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Jag vill tacka alla de fem pedagoger som hjälpt mig med att bli intervjuade och berättat om 

sina erfarenheter och kunskaper för mig. Jag vill samtidigt tacka den förskola som tog emot 

mig för att observera deras verksamhet vilket gjorde min studie mer spännande. Vidare vill 

jag faktiskt tacka min handledare Florence Fröhlig för all stöd som hon gett mig under min 

studie. Tack! 
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Abstract 

Title: The function of play in the perspective of language learning among children 

This is a qualitative study that explores how bilingual children develop their language through 

play. The study is based on observations and interviews conducted in a preschool located in a 

multicultural area of Stockholm.  

The purpose of using two qualitative methods; observations and interviews, was to get a 

bigger picture of the study area. The results of the study, illustrated through observations and 

interviews that I have conducted, shows that the game has great role for bilingual children's 

language development. Furthermore, the results show that the informants are aware of the 

importance of play for bilingual children's language development especially when they are 

talking about investing in the promotion of children's language by using different methods 

and materials in their pre activity for various games and activities.  

One of my conclusions is that bilingual children learn the language during both free play and 

structured play especially when educators are present and aware of the activities that they 

perform. It is also important to see children as individuals to cover all the needs of children at 

different activities. Finally, I can also mention that bilingual children develop their language 

in the play by using different materials and communicate in different ways to contact other 

children. In play, children work a lot with their fantasies, knowledge and experience they 

already have from before and that they created during the game. 
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1. Inledning  

Under de senaste decennierna har samhället blivit alltmer mångkulturellt. I takt med att 

antalet flerspråkiga barn ökar i Sverige, blir det viktigare att ta hänsyn till språkutveckling i 

förskoleverksamheten. Frågan är vilka tillvägagångssätt man ska använda sig av när man vill 

förbättra barnens svenska, framförallt för barn som har ett annat modersmål än svenskan. 

Språk- och utvecklingspedagogen Gunilla Ladberg anser i sin forskning att lek inverkar på ett 

barns språkinlärning. Om ett barn får svårigheter att lära sig ett nytt språk så vilar det inte på 

det nya språket utan på de förutsättningar som barnet får att lära sig det nya språket (Ladberg 

1990, s.19-30). Därför anser jag att barn med flerspråkiga kunskaper behöver mer stöd för att 

utveckla sin svenska. Detta ställer extra krav på pedagoger i sitt arbete på förskolan. Utifrån 

flerspråkiga barns behov av språkutveckling utformade förskole pedagogerna i min studie sitt 

pedagogiska arbete på olika sätt t.ex. genom att uppmuntra barn till språkutvecklande 

aktiviteter. Jag har genom min forskning i denna uppsats kommit fram till att de flerspråkiga 

barngrupperna har fått allt större uppmärksamhet i forskningen. Tidigare forskning om 

flerspråkiga barngrupper har fokuserat på lekens betydelse i det lärande språket. Öman (1991) 

nämner att den tyska språkpedagogen Fredrich Fröbel betonar att barn bearbetar sina tankar 

och känslor i leken och förstår främmande saker som händer i omvärlden bättre genom leken. 

I lekens ramar lär sig barnet samtidigt något om sig själv; sina krafter, förhoppningar och 

önskningar. I förskoleåldern är lek ett viktigt redskap och den glädjen som leken ger barnen 

lägger en stadig grund för en rik framtid (Öman 1991, s.32-33).    

En av anledningarna till att jag har valt att forska om det här specifika området är att jag själv 

har en utländsk bakgrund och är flerspråkig. Jag har kunskaper och förståelser om 

svårigheterna med att ha ett annat språk än det svenska. Innan jag påbörjade lärarutbildningen 

hade jag praktiserat under en längre tid på olika förskolor. Under min praktik lade jag märke 

till att pedagogerna hade en strategiplan och olika metod för att främja barnens utveckling 

inom språk och utöka inlärningsprocessen. En av dessa metoder som de använde sig av var 

leken. Inom min yrkesutövningsperiod märkte jag hur flerspråkiga barn uttryckte sig bättre 

genom att leka. Därigenom insåg jag vikten av leken samt lekens pedagogiska betydelse för 

lärandet av språk, vilket väckte intresse hos mig att utforska djupare i hur pedagogerna 

integrerar flerspråkiga barn i leken och hur de ger stöd till barnens språkutveckling med hjälp 

av lek. Lekens betydelse för barns utveckling och lärande har även präglat den svenska 

läroplanen för förskolan:  
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Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I 

lekens och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, 

kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och 

lösa problem (Lärarens handbok 2008, s.20). 

Enligt läroplanen ska förskole pedagoger fokusera på att främja och uppmuntra barnen att 

leka.   

1.1 Syfte 

Mitt syfte med detta arbete är att få en förståelse om vad leken kan ha för betydelse för 

flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan enligt de pedagoger som jag intervjuade. Jag 

vill veta vilka arbetsmetoder och material pedagogerna använder sig av för att främja 

flerspråkiga barns språkutveckling. Ytterligare vill jag se hur barn använder språket under 

leken i förskolan. 

1.2 Frågeställningar  

               Hur resonerar de fem pedagogerna kring lek? 

Hur gynnar fri lek och ledande lek språkutvecklingen för flerspråkiga barn enligt 

pedagogerna/forskare?     

Hur använder flerspråkiga barn språket under lekens genomförande i förskolan? 

2. Bakgrund  

Om man analyserar språk utifrån ett globalt perspektiv så talas det flera språk i de flesta 

länder. I ett och samma område kan det finnas människor med olika bakgrund och folk som 

har olika modersmål. Språkforskaren Lena Calderón (2004) poängterar i sin bok Komma till 

tals att majoriteten av befolkningen i ett land, har landets nationella språk som sitt 

modersmål (Calderón 2004, s. 17). Sveriges befolkning består i stor utsträckning dock av 

människor som kommer från olika delar av världen och därför har dessa människor ett annat 

modersmål än svenska. 
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  2.1 Hur Sverige har anpassat sig till det mångkulturella samhället 

Calderón (2004) anser att Sverige är ett mångkulturellt samhälle där det finns en halv miljon 

av befolkningen som har ett annat modersmål än det svenska språket. Människor som har 

emigrerat till Sverige kommer från olika hörn av världen. Vid 1950- och 60- talet kom det 

flyktingar från Sydeuropa och Finland, vid 1970-talet kom det flyktingar från Asien, 

Sydeuropa och Östeuropa. Calderón nämner vidare i sin bok att flerspråkiga barn började ta 

en stor plats i förskolan när invandringen ökade och de ledde till att fler lärde sig svenska 

språket i förskolan. Vidare belyser hon om hur barnen från invandrarna från 1950-70 talet 

(andra generationens invandring) lärde sig svenska i förskolan samtidigt som de pratade sina 

föräldrars modersmål vid sidan av svenskan. I dagens läge är det ca 13-15 procent av 

förskolebarnen som talar ett annat språk än svenskan (Calderón 2004, s.11,17-18). Gunilla 

Ladberg betonar att Sverige under 1970- talet började göra stora satsningar för 

flyktingbarnens lärande. Staten och kommuner erbjöd hemspråk till barn i alla åldrar, som ett 

stöd till deras övriga undervisning (Ladberg 2003, s.196). 

På grund av samhällets utveckling, tog läroplanen hänsyn till flerspråkiga barns 

språkutveckling. I läroplanen anses förskolan främja varje barns språkutveckling samtidigt 

som man vill ge flerspråkiga barn stöd för utvecklingen både i modersmålet och i det svenska 

språket. Enligt läroplanen hänger språk och lärandet ihop och förskolan bör stimulera varje 

individs språkutveckling med hjälp av olika uttrycksformer. Barnens utveckling och lärande 

främjas när man kommunicerar med hjälp av olika typer av uttrycksformer (Lärarens handbok 

2008, s.21-24). 

Den 5 augusti 2010 gjorde regeringen förändringar i läroplanen med syfte att utveckla 

barnens inlärningsförmåga. Utvecklingen skulle ske med hjälp av lek, som skulle resultera i 

att utvidga barnens inlärningsförmåga för den kommande skolgången. Det benämns att de 

flesta barn i skolan är flerspråkiga och på grund av detta bör barnen i skolan bemöta varandra 

på ett interkulturellt förhållningssätt. Det krävs från förskolans sida att man ger barnen en 

möjlighet och resurser för att uppnå en språkutvecklande ”arbetsmiljö”. Detta får man genom 

att hjälpa flerspråkiga barn genom att utveckla det svenska språket. Lek har en stor betydelse 

för lärande inom förskolan. Lek ska stärka barnens intresse för att samtala, utforska och 

erövra nya kunskaper. Syftet med allt arbete som pågår på förskolan ska vara 

språkutvecklande och lärandet ska vara lekfullt och ske i meningsfulla sammanhang 

(Utbildningsdepartementet 2010, s.4-7). 
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I det nya uppdraget som förskolan har, strävar läroplanen att förskolan satsar på att varje barn;  

- utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina uppfattningar. 

- utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med varandra och 

uttrycka tankar. 

-utvecklar sitt ord- och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt intresse för 

skriftspråk och för förståelsen av symboler samt deras kommunikativa funktioner 

(Utbildningsdepartementet 2010, s.6). 

I läroplanen förstärker man lekens betydelse. Förskolan ska stödja barnens lek, kreativitet, 

viljan för lärandet, kunskap, samtal och socialt samspel. Det tas även upp i läroplanen att man 

ska erbjuda rätt redskap och sträva efter en trygg miljö för barnen under deras lekande. Med 

lek stimuleras barnens tänkande, språk, fantasi, kommunikation och förmågan till symboliskt 

tänkande (Utbildningsdepartementet 2011, s.5). 

 

2.2 Begreppsförklaringar 

Lek, fri lek, ledande lek; 

Gregory Bateson beskriver begreppet lek som en mental inställning, en hållning till 

verkligheten, där det som sägs och görs inte ska tolkas bokstavligt (Knutsdotter Olofsson 

2003, s.6). Enligt Jean Piaget är lek ett utövande av kompetens och man utvecklar den 

kompetensen för att utvecklas vidare i sitt utforskande av världen (Banér 2007, s.9). Under 

min forskning kopplat till detta examensarbete kommer jag att utgå ifrån Piagets definition av 

lek, detta på grund av att begreppet ligger närmast till de frågeställningar jag ska besvara. 

Samtidigt kommer jag även att komplettera med Batesons tolkning av begreppet lek för att 

vidga min syn samt att få in flera aspekter till min uppsats.   

Det finns två olika typer av lekar; den fria leken samt den ledande leken. I den fria leken är 

det barnen själva som bestämmer över leken. Här får barnen själva bestämma regler och 

utförandet av leken (Knutsdotter Olofsson 2003, s.89). Här är det barnens sinnen, intressen 

och fantasi som styr leken. Anders Nelson och Krister Svensson som är lektorer inom 

pedagogik anser att frileken är en frivillig rörelse där barnen rör sig för att tillgodose sina 
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behov av att leka med egna lagar som befriar barnen från vardagens tvingande och villkor 

(Nelson & Svensson 2005, s.73). 

Språkpedagogen Skans (2011) menar att det oftast är de vuxna som bestämmer lekens villkor 

i den ledande leken. I dessa situationer följer barnen de regler och direktiv som de har fått från 

de vuxna. Ledande lek är de planerade aktiviteterna som görs för att följa och strukturera 

barnens utveckling (Skans 2011, s.66).  

3. Teoretiska perspektiv  

I den här delen kommer jag att redovisa de teoretiska perspektiv om lärande och lek som 

denna studie bygger på. Dessa teorier är relevanta för min studie och upplyser betydelsen av 

lek vid inlärningen av ett nytt språk. I resultat delen kommer jag med hjälp av teorin analysera 

och besvara mina frågeställningar. 

3.1 Lärandet enligt Vygotskij 

Lindqvist (1995) förklarar att pedagogik teoretikern Lev S Vygotskij betonar att inlärningen 

av lek sker genom en social process där samspelet mellan människan och omgivningen är 

viktig. I samspelet påverkas barnens lärande av dialogen, fantasin, tänkandet och 

medvetandet. Barnen får kunskap om världen genom att delta i olika dialoger med andra 

människor genom lek. ”Språk och handling är tvinnade i varandra och kontakten med 

föremålen, omvärlden, sker alltid via en dialog med en annan människa”(Lindqvist 1995, 

s.40). Olsson och Olsson (2000) skriver att Vygotskij menar att barn lär sig språket i ett 

socialt sammanhang när de samspelar med andra människor. På så sätt utvecklar de sin 

inlärningsförmåga och ett individuellt språk (Olsson & Olsson 2000, s.230). 

