tema. Under högläsningsstunder observerar förskollärare 

barnens intresse och reaktion på sagans innehåll. Förskolläraren uppmärksammar det som 
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barnen är intresserade av i sagan och utvecklar vidare till leken, målning eller andra 

aktiviteter. På det sättet ges barnen möjligheter att träna språk, benämningar på djur, natur och 

karakteristiska ord i angiven saga samt räckning, färger och ljud. Anna berättar: 

 
Läsning är viktigt för språkutveckling. Vi pedagoger lyfter fram det barnen tycker 

intressant i boken och leker fram det. 

 

Linnea och Maria förklarar att en annan viktig komponent i arbetet med flerspråkiga barn är 

genomtänkt arbetssätt och noggrant planerad verksamhet. Förskollärarna lägger stor fokus på 

barns intresse för sagor, djur, bilar. De anser att språkutvecklande arbetet underlättas 

väsentligt när barns intresse flätas in i aktiviteter eller leken. Detta leder till att barnen deltar 

aktivt i diskussioner, delar med sig av sina funderingar och erfarenheter och fantasier.  

 

Därmed får förskollärarna ett utrymme att utveckla och fördjupa barnens ordförråd. 

Förskollärarens arbete med språkutveckling hos flerspråkiga barn är inriktat mot att skapa en 

kontext eller sammanhang på de orden barnen har svårt att förstå. På detta sätt får barnen 

förståelse för orden och lär sig snabbare, poängterar en av förskollärarna.    

Maria understryker att ramsor stimulerar språkutveckling hos alla barn: 
 

Vi ramsar mycket med barnen och det är inte ovanligt att nästan det första jag hör 

barn från andra länder säger är en ramsa. 

 

Hon forsätter med beskrivningen av personalens arbete med ramsor för att främja 

språkutveckling hos flerspråkiga barn. Maria menar att ramsor uppmuntrar barnen till att 

härma, upprepa och vara med i en rytmisk aktivitet. Det leder till att språket tränas, barnen 

hittar sina favoriter och bidrar till språkutvecklingen. Linnea beskriver sitt sätt av arbete med 

flerspråkiga barn: 

 
Jag arbetar mycket med bilder, med rörelser, med musik och mycket ut i skapandet 

så att barn får höra ord, barn får se ord, barn får känna på ord, barn får uppleva orden 

och att barn är i detta. Jag fotar mycket och vi med barn återberättar vad vi har varit 

med, om vår upplevelse. Det gör jag för att kunna se vårt lärande och för att vi skall 

kunna återberätta och peka på bilder och återberättar genom bilder.  

 

Linnea konstaterar att estetiska läroprocesser bland annan bild, skapande, musik, rörelser 

främjar barns språkinlärning och det arbetssätt har en positiv effekt på barns utveckling och 

lärande: 

 
 Jag ser tydligt vilket effekt det har på att vi lär känna varandra, på att vi förstår 

varandra mycket snabbare genom detta arbetssätt. Det gör mig så glad. 

 

Anna betonar också betydelsen av estetiska läroprocesser för språkutveckling hos 

flerspråkiga barn: 

 
Språket har alltid legat mig varmt om hjärtat, just alla de olika typer av språk. Bild, 

musik, dans och rörelser går hand i hand. De skapar upplevelser för barn och jag vill 

gärna väva in så det blir en helhet. 

 

Anna anser att barnens allsidiga utveckling innebär användning av olika typer av språk. 

Med begreppet språk i detta sammanhang menas olika typer av kommunikation i form av 

bild, musik, dans och rörelse. Hennes erfarenhet visar att språkutvecklingen är en komplex 

process och estetiska ämnen spelar en stor roll i den. Estetiken skapar upplevelser vilka i 

sin tur utformar erfarenheter. Barnen använder sig av dessa erfarenheter i leken och 
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upplever olika känslor. Förskollärares uppgift är att stödja barnen med att uttrycka sina 

känslor i ord. 

 

Slutligen är det väsentligt att ta upp roll av upplevelser i barns lärande. Maria redogör att 

barnen skapar upplevelser genom drama, bild och musik och dessa upplevelser är 

byggstenar till barns lärande.  

