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Syftet var att studera språkets utveckling genom lek för barn som har svenska som 
andraspråk samt hur lärarna gynnar andraspråksbarns språkutveckling. Detta ville vi 
uppnå via lärarnas uppfattning om språkutveckling. Forskningsfrågorna: Vad anser 
lärarna om andraspråksbarns språkutveckling genom lek? Hur återger lärarna att de 
främjar andraspråksbarns språkutveckling? 
 
Tio intervjuer genomfördes med lärare på tre olika skolor i Eskilstuna kommun. 
Resultatet visade att andraspråksbarns språkutveckling stimuleras bäst genom leken. 
Lärandet blir roligare för barn när lärare utgår ifrån barns intresse. De intervjuade 
lärarna lade tonvikt vid att jobba konkret och använda sig av bilder, kroppsspråk, 
sånglekar, rim och ramsor. Under examensarbetets gång fick vi bekräftat att leken är 
mycket viktig för barn som har svenska som andraspråk för deras lärande och 
språkutveckling. Det material som lärare väljer att använda sig av är avgörande för 
dessa barns språkutveckling. 
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1. Inledning  
Vårt examensarbete handlar om barn som har svenska som andraspråk och hur de 
utvecklar det svenska språket genom lek. Området språk ligger oss varmt om hjärtat. 
Under vår utbildning har vi haft många föreläsningar om lekens betydelse för barns 
språkutveckling och lärande. Vi har också förstått att leken kan inbjuda till både 
lärande och glädje. Vi anser att barn har lättare att ta till sig kunskaper och sociala 
erfarenheter om de har roligt. Vi tror att barn orkar mer om de får leka än att bara 
sitta stilla och lyssna. Som blivande lärare kommer vi dagligen att möta flerspråkiga 
barn och vuxna i vårt arbete. Vi tycker att vår kombinerade bakgrund är en fördel 
eftersom en av oss har flerspråkig utländsk bakgrund medan den andra är tvåspråkig 
med svensk bakgrund. Anledningen till att vi valde detta ämne är dels för att vi lever i 
ett mångkulturellt samhälle idag, dels för att leken visat sig ha stor betydelse för 
barns intresse och lärande, samt för att få mer kunskap om språkutveckling genom 
lek. Wester (Skolverket, 2009) beskriver lekens betydelse för barns språkutveckling 
där hon tar upp att i lek prövar, undersöker och bearbetar barn flera områden som 
utvecklar barns språk och lärande. Leken är en viktig arena för barns 
språkutveckling. Skapande och lek höjer språket menar Kristina Wester, 
projektledare på Skolverket. 
 
Den åldersgrupp som intresserade oss var förskoleklass. Vi valde att intervjua lärare 
eftersom barn i sexårsåldern kanske ännu inte är medvetna om sin egen 
språkutveckling. Genom intervjuerna hoppades vi få en omfattande bild av mång-
kulturella barns språkutveckling genom leken. Bjar och Liberg (2003) skriver att 
Sverige idag är ett mångkulturellt samhälle. De flesta barn växer upp i två- eller 
flerspråkiga familjer där barnen dagligen växlar mellan olika språk. Kultur och språk 
har mycket gemensamt därför att språket är kulturförmedlande. Forskarna anser 
också att språket är ett viktigt redskap för att utveckla omvärldsförståelse. Språk är 
ett medel för social organisation. Enligt Bjar och Liberg hör språk och kultur ihop. Ett 
språk är inte bara ett kommunikationsmedel utan en kulturs budbärare. 
Fortsättningsvis framhåller de att språk kännetecknar en kultur. Man bevarar en 
kultur genom att lära sig språket och att använda det (Bjar & Liberg, 2003). Språket 
är en del av kulturen och kan utvecklas under exempelvis samtal, lek och läsning. I 
leken skapar barn både språk och kultur. Barns inlärning och utveckling är en 
pågående process i leken. Alla människor behöver språk för att kunna kommunicera 
med andra för att kunna överleva. Genom kommunikation sker en dialog mellan 
människor och detta behöver inte vara muntligt utan kan vara via kroppsspråk, skrift 
eller liknande. Barn kommunicerar i leken på olika sätt och detta ger möjligheter till 
språkutveckling. Via dialog i leken lär sig barn av varandra omedvetet. De tar bland 
annat till sig nya begrepp men om barn inte förstår språket så finns det ingen mening 
med att lära sig nya begrepp. Därför är det viktigt att barn först förstår språket för att 
kunna kommunicera med andra. Detta arbetar förskoleklasserna med för att utveckla 
barns kommunikation. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskole-
klassen och fritidshemmet Lpo94 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det: 