Barn övar sociala regler genom lek och det sociala samspelet är viktigt för barnets utveckling. 

Barnet upprepar beteenden och på detta sätt formar barnen det egna beteendet (Jensen & 

Harvard 2009, s.39). Lillemyr (2002) förklarar att Vygotskij anser att allt tänkande och all 

utveckling hos barn har sin grund i sociala aktiviteter och kommunikation. Han anser att 

tillägnandet av ett språk börjar som ett kommunikationsmedel mellan barnet och andra som 

befinner sig omkring barnet. Vidare anser han att barnen i det sociala förhållandet utvecklar 

flera teckensystem som främjar barns tankeutveckling, språk och självständighet och skapar 

en grund för god förståelse (Lillemyr 2002, s.147 ). Enligt Smidt (2010) påpekar Vygotskij att 
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människor förmedlar sina tankar och åsikter om världen på olika sätt såsom genom att 

använda tecken eller symboler i sin kommunikation. Med tecken menas ”en kombination av 

mening och form”. Vygotskij betonar att barnen kommunicerar mest genom tecken och 

symboler. Med tecken och symboler menas att barnen uttrycker sig genom att använda sitt 

kroppsspråk och/eller föremål för att göra sig förstådda (Smidt 2010, s.43). 

Lindqvist (2002) menar att fantasin, enligt Vygotskij är en betydelsefull process som sker 

gradvis under barnens utveckling. Det är under denna period som barnet utvecklar sin 

förmåga att behärska komplicerade sammanhang och börjar använda språket på ett anpassbart 

sätt. Barnet tolkar och gestaltar sin föreställningsvärld som en dialektisk process när de leker 

lekar med hjälp av fantasin. Fantasin är sammankopplad med kreativitet där barnen skapar 

något nytt genom att tolka det som händer. Den kreativa förmågan kallar Vygotskij för 

fantasi, skriver författaren. Fantasi frambringar nya tankesätt. Människan utvecklar och lär sig 

genom erfarenheter och kreativitet (Lindqvist 2002, s.40-42). Jensen & Harvard lyfter upp att 

Vygotskij ser leken som ett verktyg som frigör tänkandet från det påtagliga i nuet. Under 

leken utvecklas barnets fantasi som en medveten handling för att kunna hantera omvärlden 

(Jensen & Harvard 2009, s.39).  

Lillemyr poängterar att Vygotskij nämner två utvecklingsnivåer för barns utveckling; den 

potentiella utvecklingsnivån och den närmaste utvecklings zonen. Den potentiella 

utvecklingsnivån handlar om utvecklingsuppgifter som barn kan genomföra med vägledning 

av en vuxen eller tillsammans med andra barn som har mer erfarenheter och lärdomar. Den 

närmaste utvecklingszonens nivå sker under undervisning i skolorna. Vygotskij, enligt 

Lillemyr betonar att man redan i förskolan utför en plan för att främja barnens utveckling. 

Man följer barnens utveckling i perioder för att hitta nya metoder till att främja och förbättra 

barnens kunskaper. En pedagog måste planera sina aktiviteter och göra dem tillgängliga och 

innebördsrika för barnen (Lillemyr 2002, s.146). Smidt förklarar att Vygotskij understryker 

att förskole pedagoger som planerar olika aktiviteter för barn bör sträva efter att utveckla 

barnets språk kunskaper. Vidare anser Vygotskij, enligt Smidt att alla barn ska ha möjligheter 

att skapa och utnyttja symboler som kan främja deras förmåga att tänka abstrakt (Smidt 2010, 

s.184). Han betonar vidare att Vygotskij anser att pedagoger som tar hand om barn bör 

observera barnens aktiviteter för att sedan få bättre förståelse för varje individs kunskaper och 

brister inom språk och utförande (Smidt 2010, s.121). 
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Enligt Lindqvist, framhåller Vygotskij att språk och handling är beroende av varandra. Man 

tolkar världen genom språk (som ett redskap) och den språkliga innebörden tar makt i leken 

d.v.s. den som kan uttrycka sig bäst, är oftast den som bestämmer och kontrollerar leken 

enligt Vygotskij (Lindqvist, 1995). Lillemyr menar att, Vygotskij anser att glädje och regler är 

viktiga tecken i leken, som ska leda till att barn själv kontrollerar sin lek (Lillemyr 2002, 

s.147). När barnen följer vuxnas regler i lek och spel resulterar det att barnen får en bättre 

kontroll till att framhäva sig genom dialog. Med lek kommer barnet att hantera abstrakta 

symboler. Barnets övergång mellan abstraktionsnivåer underlättas när de uppmuntras att 

använda fantasin genom leken, t.ex. att använda sig av en bandy klubba som en ridhäst 

(Lindberg 2009, s.24-25). 

Smidt (2010) förklarar att Vygotskij anser att för att barnen ska tillfredsställa sina behov och 

intressen behöver barnen kontrollera sina egna lekar genom att de själva sätter reglerna och 

sina gränser. De ska själva välja på vilken lek hörna de vill leka för att tillfredsställa sina 

behov och sitt intresse. Om ett barn leker i en lekhörna därför att någon har sagt åt att de ska 

leka där, finns då en risk att barnen inte kan tillfredsställa sina behov(Smidt 2010, s.159)  

Lindberg (2009) skriver att barns utveckling enligt Vygotskij mest sker i leken när barnen 

gestaltar mänskliga relationer och skaffar sig de sociala erfarenheterna. I rolleken härmar 

barnet vuxna och visar att de kan hantera abstrakta symboler och abstrakt tänkande. Här 

använder barnet sig av olika föremål som meningsbärande redskap (Lindberg 2009, s.25). 

 3.2 Lärandet enligt Piaget 

Lillemyr (2002) skriver att Piaget i sin kognitiva teori (inlärnings teori) hänvisar till att barnen 

med hjälp av sina erfarenheter, kunskaper och samspel mellan individer och omgivningen 

skapar nya kunskaper. Med den nya kunskapen uppfinner de sin omvärld (Lillemyr 2002, 

s.130). 

Lillemyr (2002) förklarar att utveckling och inlärning enligt Piaget förekommer när barnet 

anpassar sig till omgivningen när de tolkar situationen utifrån sina erfarenheter eller genom 

att ta till sig nya kunskaper. Anpassningar kommer fram med olika delprocesser som 

assimilation och ackommodation. I processen assimilation tolkar barnet situationen med hjälp 

av sina erfarenheter. Samtidigt förstärks de förkunskaper som barnen redan har (Lillemyr 

2002, s.130-132). Nelson och Svensson (2005) förklarar att Piaget definierar lek som 
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assimilation d.v.s. att barnets erfarenheter om omvärlden förenas i deras tankevärld. Enligt 

honom kan kunskaper som barnet har lärt sig utifrån lekandet, leda till utvecklandet av 

lärdomar i relation till omvärlden (Nelson & Svensson 2005, s.76). Med ackommodation får 

barnen färska erfarenheter och dessa erfarenheter kräver en förändring av de gamla vanorna. 

Då sker ett nytt lärande eftersom barnet får in nya kunskaper på grund av förändringar i de 

första förståelsekategorierna (Lillemyr 2002, s.132). 

Lillemyr klargör att Piaget nämner imitationens vikt för lärandet och beskriver imitation som 

en ackommodation, där barnen studerar ett handlingsmönster när de anpassar sig till sin 

omgivning genom att härma modellen. Både lek och imitation ses som nödvändiga för den 

allmänna och intellektuella utvecklingen. Han påpekar, enligt Lillemyr att handlingsmönster 

från början är imitation som senare övergår till lek (Lillemyr 2002, s.134).  

Piaget, enligt Lillemyr lyfter även det som han kallar för det egocentriska språket, som ännu 

ett steg till att förbättra språken genom lekandet. Barnet leker dels ensamt eller tillsammans 

med andra som befinner sig i närheten av det egocentriska stadiet (Lillemyr 2002, s.140).  

Anders Arnqvist (1993) påpekar att Piaget delar språket i två delar, ett egocentrerat språk och 

ett socialiserat språk. I det egocentrerade språket bryr sig barnet inte om vem det samtalar till 

eller bryr sig inte om någon lyssnar till det. Arnqvist förklarar att Piaget indelar det 

egocentrerade språket i olika kategorier; upprepning, monolog och kollektiv monolog. Med 

upprepning menas det att barnet repeterar stavelser eller ord för njutningen att kunna 

kommunicera. Med monolog menas det att barnet inte riktar sig till någon utan pratar för sig 

själv. Barnet uttrycker sina tankar och åsikter högt även om de leker ensamt och uttrycker de 

sig med sina rörelser och ord för att förstärka handlingen. Kollektiv monolog är när en del 

barn talar samtidigt eller för ett samtal parallellt med varandra (Arnqvist 1993, s.31-32). 

Arnqvist (1993) fäster uppmärksamheten på det socialiserade språket som han beskriver att 

Piaget indelar i olika kategorier som adapterad information, kritik, befallningar, böner, 

hotelser och frågor. I kategorin adapterad information utbyter exempelvis två personer sina 

tankar och för en dialog. Med kritik menas att barn ger kritik till ett annat barn. Med 

kategorierna befallning, böner och hotelser menas att man får en annan människa att 

genomföra vissa handlingar. Där kommer också som en följd av handlingar böner och 

hotelser. När det gäller kategorin frågor så ställer man vissa frågor som barnet förväntas svara 

på (Arnqvist 1993, s.33). 
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Lillemyr redogör för att Piaget talar om olika stadier som barnet genomgår under sin 

utvecklingsperiod; det sensomotoriska stadiet, det konkret operationella stadiet och det 

formellt operationella stadiet. Barns övergång från en stadie till en annan beror på om det har 

inträffat något i det tidigare steget. Det sensomotoriska stadiet visar sig i att leken är en 

handling som upprepas för nöjes skull. Efter en tid blir utvecklingen ett mer målinriktat 

beteende och barnet försöker att få kontakt med andra barn och börjar använda bestämda 

medel för att uppnå till konkreta mål. Barnet börjar se kopplingen mellan orsak och verkan i 

en handling (Lillemyr 2002, s.135-138). Hangaard Rasmusen skriver att barn börjar roa sig 

med övningslekar under den här perioden, för att testa nya saker som sker i omgivningen. 

Sedan börjar barnen övergå till att roa sig med symbollek under den här perioden. I symbollek 

finns det ett medvetet bruk av symboler och barnet kan se skillnaden mellan vilka roller 

symbolen har i praktiken (Hangaard Rasmusen 1993, s.135-138). Piaget, enligt Rasmussen 

tycker att symboler har likheter med språket och att språket leder till att barn pratar om 

händelser som inte är närvarande (Hangaard Rasmussen 1993, s.20-21). Barnet anpassar sig 

till verkligheten och uppfattar att en sak eller ett ord kan symbolisera något annat (Lindberg 

2009, s.27). Språket har en symbolisk funktion t.ex. blyertspennan som barnet håller i sin 

hand kan hänvisas till en symbol för ett flygplan (Hangaard Rasmussen 1993, s.21). 

Lindahl förklarar att Piaget betonar att barnens tänkande och lärande utmanas när de befinner 

sig i ett intresseområde där pedagogerna erbjuder ytterligare utbredning och stimulans, som 

exempelvis genom att ge tillgång till olika aktiviteter på ett intresseområde (Lindahl 1998, 

s.63). 

4. Tidigare Forskning 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra vad forskningen har kommit fram till när det gäller 

språkutvecklingen hos flerspråkliga barn genom lek.   

4.1 Flerspråkiga barns språkutveckling 

Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver i sin bok I lekens värld, lekens 

betydelse för lärande. Som ett resultat av sin undersökning anser hon att barn som har lek- 

erfarenheter uttrycker sig enklare genom språk än barn som inte har erfarenheter av att leka. I 

leken och med hjälp av språket skapar de ordning av händelser. Vidare nämner Knutsdotter 

Olofsson att barn långt innan skolstarten skaffar sig förståelsen för språket och lusten att 
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uttrycka sig. Den förståelsen och en god berättarförmåga skaffar de sig när de får ett rikt språk 

genom olika lekar. Barnet lär sig genom leken om hur saker och ting kan tolkas på olika sätt. 

Samtidigt tar barnen reda på vad saker och ting kan användas till (Knutsdotter Olofsson 2003, 

s.76-78). 