 
Upplevelser är mycket viktigt för barn. Vi kan leka i tanken. Vi har en blå matta och det 

är vår sjö. Där sitter vi och sjunger och med fantasin seglar vi iväg. I vårt arbete plockar 

vi med barn in materialet, fantasin och musiken.  

 

Dessutom poängterar samtliga förskollärare att barnens upplevelser av trygghet spelar en 

avgörande roll i en lyckad språkutveckling. Utifrån förskollärarnas erfarenhet sker 

språkutvecklingen hos flerspråkiga barn på ett enkelt och lustfyllt sätt i fall barnet känner sig 

trygg med omgivningen.  

 

Sammanfattning 

Undersökningen visar att samtliga förskollärare anser att leken är förskolebarnens 

viktigaste verktyg till att få kunskaper och är en avgörande faktor i flerspråkiga barns 

språkutveckling och utvecklingen generellt.  En annan viktig slutsats är att förskollärare 

ses som ankare och förebild i leken och fungerar som språklänk mellan flerspråkiga barn 

och andra deltagare. Dessutom visar studien att det som utmärker framsteg i 

språkutveckling hos flerspråkiga barn är barns egen vilja och mod för att ta kontakt och 

leka med andra barn. 

 

Kommunikationen mellan lekdeltagare sker enligt lekkoder och lekspråk. Lekkoder och 

lekspråk kan ses som osynliga förutsättningar för barnen att kunna delta i leken. Genom 

förståelse för lekkoder och lekspråk tränas socialsamspel med andra, samverkan och 

kommunikation Och lekspråk används i de situationerna. Att kunna behärska lekkoder och 

lekspråk betyder att flerspråkiga barn utvecklar kunskaper i svenska språket i samband 

med träning av sociokulturella regler.    

 

En annan viktig faktor i arbetet med språkutveckling hos flerspråkiga barn är användning 

av bilder och tecken som stöd både i leken och under hela vistelsen på förskolan. Tecken 

och bild fungerar som en kompletterande resurs i kommunikationen med flerspråkiga barn. 

Samtliga förskollärare ser den resursen som språkstimulerande och den används aktivt 

under deras arbete.  

 

Andra viktiga verktyg i språkstimulerande arbetet är bokläsning, användning av barns 

intresse, tematiskt arbete, spel, rim och ramsor i leken. Förskollärarnas erfarenhet visar att 

de verktygen bidrar till utveckling av språk och lärande hos flerspråkiga barn. Slutligen 

läggs stor vikt på upplevelser som en viktig faktor i språkutvecklande arbetet. Estetiska 

läroprocesser ingår i planering och aktiviteter med barnen. Med hjälp av upplevelser 

utvecklas och stimuleras språkinlärning hos flerspråkiga barn. Övergripande arbete med 

flerspråkiga barn kräver att förskollärare har en förmåga att vara lyhörd till barns 

språkinlärnings takt och väljer rätt språknivå för att kunna främja barnens nyfikenhet att 

lära sig nytt språk.   
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Diskussion 

Med utgångspunkt i föregående kapitels resultatredovisning presenteras en diskussion där 

studiens resultat relateras till tidigare forskning och den sociokulturella teorin.   

Samband mellan lek, språk och kommunikation 

Enligt Säljö (2010, s. 67) har kommunikation och språk en central roll i ett sociokulturellt 

perspektiv. Med hjälp av språk uppstår kommunikation mellan barnet och sin omgivning. 

Kommunikation hjälper barnet ta till sig förståelse om omvärlden, skapa kunskaper och 

applicera dem genom kontakt med andra.  

 

Studiens resultat visar att leken är ett viktigt verktyg för språkutveckling hos flerspråkiga barn 

och med hjälp av leken underlättas kommunikation. Förskollärare gör leken konkret och 

förståelig genom att sätta ord i ett sammanhang.  På detta sätt synliggörs medierande aspekt 

av leken. Mediering kopplas tydligt med lek.  Under lekens gång får barnen olika typer av 

erfarenheter och kunskaper som utrycks muntligt. Kunskaper tolkas både av förskollärare och 

också av andra deltagare i leken vilket innebär att leken blir medierande.  