 
”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den skall med 
utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper främja 
elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.” (s. 4)  

 
Som blivande lärare vill vi veta mera om hur vi kan hjälpa barn i deras 
språkutveckling genom leken.  
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1.1 Syfte  
Syftet med detta examensarbete är att studera språkets utveckling genom lek för barn 
som har svenska som andraspråk samt hur lärarna gynnar andraspråksbarns 
språkutveckling. Detta vill vi uppnå via lärarnas uppfattning om språkutveckling. 
Arbetet utgår från två frågeställningar. 
 
1.2 Forskningsfrågor 

� Vad anser lärarna om andraspråksbarns språkutveckling genom lek?  
� Hur återger lärarna att de främjar andraspråksbarns språkutveckling? 

 
1.3 Begreppsdefinitioner 
Vårt ämne är lärares uppfattning om språkutveckling genom lek för barn som har 
svenska som andraspråk. Nyckelorden som följer kommer vi att använda oss av 
mycket i detta examensarbete, språkutveckling, lek och andraspråk. Språkutveckling i 
detta examensarbete kommer att användas för att förklara barns språkliga 
utvecklingar. Ladberg (2003) beskriver att barns personlighet och identitet är starkt 
förknippat med språket. Bjar och Liberg (2003) menar att när man talar om barns 
språkutveckling menar man ofta barn som lever i ett samhälle som talar samma språk 
som familjen hemma, detta är ofta normen som ses. Det här är i många fall inte 
verkligheten för barn i dag. Sverige är ett mångkulturellt land idag och barns 
språkutveckling beskrivs ofta som en process. Ordet språkutveckling kommer att 
användas i detta examensarbete för barn som inte har svenska som modersmål utan 
har svenska språket som andraspråk.  
 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver att lek i början i livet 
handlar om att finna den fysiska världen, för att sedan stegvis övergå i rollek. För att 
utveckla och förkroppsliga sina erfarenheter använder barn både språk, kropp och 
material av olika slag. På detta sätt blir barns värld meningsfull. Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson anser vidare att ett sätt för barn att förstå sin 
omvärld är genom lek. Grindberg och Jagtoien (2000) beskriver lek som ett sätt att 
leva för barn. Lillemyr (2002) tar upp att genom lek stimuleras barns socialisation till 
närmiljö, kultur och samhälle.  
 
 
Vi menar med andraspråk, det språk som inte är barnets förstaspråk utan andraspråk 
och i detta fall har barn svenska som andraspråk. Svensson (1998) beskriver att 
andraspråk är ett språk som barnen lär sig efter det att modersmålet har en stark 
grund. Forskaren menar att modersmålet är rätt starkt när andraspråket lärs in. 
Enligt Svensson har barnen nytta av sitt modersmål när de ska lära sig ett andra 
språk på grund av att modersmålet ligger till grund för det andra språket. På detta 
sätt blir det lättare för barnen att skilja på de två språken.   
 
 
2. Litteraturgenomgång 
Målet med litteraturgenomgången är att besvara våra forskningsfrågor samt uppnå 
vårt syfte. Vi delar upp litteraturgenomgången genom att använda oss av flera 
underrubriker. Vi börjar med att förklara vad lek är och vad andraspråksutveckling 
är. Vi kommer också att beskriva lekens betydelse för språkutvecklingen hos barn 
som har svenska som andraspråk, och lärarens betydelse. Under sista rubriken i detta 
kapitel gör vi en kort sammanfattning av litteraturgenomgången.  
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2.1 Teorier  
Piagets och Vygotskijs teorier enligt Arnqvist (1993) har haft en mycket stor betydelse 
för synen på barns språkutveckling. Vygotskij anser att den kulturella omgivningen 
och dess historiska perspektiv är det enda sättet att förstå människan på. Människor 
är från födseln redan medlemmar av en kultur. Det är med språket som verktyg som 
det mänskliga tänkandet utvecklas. Enligt Vygotskij styr språket den kognitiva 
utvecklingen medan Piaget utgår ifrån att tänkandet påverkar den språkliga 
utvecklingen. Piaget anser att språket utvecklas i ett socialt sammanhang som är 
beroende av den kognitiva utvecklingen, som i sin tur är beroende av individens 
mognad. Båda lyfter fram samspelet mellan arv och miljö, men Piaget betonar arvet 
medan Vygotskij betonar barns språkliga miljöer (Arnqvist, 1993). 
 