Fil. dr. i pedagogik Gunilla Ladberg (2003) som har arbetat mycket med språkutveckling och 

språkinlärning har i sin bok Barn med olika språk forskat flerspråkigheter som sker i olika 

sammanhang i förskolan samt i samhället. I sin forskning dokumenterade Ladberg att språk 

ses som en bro mellan personer, där de träffar varandra för att begripa och bli förstådda. 

Människor med olika bakgrund och med olika etnicitet lär sig det nya språket av varandra 

genom att handskas med varandra i olika sammanhang. Ytterligare menar hon att barnen lär 

sig och utvecklar sitt språk i stort sätt genom lekandet när de går i förskolan. Barnen leker 

med sina kompisar för att få möjlighet att utveckla sitt språk, samt att lära sig att variera sitt 

språk och uttryck beroende av vem de kommunicerar med (Ladberg 2003, s.7,16–20).  

Ladberg (2003) lägger även stor vikt vid lärandet i sin forskning. Enligt författaren krävs det 

kommunikation och närhet för lärandet av ett nytt språk. Barnen behöver närkontakt till sin 

omgivning för att förbättra språket. När barn leker med kompisar diskuterar de t.ex. om hur de 

ska förbereda sin lek, de berättar det som de gör i leken samt hur leken ska lekas vidare. 

Flerspråkiga barn skapar närhet med andra barn och ser dem som modeller genom att imitera 

den närmaste omgivningens ord, begrepp, tal, uttal och dialekt. I ett socialt sammanhang 

imiterar barnen sin omgivning för att sedan formas till samhällets medlemmar. Med hjälp av 

omgivningen lär sig barnet umgänges vanor, matvanor, klädvanor o.s.v. (Ladberg 2003, s.64-

66).  

Vidare påpekar Ladberg (2003) om att barn håller sig snabbt till ett enda språk när de märker 

att omgivningen behärskar enbart ett språk. Inlärningen av ett språk kan påverkas av olika 

förhållanden. Barn kan tveka att tala ett språk när de lägger märke till andra människors 

negativa reaktioner mot språk och identitet. Vissa barn upprepar ord och begrepp som tillhör 

det nya språket eller snabbare när de imiterar de andra. Men inlärningen av ett nytt språk kan 

variera från barn till barn, d.v.s. vissa barn upprepar direkt det de hör och ser, medan somliga 

lagrar den nya informationen i minnet för att i senare skedde använda sig av den nya 

”informationen”. Vissa har en snabbare inlärningsprocess medan det för andra tar längre tid 

innan man lär sig nya ord eller begrepp. En bra stämning och kontakt i gruppen ger barnen 

tillgång till att hjälpa varandra att förklara, ge ord och tolka åt varandra. Men barn som inte 
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lyckas med ord försöker alltid att förklara sig med hjälp av kroppsspråket (Ladberg 2003, 

s.60-68). Ytterligare nämner Ladberg i sin forskning att med upprepning tillägnar sig barnet 

ett nytt språk. Vidare menar hon att barn lagrar i sitt minne de ord och begrepp som upprepas 

många gånger (Ladberg 2003, s.44). 

4.2 Lekens betydelse 

Språk pedagogen Anders Skans (2011) skriver i sin avhandling En flerspråkig förskolas 

didaktik i praktiken hur lärarna vill arbeta och hur de verkligen arbetar på en flerspråkig 

förskola. Han genomför olika observationer för att se vad som händer i kommunikationen 

mellan barn - barn och barn - pedagoger. En av hans observationer handlar om barnens fria 

lek och strukturerade aktiviteter. Som ett resultat av sin studie anser han att fria leken är 

pedagogernas minst planerade aktivitet. Under fria leken bestämmer barnet själv hur och vad 

de ska leka. Vuxna är ganska passiva under den här leken men ändå är de närvarande och har 

koll på både flerspråkiga barn och andra barn för att ta bort konflikter eller skapa lösningar 

ifall om något av barnen står utanför leken. Författaren anser samtidigt att pedagogerna 

skaffar balansen mellan den fria och ledande leken d.v.s. att barnen inte ska släppas helt fritt i 

leken och man inte heller ska sluta att styra barnen i deras lek (Skans 2011, s.103-109). 

Knutsdotter Olofsson (2003) har forskat om barns lek i förskolan som finns nerskrivet i boken 

Lekens värld. För att få en givande studie har Knutsdotter Olofsson genomfört många 

observationer i olika förskolor som ligger i Stockholm. Som ett resultat från sin forskning har 

författaren kommit fram till att barn genom fri lek tränar och utvecklar sitt språk hela tiden 

när de ger ord på sina handlingar och fantasier. Barnen förankrar sina upplevelser genom lek 

till verkligheten. Ytterligare nämner författaren att i leken använder barnen ett mer varierat 

språk än i vanliga fall t.ex. är de både författare och regissörer till sina berättelser. Vidare 

nämner Knutsdotter Olofsson att leken ger möjlighet till ett symbolspråk som barn kan 

uttrycka sina åsikter och känslor på utan att bli kritiserade och utan att göra fel (Knutsdotter 

Olofsson 2003, s.132-134). 

Skans (2011) nämner i sin studie att de planerade språkutvecklingsaktiviteterna i form av 

styrda aktiviteter är lättare att utvärdera och sådana aktiviteter kan lättare tas upp i 

pedagogiska diskussioner med andra. Styrda aktiviteter synliggör barnens språkutvecklande 

inför både pedagoger och ledning (Skans 2011, s.66-70). Skans påpekar i sin forskning att 

verksamheten i förskolan formas med att arbeta med alla barn genom en ledande språk 
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träning. Men samtidigt anser han att pedagogernas styrning kan leda till att minska barnens 

möjligheter till initiativ och språkutveckling (Skans 2011, s.90,115). 

Charlotte Tullgren (2003) som är forskare och pedagog skriver i sin avhandling Den 

välreglerade friheten vad som händer i leken när pedagogerna deltar och styr barns lek på 

förskolan. Tullgren observerade barn mellan 4-6 år och intervjuade pedagoger i två olika 

förskolor. Som ett resultat av sin forskning anser Tullgren att styrda lekar syftar mot 

framtiden och via dessa lekar lär barnen för framtidens viktiga, förmågor och kunskaper. Vid 

styrd lek stöttar pedagoger barnens lek genom att locka dem till aktiviteter som förväntas vara 

utvecklande. Vidare nämner Tullgren att i styrda lekar anses barnen vara kreativa och aktiva 

när de leker med ett meningsfullt innehåll vilket betraktas vara utvecklande. I styrda lekar 

uppmuntras barn att prata, ge uttryck för och framhäva sina åsikter samt sina känslor. Leken 

ses som en väg till lärandet, därför regleras barnen bort från oönskade aktiviteter, beteende 

och tal som inte anses vara lämpliga. Därför leder vuxna barnen i andra lekar där det förväntas 

hända ett lärande som är önskvärt. På så sätt lär sig barn om betydelsen av regler (regler ska 

följas) genom att leka lekar som pedagogerna har bestämt. Ytterligare nämner Tullgren att det 

i styrda aktiviteter ofta existerar klara regler för vad som är passande att göra och med vem 

det är lämpligt att prata (Tullgren 2003, s.80-85).  

4.3 Pedagogen som en vägledare 

I boken Lekens värld anser Knutsdotter Olofsson (2003) att barnen skapar personliga inre 

bilder under lekande. Därför är det betydelsefullt att pedagogerna ägnar sig tid till och leker 

med barn. De flesta barn börjar i förskolan redan när de är vid ett och ett halvt års ålder, 

därför är det betydelsefullt att vuxna redan vid det stadiet börjar leka med barnen (Knutsdotter 

Olofsson 2003, s.35). Vidare påpekar Knutsdotter Olofsson att barnet kan lättare förstå något 

som fastnar i minnet, om de får tillfälle till att reflektera över lek. Det ska finnas en stabilitet 

mellan det som barn får utifrån och det som barnen inifrån alstrar av det yttre. Vuxna bör ge 

barnen möjlighet i lek för att göra världen förståelig för barnen. Pedagoger behöver möta 

barnen på deras läge i leken och hjälpa dem att utveckla deras skapande och utvecklande 

(Knutsdotter Olofsson 2003, s.81). Man måste delta i leken och ha upplevt leken som ett 

medvetande tillstånd för att leka vidare. Att gå in i leken kan variera från barn till barn. Vissa 

barn behöver extra stimulans av vuxna för att delta i leken (Knutsdotter Olofsson 2003, s.23). 

Forskningen upplyser att enbart leka med kompisar inte räcker för att leka en pedagogiskt 

”utvecklad” lek. Barnen skall ha kunniga pedagoger som lockar dem till lek och skapar en 
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god miljö i förskolan. Leken uppkommer inte av sig själv, därför behöver barnen uppmuntran 

och vuxnas stöd för att börja leka och utvecklas (Knutsdotter Olofsson 2003, s.111-112).  

5. Övrig Litteratur  

5.1 Pedagogens uppgift 

Gunilla Ladberg anser att ett av förskolans och personalens mål är att lägga grunden för ett 

gott språk hos barnen. Av pedagogerna krävs det ett bra språk och stöd. Sådant stöd 

förekommer genom att skapa bra språksituationer, en genomtänkt placering av barnen och 

stöd till personalen (Ladberg 1990, s.81). Ladberg påpekar att pedagogerna har en uppgift att 

skaffa lekmaterial som inspirerar till att använda sig av nya språkliga uttryck. Samtidigt 

påpekas att pedagoger inte borde erbjuda för mycket material, då det kan leda till att barnet 

blir okoncentrerat i leken (Ladberg 1990, s.87). 

 5.2 Lekens innebörd 

Material som används under lek ses som redskap som ger tillgång till barnens egna aktiviteter. 

Under ledande lek får läraren tillfälle till att observera barnens intresse, färdigheter och 

utveckling med hjälp av sina pedagogiska material (Nelson & Svensson 2005, s.81). 

Språk pedagogen Qvarsell (1999) hänvisar till en annan person, den tidigare språkpedagogen 

Riley, som tycker att de som styr och deltar i barnens lekande måste vara omtänksamma att 

inte bestämma över hela den aktivitet som barn utför. Qvarsell skriver vidare att vuxna kan 

vara med i barns lek och strukturera lekmiljön men det betyder inte att de ska bestämma över 

hela barns lekande utan tvärtom bör de låta barnen fatta egna beslut för deras kommande 

utveckling (Qvarsell 1999, s.77).  

Enligt Ladberg (1999) främjar lust, skratt och glädje barns lärande av ett språk. Glädjen 

piggar upp hjärnan att tillverka ett kemiskt ämne som gör det enklare att lära sig någonting 

(Ladberg 1999, s.8). 

6. Metod  
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för vad och vilken empiri jag har samlat in för att 

skriva min uppsats. Min mening med denna studie var att undersöka hur flerspråkiga barn 

utvecklar sitt språk genom lekande. För att få en uppfattning om hur språk utvecklas genom 
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lekar har jag använt mig av en kvalitativ forsknings metod med intervjuer och observationer. 

Kvalitativ metod är en metod som använder systematiserad kunskap för att berätta om vilka 

egenskaper något har och hur den är beskaffad (Olsson& Sörensen 2007, s.15). En kvalitativ 

intervju använder jag för att få en uppfattning om pedagogernas upplevelser och erfarenheter 

för språkutveckling genom lekande. Kvale & Brinkmann (2009) påpekar att ”den kvalitativa 

intervjun försöker förstå världen från undersökningspersonernas synvinkel, utveckla mening 

ur deras erfarenheter, avslöja deras levda värld som den var före de vetenskapliga 

förklaringarna” (Kvale & Brinkmann 2009, s.17). Observationsmetoden använder jag för att 

titta närmare på hur barnen och pedagogerna använder och utnyttjar leken i verksamheten. 

Enligt Stukat är observation en lämplig metod för att undersöka vad människor gör och 

framför (Stukat 2011, s.55). Observationsmetoden ger viktigt fakta om det som händer i 

samhället och hur människorna beter sig i olika sammanhang (Arvastson & Ehn 2009, s.24). 

6.1 Urval 

I början bestämde jag mig att skriva min uppsats om flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskolan men sedan insåg jag att språkutveckling täcker ett bredare område. Därför tänkte jag 

fördjupa min forskning inom ett specifikt område. Utifrån mina erfarenheter såg jag att 

flerspråkiga barn utvecklar sitt språk med hjälp av olika metoder i förskolan och en av dessa 

metoder var lek. Jag bestämde i ett tidigt skede skriva om lekens roll och betydelse för 

flerspråkiga barns språkutveckling.  