 

I lekens sammanhang utvecklar barnen uppfattning om de sociokulturella ramar, tränar 

språkfärdigheter och bygger på ordförråd i olika område. Detta överensstämmer med Kulttis 

(2012, s.48) synvinkel vilken innebär att språk och lek påverkar varandra. Barns uttalade idéer 

är betydelsefulla för att skapa ett sammanhang i leken.  

 

Jensen (2013, ss.121-122) betonar att lekens innehåll utvecklas kontinuerligt och 

kommunikationen mellan barn uppstår på olika sätt. Kommunikationstyp beror på både 

leksituation och lekdeltagare som barn kommunicerar med.   

 

Bruce (2010, ss.108-111) understryker att språket förebygger, reder ut konflikter och 

missuppfattningar.  Författare menar att leken baseras på handlingar och kräver 

språkförståelse därför barn med språkbegränsningar håller sig bort ifrån leken för att undvika 

konflikter.  

 

Enligt studiens resultat leder ”barns dåliga kommunikation” till att barnen känner sig ledsna 

och arga. Missförstånd under lekens gång uppstår på grund av att barnen inte kan göra sig 

förstådda med hjälp av ord. Detta innebär att förskollärares uppgift är att hitta andra 

alternativa kommunikationssätt för att minska barnens upplevelse av obehag och stimulera 

barnen till leken. Ett sätt att involvera barn med språkhinder är att använda kroppsspråk för 

beskrivningen av lekens regler eller lekens innehåll. Dock spelar förskollärare en central roll i 

situationer där missförstånd uppstår på grund av bristande språk hos flerspråkiga barn. En 

alternativ lösning av konfliktsituation är att sätta ord på ting eller handlingar för att uppmuntra 

barn till vidare kommunikation. 

 

Språkstimulerande arbetssätt 

Förskolan strävar efter att vara en plats där alla barn får möjligheter och förutsättningar till en 

mångsidig utveckling. Enligt Svensson (2012, s.29) har förskollärare ett ansvar att skapa en 

språkstimulerande miljö med fokus på lärande för alla barn och i synnerhet tar hänsyn till barn 

som inte har svenska som modersmål.  
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I resultatet belyses betydelse av språkstimulerande miljö för språkutveckling hos flerspråkiga 

barn. Förskollärares uppgift är att skapa fortsättningar för samtal och samspel med varandra 

samt vägleda flerspråkiga barn i språkinlärning. Flerspråkiga barn kan ha svårt med vissa 

begrepp eller ord då får de först höra ordet ihop med en sak för att skapa en förståelse för sig.   

Detta hänger ihop med socialkulturell teorin i frågan om situerande arbetssätt. Detta innebär 

att förskolläraren skapar en kontext för ord som barnen har svårt att förstå.  Då bekantar 

barnen sig med det nya ordet i ett sammanhang först och lär sig att använda ordet sedan. 

 

Svensson (2012, s.31) poängterar att med hjälp av öppna frågor, upprepningar och 

förskollärarens användning av rikt ordförråd främjas språkutvecklings möjligheter hos 

flerspråkiga barn. Dessutom menar författaren att språkstimulerande arbetssätt innebär att 

förskollärare är lyhörd till barnens utsagor, svar på frågor samt arbetar aktivt med att bekräfta 

barnens försök för språkanvändning i olika situationer. 

 

Enligt sociokulturell teorin spelar skaffolding en stor roll i barns språkutveckling vilket 

avspeglas i verkligheten. Förskollärarna betonar att vuxens närvaro i leken är ett viktigt stöd 

för språkstimulans hos barn med annat modersmål än svenska. Förskollärares uppgift i 

leksituationer är att hjälpa till barnet för fungerande samspelet i leken och sätta ord på föremål 

och handlingar. 

 

Resultat visar att anpassning till språknivå i arbetet med flerspråkiga barn är viktigt för större 

möjligheter att språkutveckling. Enligt förskollärarens erfarenhet är det väsentligt att lägga 

stor vikt vid val av rätt språknivå. Med rätt språknivå menas att förskolläraren pratar svenska 

tydligt och med lite högre svårighetsgrad än barnet kan använda själv. På det viset skapar en 

förskollärare en inlärnings marginal och uppmanar barnen till användning av mer 

komplicerande språk uttryck. Detta betraktas som scaffolding i studien då förskollärarna 

stödjer barnens språkutveckling indirekt genom att skapa språkutvecklande kommunikation 

utifrån individens förmågor.  

 

Dessutom förskollärarens medvetna arbete med språknivå leder till att barnen härmar 

förskollärarens uttalande och detta barnens aktiva sätt att lära sig ett nytt språk. Utifrån 

sociokulturell teorin är imitation grunden till barns språkutveckling vilket sker genom 

samarbete med vuxna. Imitation är det viktigaste inlärnings verktyg som påverkar 

utvecklingen (Vygotskij 1999, ss.332-333).  

 

Enligt studiens resultat har bokläsning, sånger, ramsor och rim en central roll i utformning av 

förskollärarens arbetssätt. Genom användning av sagans innehåll och rim och ramsor 

stimuleras barnens fantasi och bidrar till att barnen bli nyfikna på nya ord och ordförrådet 

bredas. Artefakter i form av bilder och tecken underlättar kommunikation mellan barnen både 

i lek- och vardagliga situationer. Artefakter finns till stor hjälp för förskollärare. 

 

Vuxens deltagande i leken 

Enligt sociokulturell teorin beror barnens utveckling i stor utsträckning på de vuxna som 

barnen har kontakt med. Det föreligger i vuxens ansvar att skapa förutsättningar för barnens 

aktiva deltagande i socialt samspel vilket stimulerar barnens inlärning menar Säljö (2010, 

ss.65-66). Majoriteten av förskollärare anser att vuxens roll i leken är väsentligt, vuxen 

fungerar både som observatör som språklänk och trygghets källa för barnet i leken. 

Förskollärare planerar aktiviteter och verksamhet utifrån barnens intresse för att främja 
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språkutvecklingen hos flerspråkiga barn samt vuxen i leken har en viktig uppgift att läsa av 

situationen och erbjuda alternativa kommunikationssätt för barnen med språksvårigheter. 

 

Enligt Skolverket (2013, ss.22-23) beskrivs förskollärares roll på liknande sätt och det står 

beskrivet att vuxnas deltagande i lek lockar flerspråkiga barn till lekar i blandade grupper. 

Förskollärare ses som språk- och lekförebilder för flerspråkiga barn. Dock visar studien att det 

finns delade åsikter i den frågan. Det innebär att en del av intervjuade förskollärare anser sin 

roll i leken enbart som observatören utan att aktiv delta i barns lek. Förskollärarens arbete är 

riktat på att ge barnen en möjlighet att leka självständigt utan vuxnas inblandning och 

förskolläraren kommer in i leken i fall missförstånd eller konflikter uppstår.  

 

Det sättet att arbeta med flerspråkiga barn stämmer överens med begreppet scaffolding, vilket 

innebär att förskollärare ger kommunikativ stöttning när barnet behöver det och så fort barnet 

känner sig trygg i sin språkanvändning minskar förskollärare sitt stöd. Intervjuade 

förskollärare försäkrar att det sättet att arbeta med flerspråkiga barn uppmuntrar barnen till att 

klara sig själva i lekgruppen och barns självförtroende förstärkas utifrån språkperspektiv.  

Upplevelser och trygghet 

Enligt Lillemyr (2012, ss.17-19) lägger upplevelser grund till leken och erfarenheter som 

barn får i leken och leder till lärande och språkutveckling. Hwang och Nilsson (2011, 

ss.220-222) förklarar att känsla av trygghet är viktig för barn för att kunna leka och 

samspela med andra. Utifrån sociokulturell teorin är barns lek bearbetning av deras egna 

erfarenheter och upplevelser (Vygotskij 1995, ss.15-19).  