Jag har intervjuat fem pedagoger som arbetade på olika förskolor. Enligt Ahrne & Svensson 

(2011, s.44) blir det givande att genomföra flera intervjuer ur en särskilt grupp eftersom det 

kan öka säkerheten för att få ett mer relevant material. Personerna som jag har intervjuat är 

kvinnor i åldrarna 30-60 år. Personerna har mellan 5 till 30 års yrkeserfarenhet. De arbetar 

med barn mellan 3-5 år och tar hand om mellan 20-22 förskole barn på sina respektive 

förskole avdelningar. Meningen med att jag valde att intervjua dessa fem pedagoger var att 

alla jobbade på förskolor i mångkulturella områden, där majoriteten av eleverna var 

flerspråkiga.  

Jag fick observera barn som var mellan fyra till fem år gamla under två dagar på en förskola 

som ligger i ett mångkulturellt område. Jag valde dessa förskolor för att pedagogerna här 

arbetar speciellt mycket med språk på grund av barnens flerspråkiga bakgrunder. Jag har valt 

ut sex observationer som jag anser att är de mest relevanta för denna uppsats. Sammanlagt har 
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jag dock utfört sju olika observationer. Observationerna gjordes mestadels utomhus där jag 

iakttog hur barnen i de olika självvalda grupperingarna använde språket under sina fria 

lektillfällen. Den styrda leken jag observerade var inomhus där barnen uppmuntrades att prata 

genom att ha olika föremål till förfogande. Jag observerade barnen under förmiddagarna för 

att personalen påpekade att det kommer bli rörigt under eftermiddagarna på grund av att 

många av barnen då ska gå hem och lekarna ofta avbryts. Idén med observationen var att 

koppla uppsatsens valda teorier med den praktiska verkligheten i förskolan. Under mina 

observationer koncentrerade jag mig på att observera på hur barnen använder sitt språk. 

Arvastson & Ehn påpekar att innan en observation bör en forskare bestämma sig för att iaktta 

något och på vilket sätt för att få ett bättre resultat av sin observation (Arvastson & Ehn 2009, 

s.30). 

 6.2 Förskolan 

Jag gjorde mina observationer på en privat förskola som ligger i Huddinge kommun. 

Förskolan består av sex avdelningar. Förskolans har två avdelningar för barn i åldrarna mellan 

fyra till fem år, en avdelning för barn i tre års ålder och tre avdelningar för barn i åldrarna ett 

till tre år.  

Jag genomförde min observation på en avdelning som hade tjugoen barn. Åldrarna på barnen 

var mellan fyra och fem. Två av dem hade svenska som modersmål medan resten av barnen 

var flerspråkiga. På den avdelning jag genomförde min observation arbetade det tre 

barnskötare eftersom de saknade tillräckligt många förskollärare. Den avdelningen bestod av 

två rum och ett av de rum använde man för att vila, ha samlingar och ett av rummet använde 

man som dockvrån. I det här rummet fanns det en rund matta på golvet, en soffa, dockor, 

dockvagn, spis och olika kökstillbehör. Det andra rummet var ganska stor och personalen 

hade skaffat tre hörn för olika aktiviteter. I det första hörnet fanns det bygg material, det andra 

hörnet användes för pussel och olika spel och den sista hörnan var anpassad för barn som vill 

leka med bilar och djur. På väggarna hängde barnens teckningar och bilder som handlade om 

temat de arbetade med. Sagoböckerna och olika sällskapsspel fanns tillgängliga på bokhyllan. 

I mitten av rummet fanns det två bord där barnen brukade äta sin måltid och rita sina 

teckningar. I ett hörn fanns det en korg som var full med kottar och stenar. Förskolan har en 

lagom stor gård. Där fanns det en sandlåda och olika tillbehör för att leka med sand. Vid 

sandlådan finns det ett klättringsställe som liknar en båt och lite längre bort från båten fanns 

det gungor.  
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6.3 Etik 

Innan jag påbörjade mina intervjuer talade jag om att jag inte kommer nämna pedagogernas 

namn i min studie. Det är viktigt att garantera informanterna att man inte skall nämna 

informanternas namn, plats och eventuella händelser innan man genomför en intervju 

(Lärarens handbok 2008, s.65). I min uppsats har jag nämnt pedagogerna och barnen med 

fiktiva namn istället att för nämna deras riktiga namn. Före intervjun frågade jag pedagogerna 

tillåtelse att spela in intervjun som vi skulle genomföra. 

För att ha koll på de etiska principer som gäller i ett forskningsarbete följde jag fyra allmänna 

huvudkrav som ingår i forskningsprocessen; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2012). 

Informationskravet handlar om att ge information till undersökningsdeltagarna om det 

forsknings syfte och mening man har med sitt arbete samt att upplysa dem om att deras 

deltagande är frivilligt. När jag inbokade mina intervjuer och observationer gav jag 

information till undersökningsdeltagarna om vad min studie handlade om och dess syfte, jag 

nämnde även att deras deltagande är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande om de så 

skulle vilja. 

Konfidentialitetskravet handlar om att alla uppgifter om dem som ingick i undersökningen 

bevaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Jag påpekade även att intervju medverkarnas 

namn och namnet på barn som jag skulle komma att observera skulle förbli anonyma. 

Samtycke handlar om de som deltar i en forskningsprocess får bestämma över sin medverkan. 

De ska ha rätt att bestämma om hur länge och på vilka villkor de vill delta. När jag inbokade 

mina observationer var det personalen som bestämde hur många timmar jag fick observera 

barnen. Vid intervju bokningar nämnde pedagogerna att de har brist på tid och de skulle max 

ha intervju mellan 20-30 minuter. Somliga av pedagogerna som jag intervjuade, hade som ett 

krav att inte spela in samtalet.  

Nyttjandekravet handlar om att all information som insamlades om personerna får används 

bara i forskningsändamål och att den informationen inte får utlånas av andra. När jag gav 

information om min studie i början av mina observationer och intervjuer nämnde jag att allt 

material som jag samlar in enbart kommer vara föreskrivet min forskning. 
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6.4 Genomförande 

Eftersom vi hade en kort tid att skriva ett stort arbete, påbörjade jag först med att inboka mina 

intervjuer. Under mina besök på förskolor har jag fått svårigheter med att nå förskolchefer på 

grund att de var upptagna eller var på något möte eller på besök på en annan verksamhet. Jag 

försökte inboka mina intervjuer direkt med pedagoger som jobbar i olika verksamheter, men 

alla sa att de inte kunde ta beslut innan de fick chefens/rektorns tillåtelse. Sedan ringde jag 

direkt till chefer för att få möjlighet till intervju. Många verksamhetschefer som jag ringde sa 

att de har flera barn, studenter, praktikanter i deras förskolor så det var omöjligt för mig att få 

en tid för intervjuer med deras pedagoger. Genom att ringa till många andra förskolor fick jag 

till slut möjlighet att intervjua fem pedagoger på fem olika mångkulturella förskolor. 

Därigenom fick jag en bredare syn på hur de olika pedagogerna tänkte kring flerspråkiga 

barns språkutveckling under lek.   

Jag förberedde mig innan mina intervjuer genom att skriva mina frågeställningar och läsa om 

det område som mitt arbete handlade om, detta för att få en grundligare förståelse om ämnet. 

Enligt Ahrne & Svensson (2011, s.46) är det viktigt att som forskare i sitt ämne ha koll på 

vissa kunskaper om de områden som intervjun handlar om. Detta för att intervjupersonerna 

ska få en bättre förståelse om vad jag strävar efter. När jag skrev ner mina intervjufrågor 

försökte jag att undvika ja eller nej frågor och istället försöka använda mig av öppna 

följdfrågor för att få respondenten att ge mycket information och beskriva sina svar tydligare 

och friare. Mina intervjuer tog mellan 20-30 minuter. Alla intervjuerna utfördes i ostörda 

miljöer, i små mötesrum eller i personalrummet på förskolorna. Innan intervjun berättade jag 

kort om mig och min studie. Jag fick tillåtelse att spela in tre intervjuer medan de två övriga 

intervjupersonerna inte ville ha sin röst inspelad. De intervjuer som inte bandades in försökte 

jag anteckna medan pedagogerna svarade på frågorna, detta samtidigt som jag lyssnade och 

observerade dem. Under intervjun försökte jag att lyssna noggrant, visa mitt intresse och min 

uppmärksamhet för att skapa en givande intervjumiljö. I slutet av mina intervjuer 

transkriberade jag de intervjuer som jag spelade in, genom att lyssna noga och anteckna ner 

det som sades. I min analysdel kommer jag att sammanfatta och ta ut de mest relevanta 

delarna av mina intervjuer för att kunna besvara mina frågeställningar i mitt arbete. 
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6.5 Generalisering 

Jag har gjort en kvalitativ studie som berör ett begränsat undersökningsområde som innefattar 

vad fem intervjuade förskollärare från fem olika förskolor talade om. Jag utförde också ett 

flertal observationer på en förskola. På grund av detta kan jag inte generalisera mitt resultat av 

studien till att omfatta något större område eftersom jag endast forskat ett avgränsat 

forskningsområde. 

6.6 Metoddiskussion 

Min studie har baserat sig på observationer och intervjuer som ingår i den kvalitativa 

metoden. Jag använde mig av denna metodik för att den var lämplig till att undersöka mitt 

syfte och mina frågeställningar. Under förloppet av min studie har jag först bokat in min 

observations plats och mina fem intervjuer med olika förskollärare som jobbar på förskolor 

som ligger i olika mångkulturella områden. Nyttan med intervjuerna var att jag fick svar som 

är relevanta för mitt syfte och frågeställningar av informanterna. Men jag upplevde också 

andra fördelar angående mina intervjuer. Intervjuerna gav mig en varierande bild av hur man 

kan tänka kring språkutvecklingsmöjligheterna hos de flerspråkiga barnen i den fria- samt 

strukturerade leken. En pedagog tyckte t.ex. att den styrda leken inte utvecklade barnens språk 

i lika stor grad som den fria leken eftersom hon menade att den styrda leken minskar barnens 

självständighet. En nackdel med intervjuerna var att jag inte fick spela in två av dem på grund 

av informanternas motvillighet. Detta ledde till att jag fick anstränga mig med att hinna skriva 

ner det som informanterna sade mer än på att koncentrera mig på att lyssna på dem. Den 

andra nackdelen var att pedagogernas tidbrist ledde till rätt korta intervjuer.  

Observationerna gjorde jag på en förskola som ligger i ett mångkulturellt område, detta för att 

uppnå mitt syfte och för att se hur flerspråkiga barn arbetar med sitt språk under lek och hur 

pedagogerna lockar flerspråkiga barns språkanvändning med hjälp av leken.  Mina 

observationer var givande för att majoriteten av förskolans barn var flerspråkiga. Min studie 

pågick under en begränsad tid och på grund av detta var jag tvungen att observera barn under 

en relativt kort period för att hinna med det övriga arbetet som ingick i studien. Ändå anser 

jag att jag fick en rätt god blick av språkutvecklingen genom lek genom min studie eftersom 

barn leker mycket under den tid som de är i förskolan. Barnen valde dock alltid fri lek framför 

styrd lek. De hade bara en styrd lek under den tid som jag vistades på den förskola där 

observationerna utfördes. Jag skulle vilja vara med om att observera olika styrda lekar för att 

få en bättre uppfattning om hur den styrda leken påverkar barnens inlärning av språk. 



24 
 

Observationerna och intervjuerna anser jag att kompletterar varandra genom att jag å ena 

sidan fick del av hur de fem olika pedagogerna resonerade kring språk och lek och å andra 

sidan hur pedagogerna på den observerade förskolan visade sig agera i den spontana 

verkligheten där händelserna alltid blir mer situationsberoende och faktorer såsom konflikter 

samt personligheter spelar in i hur händelserna artar sig. 

 

7. Resultat och analys 

Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur de fem lärarna som jag har intervjuat 

reflekterat kring betydelsen av leken för flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. 

Samtidigt vill jag ta reda på hur de arbetar konkret med lek och hur de satsar på lekandet för 

att främja flerspråkiga barns språkutveckling. Ett av mina syften är att observera hur 

flerspråkiga barn lär språket under olika lektillfällen. 