 

Studien kom fram till att estetiska ämnen involveras aktivt i språkstimulerande arbete med 

flerspråkiga barn. Musik, dans skapande och drama är exemplen på estetiska ämnen. 

Dessutom lever barnen in upplevelser under dessa aktiviteter stimulerar barnens fantasi 

och skapandet samt leder till barns lärande och utveckling av språk. Med hjälp av 

upplevelser väcks barnens nyfikenhet och detta bidrar till viljan för utforskning och 

därmed utvidgar ordförråd hos flerspråkiga barn.  

En annan bidragande faktor till språkutveckling är att barnen har ett stort behov av att 

uttrycka sina känslor i ord som upplevelser framkallar. Genom att fånga upp dessa 

återberättelser och omvandla dem till skapande eller använda i leken arbetar förskolläraren 

med utveckling av barnens ordförråd. 

  

Samtliga intervjuade förskollärare är eniga om att avgörande faktor i framgångsrik 

språkutveckling är känsla av trygghet. Förskollärare betonar att barnets vilja och mod för 

att lära sig något nytt beror på inre inställning till omgivning. Detta betyder att barnen som 

upplever förskolan som trygg mötesplats med andra barn samt vuxna och känner sig 

välkomna i leken har bättre förutsättningar för inlärning av språket 

 

Språk som verktyg till lärande 

Lekspråket och talspråket kommer i barns liv samtidigt. Olofsson (2003, s.38) menar att leken 

och talspråk är den första kommunikation som utformas mellan vuxne och barnet. Om barnet 

har ett utvecklade lekspråk är det lättare för barnen att delta i leken för att barnet kan göra sig 

förstått. Vuxen som är med i leken uppmuntrar barns förståelse för leken med hjälp av 

språket.  

Resultatet visar att flerspråkiga barn behöver hjälp med att läsa av lekkoder och behärska 

lekspråket. Förskollärare finns till hands i denna process. Samspel och kommunikation med 
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andra barn och vuxna hänger ihop med kunnande av lekkoder och lekspråk vilket ger en bra 

stimulans för språkutveckling hos flerspråkiga barn.  

 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 

 Ett annat viktigt element i språkutvecklingen hos flerspråkiga barn är alternativ och 

kompletterande kommunikation.  Tecken och bild som stöd betraktas som artefakter i arbetet. 

Enligt Tissel (2009, ss.8-11) är artefakterna ett hjälpmedel för barn att förstå omvärlden. 

Barnens omvärld omfattar kommunikation, samspel med andra, språk, lek och lärande under 

barns vistelse i förskolan. På grund av att tecken och bild är verktyg för att utforma barns 

färdigheter inom sociala kompetenser kallas de artefakterna för intellektuella (språkliga).  

Studien tar upp vikten av användning av de artefakterna i arbetet med språkutveckling. 

Kommunikationen mellan barnen och vuxna underlättas med hjälp av tecken och bild i 

leksituationerna. Förskollärare har tecken och bild som ett sätt att förstå och förmedla 

informationen till barn som har språkbrister. De artefakterna kompletterar muntlig 

kommunikation och barnen får en möjlighet att träna nya ord i ett lekfullt sammanhang.  
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Metoddiskussion 

Studiens syfte är att undersöka förskollärarens syn på flerspråkiga barns möjligheter till 

språkutveckling genom lek samt deras språkstimulerande arbetssätt i leken med dessa barn. 

Studien genomförs noggrant för att få en rättvis bild av det undersökta området. Ledande 

frågor och egna värderingar ägde inte rum i intervjuerna. Dock är det svårt att uppnå hög grad 

av överförbarhet på grund av få deltagare i den angivna studien.   

 

På grund av att studiens fokus ligger på förskollärares upplevelser samt erfarenheter har 

kvalitativ metod använts för att genomföra arbetet. Metoden har både nack- och fördelar. 

Begränsad antal deltagare är nödvändigt faktor för att kunna bearbeta och hantera materialet i 

förhållande till tidsramen. Dock medför det vissa brister. Ett högt antal deltagare tillgodoser 

att insamlat material har djupt och nyanserat innehåll där olika aspekter presenteras.  

  

En annan egenskap av kvalitativ studie är validitet. Det åstadkommas genom att ställa 

rättvalda intervjufrågorna och intervjuguide. Öppna frågor med en svag struktur användas 

under intervjuer. Frågor med färdiga svarsalternativ exkluderas och följdfrågor finns för att 

följa upp förskollärarens funderingar. Förskollärarens svar på intervjufrågor stämmer överens 

med förväntade resultat utifrån syftets innehåll och frågeställningar. 

 

Under intervjuer används intervjuguide som består av ett antal frågor och är relevanta för 

studiens undersöknings område. Efter genomförda intervjuer visade sig att vissa frågor 

uppfattades på fel sätt av intervjuade förskollärare vilket medför upprepning av 

informationen. Möjlig förklaring till detta är att dessa frågor är otydligt formulerade. 

 

Noggrann inspelning och transkribering av information samt användning av förskollärarnas 

egna erfarenheter och reflektioner tillgodoser en högre grad av studiens validitet. 

Förskollärarens subjektiva upplevelser och erfarenheter ligger till grund för insamlade och 

bearbetade information. 
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Didaktiska konsekvenser 

Litteraturöversikt och förskollärarutbildningen lägger en stor fokus på att bekanta kommande 

förskollärare med olika aspekter av arbete med flerspråkiga barn. Det arbetsområdet är 

komplext och många faktorer bidrar till att förskollärare skapar en stimulerande miljö samt 

planerar verksamheten på ett utvecklande sätt för att främja språkutveckling hos flerspråkiga 

barn. Förskollärares syn på lekens möjligheter för språkutvecklingen, arbetssätt och 

förskollärares roll i leken är några av de viktigaste medverkande krafter. Förskollärare har en 

avgörande roll i språkutveckling genom att använda lek som verktyg. I leken lär sig 

flerspråkiga barn ett nytt språk och utvecklas med hjälp av samspel med vuxna och andra 

barn.  

 

Den vuxen fungerar som språk- och lekförebild för flerspråkiga barn och påverkar avsevärt 

språkinlärningen. Bristande språkkunskaper hos barn leder ofta till missförstånd och 

konflikter därför förskollärares aktiva roll i leken förebygger nedstämdhet och frustration hos 

flerspråkiga barn. Förskollärares deltagande i leken ökar barns möjligheter till språkinlärning 

och lekutveckling. 

 

Leken är ett naturligt och lustfyllt sätt att träna sociala kompetenser och öka ordförråd för alla 

barn. Dock är det speciellt viktigt för barn med ett annat modersmål än svenska att kunna 

komma in i leken och på det sättet integreras i den sociala omgivningen. I leken uppstår 

kommunikation mellan barnen och vuxna på olika sätt. Kroppsspråk, bilder, och tecken som 

stöd hjälper flerspråkiga barn att uppnå förståelse för andra barn och vuxna, regler och 

stimulerar barnens lust att lära sig nytt språk.  

 

Studien har kommit fram till ett antal slutsatser som kommer att påverka utformning av mitt 

förhållningssätt som förskollärare i arbetet med språkutveckling. I arbetet med flerspråkiga 

barn har förskollärare en viktig uppgift av att vara tydlig och konkret i leken och andra 

vardagliga aktiviteter. Det sättet att tala med flerspråkiga barn ger barn tid att höra orden och 

sammankoppla det med föremål. Planering av aktiviteter där flerspråkiga barn involveras 

kräver användning av språkstimulerande arbetssätt och riktar sin uppmärksamhet på att sätta 

ord på handlingar eller föremål samt hjälper barnen att sätta ord på känslor eller upplevelser. 

 

En annan bidragande faktor i språkutveckling är barnens känsla av trygghet. Det är ett av de 

förskollärares primära uppdragen att skapa trygghet för barnen. Att uppleva tryggheten med 

omgivningen i förskola innebär att barnen känner sig sedda och lyssnade på samt har lust att 

lära sig och leka. 