Under denna rubrik kommer jag att redovisa och analysera mina intervju- och observations 

material med hjälp av den tidigare forskningen och teorin som jag nämnde i början av min 

uppsats. Jag kommer att redogöra för hur intervju personerna resonerar och arbetar kring lek 

och språkutveckling för flerspråkiga barn. Jag kommer även presentera mina observationer 

för att tala om hur flerspråkiga barn använder sitt språk i verksamheten. Jag har bestämt mig 

för att använda fiktiva namn på både pedagogernas och barnens namn för att följa de etiska 

reglerna om anonyminitet.  

Pedagogerna som jag intervjuade kommer att kallas för Karin, Maria, Åsa, Bella och Sara. 

Samtliga pedagoger arbetar på förskolor som befinner sig i ett mångkulturellt område och 

pedagogerna har jobbat flera år med flerspråkiga barn som jag även påpekade innan.  

 7.1 Vad är lek 

Resultaten av min undersökning visar att samtliga pedagoger som jag intervjuade betonar att 

lek är ett viktigt begrepp och flerspråkiga barn lär sig mycket i leken. De lär sig t.ex. att prata, 

samtala, lyssna och respektera andra och utveckla sitt ordförråd och kunskaper om olika saker 

och ting. 
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Lek är ett lärande, man lär sig genom att leka. Barnen får ju pröva testa, öva, använda 

sin fantasi, öka sin lust och sin förmåga för att lära sig, utveckla sig bli inspirerad och 

utvecklar fantasin, våga prova nya saker (Intervju med Sara).  

Detta säger förskole pedagogen Sara när hon definierar lek och innebörden av lekens fördelar. 

Samtliga pedagoger anser att man i leken tillfredsställer flerspråkiga barn och enspråkiga 

barns olika behov genom att bearbeta mycket med sina kunskaper och händelser som de har 

varit med om.  

Lek är ett sätt barnen ska själva kunna liksom styra var det dem som vill göra, var det som 

intresserade av, ett samspel mellan barn och där man också ser väldigt ofta sådan som 

intressent just då, sådan som de undrar över, sådan som de har varit med om, sådan som de 

tänker på till se att det händer i leken (Intervju med Åsa). 

Bella anser att det på hennes avdelning finns många barn med olika språkliga bakgrunder. 

Flerspråkiga barn som inte utvecklat sitt språk försöker att utveckla svenskan genom att 

samspela med andra barn vid olika lektillfällen. Vidare nämner Karin att flerspråkiga barn 

utvecklar sin förmåga, färdigheter och sitt sociala samspel när de leker med andra barn. 

Ytterligare benämner hon att flerspråkiga barn genom leken samspelar med andra och på så 

sätt utvecklar de sitt språk och använder nya erfarenheter. Samtliga pedagoger som jag har 

intervjuat lade märke till att informationsöverföring av barnens erfarenheter i leken är en 

viktig aspekt för alla barns språkutveckling samt att det hjälper till att bygga både deras 

sociala förmåga och sitt språk under leken. Man kan tolka att pedagogernas uttalande om 

barnets språkutveckling överensstämmer med Piagets kognitiva teori som beskriver att barn 

med hjälp av sina tidigare kunskaper och samspelet mellan omgivningen skapar en ny 

kunskap och med den nya kunskapen uppfinner de sin omvärld (Lillemyr 2002, s.130). 

Informanterna betonar samtidigt att inlärningen och tänkande sker i en social process vilket 

instämmer med Lindqvist (1995:40) och Jensen & Harvard iakttagelser (2009:39). Bellas 

tolkning överensstämmer med Ladberg som anser att barn med olika etnicitet lär sig svenskan 

med hjälp av andra barn (Ladberg 2003, s.7, 16-20). Liksom Vygotskij anser Informanterna 

att barn utvecklar sitt språk med hjälp av de sociala relationerna (Olsson & Olsson 2000, 

s.230). 

Bella anser att barn inte enbart lär sig språket genom olika lekar utan även genom att lyssna 

och följa regler. 
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Barnen lär sig att följa efter lekens struktur med hjälp av de som har makt över språket 

(Intervju med Bella). 

Samtliga av mina informanter uppfattar språkets makt i leken. Vygotskij beskriver att 

maktförhållandet handlar om att de som kan yttra sig på det bästa sättet även tar den språkliga 

innebörden och makten i leken (Lindqvist, 1995).  

I den förskola där jag genomförde mina observationer kunde jag även iaktta maktförhållandet 

när barnen lekte. Barnen som hade det mest utvecklade svenska språket bestämde över de 

andra under leken. 

I min första observation befann jag mig ute på förskole gården där flickorna Anna, Betul, 

Celest och Dilan lekte. Barnen är mellan tre till fem år gamla och lekte en rollek som 

handlade om en familjesituation. Anna hade svenska som första språk. Celest, Dilan och Betul 

hade ett annat modersmål än det svenska språket. Betul behärskade dock det svenska språket 

bra i jämförelse med Celest och Dilan. Anna och Betul bestämde lekens handling och 

reglerna. Anna skulle vara mamma, Betul skulle vara pappa, den minsta flickan Celest skulle 

vara dotter och Dilan skulle vara lillebror. Men Celest ville inte vara dotter och sade ”jag vill 

inte vara dottern, jag heter Celest och vill vara Celest”. Anna försökte bestämma och göra det 

tydligt för Celest att hon ska vara den lilla dottern i familjen och att hon ska vara döpt till 

”baby girl” när de leker. Betul korsade sina armar och rynkade sin panna och var bestämd 

även hon då hon sa till Celest; ”du heter Celest efter leken men under leken ska du ha annat 

namn, annars får du inte vara med i leken”. Celest reagerade då på detta med att se lite gladare 

ut och nickade sitt huvud och sa med en hes röst; ”bala lossas”. Då sa Anna med en bestämd 

röst; ”aa det är bara på låtsats”(Observation 1).   

Pedagogen Karin som jag intervjuade markerade att leken handlar om begreppsbildning, 

glädje, gemenskap, trygghet, hänsyn, vänskap, kroppsuppfattning, dialog, konfliktlösning, 

ansvar, självtroende och tänkande. Vidare anser Karin att barnen organiserar sin lek med hjälp 

av dialog och olika regler som de kommer på i sin lek. Karin är medveten att barn i leken lär 

sig genom lust och glädje, hennes iakttagelse stämmer väl överrens med Ladberg som anser 

att glädje och lust främjar barns inlärning (Ladberg 1999, s.8,36). Pedagogen Karin kan ses 

hålla med Vygotskij som anser att barnen ser reglerna som ett viktigt redskap eftersom de 

genom dem kontrollerar sin lek (Lillemyr 2002, s.147).  
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Pedagogen Sara påpekar att barnen imiterar människor i sin omgivning när de leker. Samtliga 

pedagoger anser att yngre barn som är flerspråkiga lär sig nya saker och ting i leken när de 

härmar beteende och kroppsspråk av sina kompisar och även av hur pedagogerna ter sig. 

Pedagogen Åsa anser att barn härmar varandra för att få möjlighet att vara med i leken. 

Pedagogen Åsa beskriver hur barnen imiterar sig omgivning;  

      Barn härmar ju barn och tvingas ju också att kommunicera på ett till annat sätt för 

att jag ska kunna vara din kompis eller jag ska kunna ta del av leken. Så att jag tror 

att egentligen att det är det bästa att barnen härmar barn på något sätt då (Intervju 

med Åsa). 

Informanten Åsa påstår alltså att ett barn utvecklar sitt språk genom imitation. Detta fenomen 

kan man koppla med det Piaget beskriver som imitation som en ackommodation. Barnen övar 

ett handlingsmönster när de anpassar sig till sin omgivning genom att härma modellen 

(Lillemyr 2002, s.134).  

Under mitt andra observationstillfälle befann jag mig inomhus på en avdelning med barn från 

4-5 års ålder. Barnen hade fri lek och jag observerade tre barn som höll på med 

konstruktionsbygge. Jag lade märke till att barnen härmade både varandras språk och 

handlingar.  

Barnen Narin, Max och Evin sitter på golvet och koncentrerar sig på att bygga var sitt hus 

med byggklossar som består av olika geometriska former. Narin misslyckas varje gång hon 

försöker bygga sitt hus. Efter en stund tittar hon bara på Evin för att se hur hon bygger sitt hus 

och vilka former hon använder i sitt bygge. Sedan börjar hon pröva sig fram med att bygga sig 

ett eget hus. Hon försöker också bygga några andra saker med samma former som Evin har 

använt under sitt skapande av sina byggnader. När Max hade byggt klart sitt hus började han 

säga ”mitt hus mus grus”.  Sedan började Narin och Evin skratta genom att titta på varandra 

och så småningom började alla tre tillsammans skrika ”mitt hus mus grus” (observation 2).  

7.2 Vilka typer av lek tror du utvecklar mest flerspråkiga barns 

språkutveckling? 

Samtliga pedagoger anser att alla barn utvecklar sitt språk genom olika lekar som rollekar 

(fantasilekar, symbollekar) och bygglekar. Bella anser att bygglekar hjälper de flerspråkiga 

barnen att använda sin fantasi och kreativitet genom användandet av föremål i olika former. 
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Karin anser att när barnen leker mycket byggleker så utvecklar de sina kunskaper om 

geometriska begrepp och får därmed förkunskaper om matematiken. Bella betonar att barnens 

förklaringsförmåga utvecklas när de nästan alltid pratar med varandra om vissa egenskaper 

som dessa föremål har. Hon nämner att barnen med de olika föremålen/symbolerna får 

möjlighet att föra samtal. Bella förklarar att ett exempel på samtalande kan förekomma då 

barnen t.ex. bygger en bil av klossarna i de olika geometriska formerna. Hon menar att barnen 

då förmodligen kommer att prata bland annat om bilens färg, om rattens form och dess storlek 

och utvecklar därmed sina språkliga och matematiska kunskaper. Pedagogernas 

argumentationer tyder på att de, liksom Vygotskij har uppfattningen om att barnen med de 

olika föremålen tydliggör sin mening med vad de vill få fram och att de även utforskar 

föremålets egenskaper (Smidt 2010, s.43). Pedagogernas tolkning av bygglekar tyder på att 

flerspråkiga barn samtalar mycket i byggleken. Informanternas åsikter överensstämmer med 

Knutsdotter Olofsson som anser att barn får ett rikt språk och en god berättarförmåga i leken 

där de tolkar saker och ting på olika sätt (Knutsdotter Olofsson 2003, s.76-78).   

Enligt pedagogen Bella främjar flerspråkigas barn sitt ordförråd och tänkande i rolleken. 

Även pedagogen Sara anser att hon genom rollspelen arbetar mycket med språkutvecklingen 

hos barnen. I rollspelen bearbetar barnen något som de har gjort med familjen, kompisarna 

eller under andra aktiviteter som de gjort under ett tidigare skede. Vidare anser Sara att barn 

pratar ganska mycket under rollekar och på det sättet bearbetar de ytterligare sina sociala 

färdigheter. Pedagogen Åsa nämner att alla former av rollekar är viktiga för flerspråkiga barns 

språkutveckling för att de genom dem bearbetar olika saker. 

Där jag vill vara en hund, jag vill vara en liten syster, jag vill vara ett monster eller jag 

vill vara Pippi. Där kan jag gå in och vara någon annan för då kanske jag inte heller är 

så blyg. Om jag är Pippi då kanske jag vågar prata högt och jag kanske vågar att sjunga 

(Intervju med Åsa).  

Karin har en åsikt att rollekar innehåller händelser som har skett i tidigare skeden. Genom 

rollekar vill man berätta och försöker minnas händelser. Bella och Karin nämner att i rolleken 

bearbetar barn mycket av sin fantasi när de gestaltar någon annan. Informanterna betonar 

liksom Vygotskij att fantasin är en viktig del under barnens utvecklings perioder som hjälper 

barnen att gestalta sin omvärld i en dialektisk process (Lindqvist 2002, s.40-42 ; Jensen & 

Harvard 2009, s.39). Att rollekar utvecklar barnets sociala kompetens och tänkande när de 

samspelar med andra barn nämner även Lindberg (2009, s.25).  
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 7.3 Den fria leken  

Som ett resultat av mina intervjuer kan man dra slutsatsen att samtliga av de intervjuade 

personerna anser att fri lek är en lek där flerspråkiga barn och även alla andra barn tar egna 

initiativ och styr själva leken. I frileken ses vuxna som deltagande i leken efter barnens 

behov.    

Fri lek är någonting som inte är styrt av vuxna. Vuxna ska inte styra om det är fri lek 

utan i fri lek är det barnet som gör det de känner helt enkelt just för i den stunden 

(Intervju med Sara).  

 

Åsa kallar fri lek för spontan lek för att den är frivillig då barnen får göra precis som de vill. 

Samtliga pedagoger som jag intervjuade påpekade dock att saker och ting inte får gå till på 

vilket sätt som helst under den fria leken. Man måste gå in i leken ofta för att ha koll på 

barnens lek samt hindra konflikter som uppstår och styra upp en del av den fria leken. 

Förskolläraren Bella anser att flerspråkiga barn som inte behärskar det svenska språket ibland 

blir kritiserade eller hamnar i konflikter med andra barn under den fria leken. 

Barn som är flerspråkiga och inte behärskar det svenska språket än upplever ibland 

konflikter med andra barn under frileken på grund av språkliga brister. Då går jag in i 

leken och försöker lösa de konflikter som uppstår mellan barnen genom att tolka saker 

och ting för barnen (Intervju med Bella). 

Barn blir ofta osams eller blir kritiserade av andra barn under frileken på grund av språkliga 

brister. Pedagogen Åsa menar däremot att barn som leker med varandra inte kritiserar 

varandra på grund av deras språkliga brister. Karin anser att hon ofta går in i leken och 

försöker lösa upp konflikter som uppstått bland barnen, detta genom att prata med alla barn 

som ingått i leksituationen. Hon menar vidare att hon som pedagog skapar en situation där 

alla barn förstår och respekterar varandra samt skapar närhet mellan barn för att skapa en god 

kommunikation och vänskap mellan dem som leker. Skans (2011) menar likt informanternas 

upplevelse att barnen under den fria leken bestämmer själv hur och vad de ska leka. Skans 

nämner även att de vuxnas närvaro ska bidra med att ha koll på flerspråkiga barn och andra 

barn för att undvika eventuella konflikter som kan ske under den fria leken (Skans 2011, 

s.103-109). Informanterna är i linje med Ladbergs tolkning om att de flerspråkiga barnens 
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inlärning av det nya språket kan påverkas av andra människors negativa reaktioner mot hur 

barnen uttalar sig (Ladberg 2003, s.60-68). 

Åsa anser att man under den fria leken ser enorma tendenser på barnens fantasi. Vidare 

påpekar Bella att flerspråkiga barn använder sitt språk och använder sig av sin fantasi när de 

själva får leka. Hon förklarar att deras fantasi utvecklar deras kreativitet då de tolkar sin 

omvärld på ett annorlunda sätt i den lek som de själva har valt. Informanterna menar liksom 

Vygotskij, att fantasin är sammankopplad med kreativitet, där barnen skapar något nytt 

genom att använda deras egna tolkningar (Lindqvist 2002, s.40-42). Det informanterna och 

Vygotskij påpekar, kunde jag erfara under mina observationer: barnen skapade nya berättelser 

under lekens gång, de använde sin fantasi och kopplade det med sin kreativitet.  

Under den tredje observation som skedde utomhus, observerade jag tre barn under deras lek i 

sandlådan och såg där ett exempel på hur barn använder sig av fantasin när de leker. Barnen 

Kalle, Olle och Selma lekte i sandlådan med varandra där de ville bygga en trädgård 

tillsammans. Kalle rev gräs från gräsmattan och planterade det i sandlådan. Sedan hämtade 

Selma en spade full av sand för att vattna de träd (gräs) som de planterat. Då sa Kalle att de 

måste hämta mycket mineralvatten eftersom träden måste växa till sig och bli jätte stora innan 

utomjordningarna kommer. Efter en stund kom Olle med några pinnar i handen och mössan 

full med stenar och sa ”vi kommer att kriga med utomjordningarna för då kommer de inte att 

kunna landa på jorden!” (Observation 3). Jag tolkar detta som ett tydligt exempel på hur 

barnen använder sig av språket för att förklara leken till andra barn. Jag anser att detta visar 

att om barnen använder tankar och fantasi för att leka, så måste de också kunna förklara 

tankarna i sin fantasi vilket då kan utveckla deras språk. 

Sara anser att de barn som utvecklat sitt språk mer stödjer de andra flerspråkiga barnens 

språkutveckling i frileken genom att förklara och tolka begrepp och händelser som är okända 

för dem. Hon anser att man på så sätt framkallar barnens intresse för det nya språket, där de 

byter sina erfarenheter med varandra och förtydligar saker och ting om vissa händelser för 

varandra. Saras definition är alltså att barnen utvecklar sitt språk genom att utväxla 

erfarenheter med varandra. Saras beskrivning bevisar att Piagets teori om assimilation och 

ackommodationsprocessen stämmer, d.v.s. att; barnet anpassar sig till omgivningen när de 

tolkar situationen utifrån sina erfarenheter eller genom att ta in nya erfarenheter (Lillemyr, 

2002, s.130-132). Informanten menar att med nya erfarenheter får barnen in nya kunskaper 

liksom Lillemyr (2002, s.132) och Nelson & Svensson (2005, s.76). 
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Observation fyra genomförde jag även utomhus. Jag observerade tre barn Ana, Emma och 

Pelin, som låtsades tillaga mat. Barnen skulle tillaga en soppa, de tog fram en kastrull och la 

in alla ingredienser som de tyckte att skulle behövas däri. Pelin började blanda med en pinne 

som hon kallade för spade. Under lekens gång sa Pelin till Emma ”kan du ta min spade och 

blanda lite nu för att jag har ont i armen”. Då sa Emma ”min mamma blandar maten med sked 

inte med en spade”. Då skrattade Anna högt och sa att man leker med en spade, man lagar inte 

mat med en spade. Pelin tittade en stund på Emma och Anna och sa ”okej men blanda soppan 

med den här skeden!” och sträckte skeden till Emma. Därefter hämtade Pelin en större pinne 

och sträckte den till Emma och sa att ”jag tror att den här skeden blandar bättre” (Observation 

4). Jag anser att observationen visar att den fria leken utvecklar barnens kreativitet. Denna 

observation passar ihop med de två kategorierna som Piaget nämner i det socialiserade 

språket; adapterad information och kritik med vilket menas att barnen för en dialog när de 

kritiserar andras påståenden och på detta sätt tar upp sina tankar om olika skeenden (Arnqvist 

1993, s.33). 

Samtliga pedagoger anser att flerspråkiga barn är aktiva och använder det svenska språket 

som en gemensam upplevelse främst under den fria leken jämfört med vad man gör under den 

styrda leken. Pedagogen Bella anser att barnen under fri lek vågar diskutera och kommunicera 

med andra barn mer än under en ledande lek. Informanternas uppfattning är i linje med 

Vygotskij som anser att kommunikation och det sociala samspelet är viktigt för barnens 

utveckling (Jensen & Harvard 2009, s.39). Vidare menar informanterna, likt Vygotskij att 

språk börjar som ett kommunikationsmedel mellan barn och andra som befinner sig omkring 

barnet (Lillemyr 2002, s.147). 

Sara påpekar att flerspråkiga barn utvecklar sitt ordförråd genom nya insikter under den fria 

leken. Barnen använder materialet på olika sätt genom att försöka sätta namn på saker och 

ting efter lekens förutsättningar. Maria anser att barnens ordförråd utvecklas mest när barn 

leker med olika föremål och väljer själv vad föremålet har för betydelse. Ett exempel på detta 

menar hon är när barn leker med stenar, då behöver stenarna inte vara stenar utan det kan få 

vara någonting annat. Samtliga pedagoger anser liksom Piaget att symboler/föremål kan ha 

olika betydelse i språket och språket leder till att barn pratar om händelser som inte är 

närvarande här och nu (Hangaard Rasmussen 1993, s.20-21 ; Lindberg 2009, s.27). Jag 

kopplar detta resonemang med observation fyra, där barnen använde pinnen som symbol för 

matskeden. 
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 7.4 Den ledande leken 

Resultaten av min undersökning visar att fyra av mina fem informanter anser att alla styrda 

aktiviteter som de gör i förskolan handlar om språkutveckling både för enspråkiga- och 

flerspråkiga barn. I styrande lekar styr pedagogen barnet och bestämmer vad de ska ha för 

aktiviteter.  

Vi har styrande lek med syftet att lära alla barn nya ord och begrepp oavsett om de är 

flerspråkiga eller bara svensk talande (Intervju med Bella). 

Pedagogen Sara förklarar att aktiviteter eller lekar som pedagogerna utför alltid har en 

koppling till ett tema, med dessa aktiviteter försöker pedagogerna locka både flerspråkiga och 

enspråkiga barn. Hon förklarar vidare att den styrande lekens syfte är att få barnen att lära sig 

språket, regler och andra ämnen som läroplanen kräver.  

Det är pedagogen som styr barnen med olika tema arbete eller med projektarbete. Det är 

vi som planerar vad vi ska arbeta med (Intervju med Sara). 

Sara och Maria berättar att de i styrande lekar följer läroplanens riktlinjer. De tar upp att de 

med hjälp av styrande lek kan behandla ämnen såsom matematik, språk och naturkunskaper. 

De flesta pedagogerna uppfattar den styrda leken som en väg för att informera barnen om 

viktiga kunskaper som kan vara nyttiga inför framtiden. Maria och Sara poängterar att 

planerade aktiviteter ska vara meningsfulla och att de bör utveckla barnens abstrakta 

tänkande.  Skans nämner att den styrda språkträningen är vanlig i förskolan och formar 

verksamheten (Skans 2011, s.90,115).  Detta belyses med informanternas påståenden om att 

den styrande språk träningen är vanligt förekommande i deras verksamhet. Såsom Tullgren 

anser informanterna att styrda leker syftar mot framtiden och barnet uppmuntras att utveckla 

sitt språk (Tullgren 2003, s. 80-85).  

Pedagogen Karin förklarar att hon inte helt följer riktlinjerna som finns i läroplanen.  Hon 

anser att läroplanens riktlinjer pressar barnen och kräver mycket av dem. Vidare anser hon att 

den fria leken är viktigare än den ledande leken när det gäller språkutveckling hos 

flerspråkiga barn. Därför satsar hon mycket på fri lek på sin avdelning. Hon anser att både 

flerspråkiga och enspråkiga ban ska vara fria i sitt lärande. Enligt Karins påstående främjar 

inte den styrda leken barnens språkutveckling.  Skans menar även att den styrda leken kan 

minimera barnens egna initiativ och intresse för språkutveckling (Skans 2011, s.90,115). 
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Pedagogen Sara anser att vuxna behövs i den styrda leken för att flerspråkiga och enspråkiga 

barn ska utveckla sitt språk. Hon anser även att den fria leken är viktig för barns utveckling. 

Barn lär sig i fri lek. Ju det gör dem men alla barn har inte fullt utvecklat sitt språk 

verbalt, så hur mycket andra barn kan ta sig. Därför behövs vi vuxna också in i de 

styrande lekarna för att de ska kunna ta till sig nya begrepp som dem inte har hört 

tidigare (Intervju med Sara).  

Jag kopplar Saras tolkning med en ledande lek som jag fick ta del av under min femte 

observations tillfälle. Jag upplevde att barnen bearbetade sitt språk med hjälp av det material 

som den styrda leken innehöll för att lära sig föremålets namn och dess egenskaper. 

Pedagogen försökte benämna sakernas namn och deras egenskaper några gånger för att lära 

barnen nya begrepp. 

Under det femte observationstillfället var vi inomhus och en pedagog ledde en styrd aktivitet 

med 15 barn. Pedagogen och barnen satt i en ring på golvet. Pedagogen hämtade en duk och 

sex olika föremål som var gjorda av plast, trä och metall med olika storlekar och färger. Hon 

berättade varje föremåls egenskaper, exempelvis förklarade pedagogen att man använder 

kastrullen i köket för att laga mat i, den består av metall, har blå färg och att det finns många 

kastruller i världen med många olika färger. Sedan började leken när pedagogen täckte över 

alla föremål med duken. Då ville inte en tjej vara med och ville gå iväg, men pedagogen sa att 

”nej nu ska alla vara med”. Då satte sig tjejen ner igen på sin plats och lekte med sin tröja 

utan att prata tills leken var slut. Under lekens genomgång gömde pedagogen ett av föremålen 

(kastrull) och frågade barnen vilket föremål som saknas. Leyla sa ”det finns inte den som man 

har mycket mat i”. Då sa läraren ”ja du menar att inte kastrullen finns som man lagar mat i?”. 

Således nickade Leyla och sa jätte tyst ”kastul”. Följaktligen sa pedagogen ”ja Leyla, det är en 

kastrull” och upprepade några gånger det tillsammans med alla barn (Observation 5). 