Högläsning, användning av sagans innehåll, rim och ramsor i lek och andra aktiviteter berikar 

barns språk och leder till att barnen lär sig komplexa språkmönster. Aktiv användning av 

dessa hjälpmedel i vardagligt arbete skapar möjligheter för barnens lustfyllda språkinlärning.  

 

Det som jag kommer att lägga stor fokus på i mitt kommande arbete som förskollärare är 

utveckling av språkstimulerande arbetssätt. Det som tilltalar mig mest är att det arbetssättet 

omfattar både utveckling av det talade språket hos barnen och arbetet med estetiska 

läroprocesser vilket i sin tur skapar förutsättningar för barnen att uppleva olika känslor och 

sedan sätta ord på dessa upplevelser. 
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Det är därför viktigt för mig att utveckla mig i och träna på att arbeta med olika estetiska 

ämne. De ämnena bidrar till att vistelse i förskolan berikas med olika upplevelser, kreativitet 

stimuleras och barnens förmåga att utforska uppmuntras.  

Lärande har lika stor betydelse i mitt kommande yrke som i språkutveckling hos flerspråkiga 

barn. Därför är det ur min synpunkt viktigt att ta hänsyn till slutsatser i mitt arbete för att 

arbeta utifrån helhets perspektiv och ha nytta av olika typer av verktyg beroende på barnets 

personlighet.  
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BILAGOR 

Bilaga1 - Missivbrev till respondenter 

 

Hej! 

 

Jag är student som läser till förskollärare vid Högskolan i Borås. Under hösten ska jag skriva 

ett examensarbete. Området jag valt till min studie är att undersöka förskollärarens syn på 

flerspråkiga barns möjligheter till språkutveckling genom lek samt förskollärares 

språkstimulerande arbetssätt i leken med dessa barn. Studien riktar sin emot förskollärare som 

arbetar med flerspråkiga barn och använder sig av lek som språkstimulerande verktyg.  

 

 Jag är intresserad av vilka uppfattningar förskollärare har om leken som verktyg i arbete med 

utvecklingen av barns språkutveckling samt hur förskollärare arbetar för att främja 

flerspråkiga barns språkutveckling i leken. Jag önskar att intervjua dig som förskollärare, den 

uppföljande intervjun kommer att ta 30 min.   

 

Min studie är ett vetenskapligt arbete och jag kommer att förhålla mig till Forskningsetiska 

principer. 

 

Om du har några frågor eller funderingar kan du kontakta mig för mer information. 

 

Hoppas att du vill bidra till min undersökning. 

 

Med vänliga hälsningar, Svetlana Skolyarino 

 

Tfn: XXXX-XXXXXX 

XXXXXXX@XXXXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2- Intervjufrågor/ intervjuguide 

Frågor till samtliga respondenter: 

Vad innebär begreppen flerspråkighet för dig? 

Vilka kunskaper och erfarenheter har du kring flerspråkiga barn? 

Hur bemöter du flerspråkiga barn i vardagen? 

Vilka uppfattningar har du om lekens möjligheter i arbete med språkutveckling hos  

flerspråkiga barn? 

Vilka erfarenheter av leken som pedagogiskt redskap har du för att främja flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

Vad betyder lärarledd lek för dig? 

Hur främjar lärarledd lek flerspråkiga barns språkutveckling? 

Vilka typer av lek utvecklar mest flerspråkiga barns språkutveckling? 

Hur lär flerspråkiga barn sig svenska språket i leken? 

Hur kommunicerar flerspråkiga barn i leken om de inte kan uttrycka sig med svenska språket? 

När språket blir ett hinder för flerspråkigt barn i leken hur hjälper du barnet då? 

Hur ofta och på vilket sätt deltar du i lek för att främja flerspråkiga barns språkutveckling? 

På vilket sätt får ni med flerspråkiga barns språkutveckling i lek när ni planerar aktiviteter? 

Vilka strategier använder du dig av när det gäller lek och flerspråkiga barns språkutveckling? 
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