 7.5 Metod och material som inspirerar språkutveckling 

Samtliga pedagoger markerar att de använder olika metoder och material för att ge barnen 

tillgång till att utveckla sitt språk och ha koll på alla barnens språkutveckling.  Maria anser att 

utforskande lekar är mycket givande för flerspråkiga barns språkutveckling och ger därför 

stort utrymme till sådana lekar. Maria menar liksom Nelson & Svensson (2005, s.81) att 
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material som används under lek ger tillgång till barnens egna aktiviteter och eget forskande. 

Maria berättar att hon antecknar, filmar och tar ofta bilder på alla barn (inte bara flerspråkiga 

barn) när de leker eller sysslar med någon aktivitet, detta för att följa deras utveckling. 

Pedagogerna på avdelningen går tillsammans igenom allt material som de har samlat in för att 

se barnens språkutveckling. På så sätt försöker de organisera och planera sina aktiviteter till 

att utveckla barnens språk. Maria belyser att anteckningar, observationer och reflektioner 

kring observationerna ger möjlighet att förstå vad barnet säger och gör. Nelson & Svensson 

(2005, s.81) betonar likt pedagogen Maria att ett varierande dokumenterat material visar hur 

barnen har utvecklats.  

Maria förklarar att hon samt hennes kollegor mest använder självinstruerande material som 

papper och plexiglas (som man kan bygga och göra olika former av och så vidare), de 

utforskar även med natur material såsom vatten (barn har alltid tillgång till vatten som de 

utforskar med på olika sätt med). Detta, menar Maria, kan främja språkutvecklingen både hos 

flerspråkiga samt enspråkiga barn. Enligt Maria är skapandet av självinsprierande material en 

bra metod för att starta riktiga dialoger barnen emellan.  Hon påpekar vidare att barnen inte 

bör använda sig för mycket av färdiga produkter utan barnen ska istället själva utforska 

materialet för att kunna samtala om olika saker och ting vid konstruerandet eller utforskandet 

av materialet.  

Förskole pedagogen Maria talar om vilka leksaker man använder sig av för att lära barnen om 

livet.  

Vi använder oss inte av färdiga leksaker som man har i den traditionella förskolan, utan 

vi har mycket självinstruerande material. Vi har väldigt mycket natur material, plexiglas 

som man kan bygga och göra olika former osv., detta för att det inte ska vara färdiga 

produkter utan barnet ska själva utforska materialet för att kunna samtala om de olika 

materialen (Intervju med Maria). 

Maria liksom språk pedagogen Ladberg talar om att det är givande för en pedagog att använda 

sig av olikt lekmaterial som inspirerar användningen av språket (Ladberg 1990, s. 81) 

Karin påpekar att eftersom barn är olika så blir även intressena hos dem olikartade. En del 

barn kan leka med enklare material och saker medan andra barn kan ha behov av mer speciellt 

material. Samtliga pedagoger använder material som ska vara lockande och inspirerande för 

lärandet av det svenska språket både för flerspråkiga och enspråkiga barn. Pedagogerna var 
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även överens om att det främst är intressena hos barnen som lägger grunden för språk- 

utvecklingen hos dem. Pedagogen Sara förklarar att de har olika stationer på avdelningen, 

såsom bygg- och konstruktionshörna, hem vrå och ateljé. Då ett nytt tema tas upp på 

avdelningen så kopplas även varje station alltid till det tema som tas upp. Sara förklarar vidare 

att aktiviteterna är anpassade till barnens åldersnivå. Alla barn får själv välja både vad de ska 

arbeta med och genom deras intresse utvecklar de språket och andra saker som ingår i det 

tema som de håller på med. Piaget påpekar att barns lärande och tänkande utvecklas med ett 

visst intresseområde som vuxna erbjuder (Lindahl 1998, s.63). Detta överensstämmer med 

arbetet på Saras avdelning. Samtliga informanters reflektioner stämmer med Ladberg som 

anser att barn får ett bättre språk genom goda språksituationer som pedagogerna organiserar 

(Ladberg 1990, s.87). Knutsdotter Olofsson menar att pedagoger bör möta barnen på deras 

nivå i leken för att hjälpa barnen att utveckla deras skapande (Knutsdotter Olofsson 2003, 

s.81). Detta anser jag påvisats av det sätt som Karin och Sara beskrivit sitt arbetssätt. 

Vygotskijs anser att även om barnen själv väljer plats i en lekhörna så är det ändå lärarna som 

styr barnens vilja och detta, menar han att inte kan tillfredsställa barnens behov (Smidt 2010, 

s.159). Med detta synsätt är inte barnen så fria när de väljer att jobba med olika stationer som 

Sara nämner. 

Pedagogerna Sara, Karin och Bella menar att tecken är ett viktigt stöd för språkinlärning och 

en metod för flerspråkiga barn att kommunicera med. Med tecken menar pedagogerna 

kroppsspråk såsom nickningar, gester och handrörelser som ett kommunikationssätt att stödja 

språket på. Tecken kan även handla om bildstöd för att barnen ska kunna förstå språket bättre. 

Teckenstödet är betydelsefullt för flerspråkiga barn som inte kan språket så väl och som har 

svårt att kommunicera med omgivningen enbart med det verbala språket. Vygotskij påpekar 

att människan kommunicerar med hjälp av både tecken och språk vilket ger en kombination 

av meningsförståelse (Smidt 2010, s.43). Detta påpekade även Sara, Karin och Bella. Att 

använda sig av tecken för att kommunicera med barnen är ett vanligt fenomen i förskolan, 

menar Sara. Hon ger exempel på hur hon kommunicerar med hjälp av tecken för att göra sig 

förstådd av barnen: 

Vi använder mycket teckenstöd och det gör vi också med händerna. Det är ett jätte stort 

och väldigt viktigt sätt vad det gäller språket för barn som inte har språket. Teckenstöd, 

liksom det är inte enbart för barn som är i behov av ett särskilt stöd, utan det är för alla 

barn. Det är ett stöd att kunna förstå. Så att vi använder mycket tecken stöd (Intervju 

med Sara). 
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 7.6 Pedagogens roll för språkinlärning 

Som ett resultat av min forskning framträder det att samtliga pedagoger anser att de jobbar på 

ett pedagogiskt sätt med flerspråkiga barn, detta genom att föra dialog och hela tiden benämna 

saker och ting vid namn. Pedagogen Maria ger sin förklaring till varför språk är så viktigt 

enligt följande: 

Jag språkar väldigt mycket och benämner saker istället för att säga vill du ha det eller 

vill du ha den, jag säger t.ex. vill du ha mjölk eller vill du ha vatten. Det är viktigt att 

man benämner saker och ting för att barnen ska höra ett rikt språk och så använder jag 

också mycket synonymer för att de ska förstå och därigenom få ett rikt språk (Intervju 

med Maria). 

Maria och Karin tycker att barnen är duktiga då de ofta härmar deras ord. Ladberg anser att 

barn lär sig språket när de benämner ord och att detta leder till att barnen upprepar ord som 

tillhör svenska språket genom att tidigt imitera andra människor i sin omgivning (Ladberg 

2003, s.64-66).  

Bella anser att även hon använder mycket kroppsspråk för att skapa en kommunikation med 

flerspråkiga barn. Vidare nämner hon att barnen med hjälp av dialog och kroppspråk kan göra 

sig förstådda. Ladberg betonar även i sin forskning att barn som inte har ett välutvecklat språk 

oftast försöker uttrycka sig med hjälp av kroppsspråk eftersom barnen då blir lättare förstådda 

(Ladberg 2003, s.60-68). Informanten anser likt Vygotskij att kontakten med omgivningen 

sker med hjälp av dialog (Lindqvist 1995, s.40).  

Karin anser att pedagogerna är det centrala pedagogiska hjälpmedlet när de tankemässigt 

vägleder barnen till deras språkutveckling och därigenom till det nästa utvecklingsstadiet. 

Hon nämner att de jobbar mycket pedagogiskt med språket, inte bara under vissa lekar eller 

aktiviteter. Karin förklarar att man alltid ska ha en dialog med barnen under alla tillfällen 

såsom vid blöjbyte, vid matbordet, på vilan, under lek, i påklädningsrummet osv. 

Förutom pedagoger så har även modersmålstränare stor roll för flerspråkiga barns 

språkutveckling menar Sara, Maria och Bella. Samtliga pedagoger berättar om att flera av 

barnen har modersmålslektioner för att förbättra det egna språket. Pedagogerna betonar att 
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modersmålsträningen kan leda till att det även underlättar lärandet av det svenska språket för 

barnen. Förskole pedagogerna och modersmålsläraren hjälper ofta barnen att kommunicera 

med varandra genom lek och att därigenom tolka saker och ting med deras gemensamma 

språk. Pedagogen Maria anser dessutom att flerspråkiga barn har behov av att ibland ha nära 

kontakt med någon som pratar deras modersmål, detta för att barn som inte har utvecklat sin 

svenska tillräckligt ska kunna få hjälp av sin modersmålslärare. Sara, Maria och Bella är 

överens om att självtroendet har en avgörande roll för att kunna använda sig av och uttrycka 

sig i ett språk. Vidare är de eniga om att barn som har ett gott självtroende lättare vågar gå in i 

ett samtal och att uttrycka sig språkligt, med ett nytt språk, vilket även påpekas av Ladberg 

(1999, s.36-38). Maria är i linje med Ladberg som anser att barnen behöver närkontakt till 

omgivningen för att förbättra språket (Ladberg 2003, s.64-66). 

Bella och Karin talar om att flerspråkiga barn som inte har utvecklat sitt språk ibland står 

utanför lek. Vidare anser båda informanterna att de försöker övertyga barnen att leka genom 

att utgå ifrån deras intressen. Karin nämner ett exempel på detta då hon berättar om Mattias 

som älskar vampyrer, hon försöker då hitta en lek som innehåller vampyrer för att få Mattias 

att bli intresserad av att leka. Ytterligare påpekar Bella att en pedagog bör utmana barnet i 

lekandet. Informanterna menar att vissa barn behöver extra stimulans och uppmuntran av 

vuxna för att gå in i en lek, som även nämns av författaren Knutsdotter Olofsson (2003, 

s.23,111-112). 

Ytterligare nämner Karin att hon försöker att ha koll på varje enskild barns intresse. Med detta 

menar hon att vissa flerspråkiga barn ibland vill leka ensamma en lek medan kompisarna vill 

att han/hon ska leka med dem. Då ser vi pedagoger till att den enskilda får leka ensam i sin 

lek ibland utan att bli störd av andra. Vidare påpekar Bella att barn språkar hela tiden i lek 

även om ett barn leker ensamt eftersom det då samtalar med sig själv. Hon nämnde att 

exempelvis en tjej som leker med sin docka själv i en hörna kan språka bara med sin docka 

utan att bry sig om sina kompisar som leker i grupp. Karin anser att dessa barn ses prata i 

monolog med sig själv. Piaget nämner monologen som ett egocentriskt språk, där barnet 

uttrycker sina tankar högt för sig själv (Arnqvist 1993, s. 31-32). 

Samtliga pedagoger anser att de inte har fått någon speciell utbildning om flerspråkighet men 

ändå anser de att de har fått en grund om flerspråkighet från sin förskollärarutbildning. Vidare 

anser de att de alltid jobbat med barn som haft olika språkliga bakgrunder och på det sättet har 

de fått en bra kunskap i arbetet med olikheter i förskolan.  
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8. Sammanfattning och diskussion 

Avsikten med detta arbete var att undersöka hur de fem lärarna som jag intervjuat reflekterade 

kring betydelsen av leken för flerspråkiga barns språkutveckling i förskolan. Samtidigt ville 

jag ta reda på hur de arbetade kring lek och hur de satsade på lek för att främja flerspråkiga 

barns språkutveckling. I min diskussionsdel kommer jag att diskutera och dra slutsatser 

genom de frågeställningar som jag har använt mig av. Mina frågeställningar var; hur resonerar 

de fem pedagogerna kring lek, hur gynnar fri lek och ledande lek språkutvecklingen för 

flerspråkiga barn enligt pedagogerna och hur använder flerspråkiga barn språket under lekens 

genomförande i förskolan. 

Av informanternas argumentationer kring lek framkom i resultat delen att samtliga 

informanter anser att lek är ett viktigt redskap för flerspråkig kommunikation och för barns 

språkutveckling. Under mina observationer märkte jag att barn använder sin röst och språket 

på olika sätt speciell under roll leken. Där talar de alltid för varandra om hur de ska leka. 

Knutsdotter Olofsson (2003, s.132-134) nämner också i sin studie att i leken använder barnen 

språket ett mer varierat språk än i vanliga fall.  Informanternas uttalande är lik Ladbergs 

forskning där hon nämner att språk ska ses som en bro mellan personer (Ladberg 2003, s.7, 

16-20).  

Samtliga pedagoger påpekar att flerspråkiga barn skapar relation med varandra under leken 

genom kroppspråk, gester och dialoger. När jag observerade insåg jag att flerspråkiga barn 

och barn som inte har utvecklat språket använder sig av ansiktuttryck, olika tonläge och 

gester.  

Vidare nämner samtliga pedagoger att fri lek inte betyder att barn ska vara helt ensamma i sin 

lek utan en vuxen ska befinna sig alltid i närheten av deras lek för att hjälpa dem att lösa 

konflikter som kan uppstå under deras lek. Ytterligare belyser de att barn leker mycket 

rollekar under sin fria lek som ses givande för alla barns språkutveckling. Det stämmer också 

en hel del med mina observationer och Skans (2011, s.103-109) forskning som upplyser att 

barnen fritt bestämmer med vad och hur de ska leka. Men å andra sidan är jag inte helt 

överens med intervjupersonernas påstående om att de alltid befinner sig nära intill vid fri lek 

för att lösa problem och stödja barnen. Detta tolkar jag efter en situation som jag såg under 

min sjätte observation. Under min sjätte observation befann jag mig ute på förskole gården 

där tre barn (4-5 år) lekte en familjelek på förskolans gård. Under lekens gång fick ett annat 
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barn (3 år) delta i leken genom att ta en roll för sig själv men efter en kort stund började de 

gräla på grund av att den 3 årige pojken inte riktigt hade förstått vad han skulle göra i leken. 

Några av pedagogerna befann sig på gården, en av pedagogerna ropade från långt håll att 

barnen skulle sluta bråka. Konsekvensen blev att barnen slutade bråka, dock fick inte tre 

åringen vara med och leka med de andra barnen. Om pedagogen istället hade kommit fram till 

barnen för att lösa konflikten som uppstod, skulle kanske barnen tolka det på ett annat sätt än 

att utesluta tre åriningen från att leka med de andra barnen (Observation 6). 

Fyra av informanterna anser att flerspråkiga barn utvecklar sitt språk genom styrande lek. 

Men å andra sidan tänker Karin tvärtom än de andra informanterna. Enligt Karin utvecklar 

barn sitt språk bäst genom den fria leken. Vidare anser hon att man pressar och tvingar barnen 

för sitt lärande. De fyra informanternas påstående om flerspråkiga barn lär sig språket eller 

vissa begrepp via styrande lek stämmer inte helt. Liksom Karin nämner är det inte alla barn 

som utvecklar sitt språk genom styrande lek, detta kan jag bekräfta genom min observation 

(5) som jag nämnde tidigare i resultat delen. I den observationen ser man tydligt att en 

flerspråkig flicka som både var blygt och som ännu inte hade utvecklat sitt språk tvingas att 

vara med en lek som hon inte visade något intresse för under hela lekens gång. Med denna 

observation har jag erfarit att det är omöjligt att förvänta sig att alla barn lär sig med samma 

metod för att barn är olika och lär sig mest med sitt intresse. Här tänker jag som Skans (2011, 

s.90,115) att pedagogernas styrning kan minska barnens möjligheter till språkutveckling  

Samtliga informanter benämner vikten för material och metoder som de använder för att 

utveckla barns språkutveckling oavsett om det avser lärandet för svensktalande barn eller för 

flerspråkiga barn. Dessa material förenklar pedagogens arbete genom att synliggöra barnens 

språk utveckling. Fyra av mina intervjupersoner använder likadant material som hade varit 

traditionellt i förskolan medan Maria nämnde att hon använder självinstruerande material 

under sina aktiviteter för att det ska skapa intresse hos barnen för lärandet. Det som Maria 

påpekade märkte jag när barnen lekte ute och bearbetade med olika redskap för att tillverka 

något, då talade de ganska mycket om dessa material som de tillverkade samt hur de ska 

använda detta material. Samtidigt märkte jag under mina observationer att vissa material som 

de använder i sin avdelning leder till samma typ av lekar och där samtalet nästan alltid är 

detsamma. 

I resultat delen nämnde jag att Sara använder olika stationer som är kopplade till ett tema för 

att utveckla barnens språkkunskaper. Detta är en givande metod som ger tillgång för lärandet 
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till alla barn. Men å andra sidan tänker jag liksom Vygotskij som anser att barnen leker i 

sådana situationer er på grund av pedagogernas vilja vilket inte tolkas som barns egen lek 

(Smidt 2010, s.159).  

Informanterna har betonat i intervjuerna att de har en viktig roll för flerspråkiga barns lärande 

av språk, därför kommunicerar de ständigt med barnen. Sara och Maria anser att man som 

pedagog benämner sakers namn för barnen, för att de ska lära sig sakernas namn. Detta 

stämmer med Ladberg (2003, s. 44) som anser att barn lär sig nya begrepp när pedagogerna 

uppreppar dessa begrepp många gånger. Men jag har observerat att alla pedagoger inte tar sig 

tid att lära barnen vad olika föremål heter. Under min observation såg jag att vissa pedagoger 

inte ser ut att vara medvetna om att benämna sakers namn för barn. Barn som vill ha något 

utan att benämna namnet på föremålet som den vill, får ofta sådana svar av pedagoger som; ja 

varsågoda ta den, lämna den tillbaka, ställ den på sin plats. 

Sara och Karin anser att de använder tecken stöd medan Bella använder sig av kroppspråket 

för att kommunicera med flerspråkiga barn och enligt deras påstående har jag märkt under 

min observation att pedagogerna faktiskt kommunicerar med barnen med hjälp av kroppspråk 

och tecken språk. Ett vanligt tecken som de använde för flerspråkiga barn var pekningar. De 

utnyttjade pekningar nästan under hela sin aktivitet t.ex. under lek, sagostunder, när de läste 

böcker osv.  

Sara, Bella och Maria anser att modersmålstränare har stor roll för flerspråkiga barns 

språkutveckling. Åsa och Karin benämner däremot att det är onödigt att jobba med 

modersmålslärare som inte alltid befinner sig vid barnet. Eftersom jag hade en kort tid att 

observera barn på förskolan fick jag inte möjligheten att observera hur barnen arbetar med sitt 

språk med sin modersmålstränare under lek. Men under min studietid har vi praktiserat en 

lång tid på förskolan. Då fick jag möjligheten att se närmare på barnens beteende när de skulle 

hämtas av sin modersmålstränare. Barnet hade modersmålsundervissningen en gång i veckan 

och barnen ville ofta inte följa med sin modersmålstränare för att de tyckte att det var jobbigt. 

Med hjälp av denna erfarenhet anser jag som Åsa och Karin att en modersmålstränare behöver 

befinna sig mycket vid barnet och inte endast under inte en timme i veckan, detta för att skapa 

nära kontakt med barnen och locka deras intresse för lärandet av svenska språket i samband 

med modersmålet. Denna tolkning är också i linje med Ladberg (2003) som anser att närheten 

av andra personer som befinner sig i barnens närhet är viktigt för språk inlärning hos barn 

(Ladberg 2003, s.64-66). 
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Sammanfattningsvis kan jag säga att studien åskådliggör via de observationer och intervjuer 

som jag har genomfört att leken har stor roll för flerspråkiga barns språkutveckling. Vidare 

visar resultatet att informanterna är medvetna om lekens betydelse för flerspråkiga barns 

språkutveckling särskilt när de talar om att de satsar på att främja barnens språk genom att 

använda olika metoder och material i sin verksamhet under olika lek och aktiviteter. En av 

mina slutsatser är att flerspråkiga barn lär sig språket både under den fria leken och den 

strukturerade leken speciellt med pedagogers närvarande och medvetande om de aktiviteter 

som de utför. Det är också viktigt att se barnen som individer för att täcka alla barns behov 

vid olika aktiviteter. Avslutningsviss kan jag också nämna att flerspråkiga barn utvecklar sitt 

språk i leken genom att använda olika material och kommunicera på olika sätt för att kontakta 

andra barn. I leken arbetar de mycket med sina fantasier, kunskaper, erfarenheter som de 

redan hade och skapat under leken.  

8.1 Vidare forskning 

Det skulle vara intressant och givande om någon i framtiden genomförde en stor forskning om 

lekens betydelse för flerspråkiga barns språkinlärning inom ett stort undersökningsområde 

som omfattade både långa observationer och många intervjuer som kunde leda till 

allmängiltiga slutsatser. Med en sådan undersökning kunde man ta fram ett svar om det som 

barn och pedagoger faktiskt gör i verkligheten stämmer med forskningen och med det som 

intervjupersonerna talar om. 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 

 

Hej! Jag heter Zöhre Öksuz och studerar vid Södertörnshögskola. Jag går på min sista termin 

på Södertörns högskola och kommer att skriva mitt examenarbete, där syftet är att få en djup 

förståelse om vad leken kan ha för betydelse och för flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskolan. I min studie ingår att utföra intervjuer. Syftet med att utföra intervjuer är att 

undersöka olika pedagogernas syn om flerspråkiga barns språkutveckling genom lek. 

Intervjuerna kommer att ta ca mellan 30- 40 minuter. Jag garanterar att ditt deltagande till 

intervjun kommer att vara anonymt. Intervjuerna är frivilliga. Det innebär att du kan avbryta 

intervjun när du vill. De generella frågeställningar som ses utgångspunkt för mitt arbete är: 

Hur pedagoger beskriver sina uppfattningar kring lek? 

Hur gynnar fri lek och ledande lek språkutvecklingen för flerspråkiga barn enligt 

pedagogerna? 

Jag hoppas att du stödjer mig med min studie genom att delta i intervjun.  

Med vänliga hälsningar 

Zöhre Öksuz 
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10.2 Bilaga 2 

 

Hej! Jag heter Zöhre Öksuz och studerar vid Södertörnshögskola. Jag går på min sista termin 

på Södertörns högskola och kommer att skriva mitt examenarbete, där syftet är att få en djup 

förståelse om vad leken kan ha för betydelse och för flerspråkiga barns språkutveckling i 

förskolan. I min studie ingår att utföra observationer under några dagar. Målet med att göra 

observationer är att se hur flerspråkiga barn bearbetar med sitt språk i lek. Samtidigt vill jag få 

en uppfattning om hur pedagogerna främjar flerspråkiga barns språk i leken.  Jag garanterar 

att pedagogernas och barns deltagande i observationer kommer att vara anonymt. 

Observationerna är frivilliga. Det innebär att du kan avbryta min observation när du vill. De 

generella frågeställningar som ses utgångspunkt för mitt arbete är: 

Hur pedagoger beskriver sina uppfattningar kring lek? 

Hur gynnar fri lek och ledande lek språkutvecklingen för flerspråkiga barn enligt 

pedagogerna? 

Jag hoppas att du stödjer mig med min studie genom att delta i intervjun.   

Med vänliga hälsningar 

Zöhre Öksuz 
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INTERVJUGUIDE  

 

 

Kan du berätta lite om dig och ditt yrke? 

Hur många språk talas i din avdelning? 

Vad betyder begreppet lek för dig?  

 

Vad tänker du om kring relationen mellan lek och språkutveckling? 

 

Tror du att flerspråkiga barn lär sig svenska språket samtidigt när de leker. Kan du ge ett 

exempel?  

Vilka typer av lek tror du utvecklar mest flerspråkiga barns språkutveckling? 

 

Vad betyder det fri lek för dig? 

 

Hur stödjer fri lek barnens språkutveckling?  

 

Vad betyder strukturerade lek för dig? 

 

Hur stödjer strukturerade lek flerspråkiga barns språkutveckling? 

 

Hur funderar ni kring lek och flerspråkiga barns språkutveckling när ni gör upp plan för olika 

aktiviteter? 

Hur kommunicerar flerspråkiga barn med andra barn när de inte kan uttrycka sig med svenska 

språket leken?  

Deltar ni också till leker med barn i förskolan för att sätta fart på barnens språkutveckling? 

Hur jobbar du på ett pedagogiskt sätt för att stimulera barnen utveckling genom lek? 

Vilken betydelse har miljön för barnens lärande av språk?  

Vilka metoder och material arbetar ni med vid olika lek för att främja flerspråkiga barns 

språkutveckling?  

Finns det hinder mellan sambandet lek och flerspråkiga barns språkutveckling? 

Tar ni allvar det som barn (flerspråkiga barn) pratar i leken? 

 