2.2 Vad är lek?   
Grindberg och Jagtoien (2000) skriver att barn gillar och uppskattar lek därför att lek 
är en rolig, frivillig och social aktivitet. Över hela världen har barn lekt i alla tider. Lek 
är en skapande verksamhet och innebär mycket i barnens liv och för deras utveckling. 
Lek är en aktivitet där barn införskaffar sig kunskaper i många olika ämnen. Genom 
leken lär sig barn att lära känna sig själva och sin egen kompetens samt andras. Lek 
är livsviktigt för barn för det är barns sätt att leva (Grindberg & Jagtoien, 2000). 
Enligt Lillemyr (2002) har lek ett egenvärde och är en viktig del i barns liv. Lillemyr 
menar att leken är ett barndomens tecken eftersom den ingår i allas barndom. Smith 
(1995) skriver att lek först och främst är en social aktivitet där barns olika färdigheter 
utvecklas. I olika kulturer leker barn på ett annorlunda sätt. Lärandet kan skiljas åt 
beroende på hur landet och kulturen ser på leken som ett redskap för att barns olika 
egenskaper och erfarenheter ska kunna utvecklas framhåller Smith (1995).  Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) tar upp leken som en central del av barns 
eget meningsskapande. Barn hittar på lekar på eget sätt och kommer på egna regler 
och lekroller själva. Enligt Lindqvist (2002) är lek en gruppverksamhet där 
kommunikationen är central. Forskaren menar att lek handlar om skapande 
verksamhet som främjas av en grupp. Den bästa grunden för lärande är lek där barns 
motivation kommer inifrån och där barn får använda sina förmågor och sina 
förutsättningar. En viktig del i leken enligt Lindqvist är samspelet och 
kommunikationen för att barn ska kunna leka tillsammans. Genom leken tränar barn 
både kommunikation och socialisation. Något som Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003) lägger tonvikt på är att barns lek och lärande är en del av 
barns livsvärld. Detta betyder, menar forskarna, att leken inte bara är något utan 
leken gör något med barnen. Lärandet handlar inte bara om att lära utan lärandet gör 
något med barnen det också. Forskarna beskriver att barns engagemang, lust och 
motivation väcks genom lek.  
 
Ladberg (2003) beskriver leken som betydelsefull för både svenska språket och 
modersmålet. Leken formas när den får näring och upplevelser som exempelvis 
händelserika upplevelser ger både rik lek och ett rikt språk. Många upplevelser är inte 
detsamma som rika upplevelser. Flera vistelser i samma miljö erbjuder barn 
fördjupade upplevelser som i sin tur skapar nya uttryck och på så sätt utvecklar barns 
språk. Granberg (1998) betonar att leken gör verkligheten begriplig och är både ett 
verktyg och en uttrycksform. I leken bearbetar barn och ger uttryck för sina nyvunna 
kunskaper och erfarenheter. Barn tillägnar sig kunskaper och erfarenheter genom att 
upptäcka, undersöka och experimentera i leken. Hela barnet utvecklas under leken 
såsom deras tankar, språk, känslor, fantasi och motorik.  
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Att leka är livsnödvändigt för barn påpekar Granberg. Något som också Lillemyr 
(2002) tar upp är att barn lär sig genom att undersöka, att experimentera genom 
upplevelser och skapande aktiviteter. Under de första skolåren är leken en metod för 
lärande då leken är ett bra verktyg för att undersöka och laborera. Leken gör att barn 
stimuleras och utvecklas. Genom att kommunicera och utveckla sin sociala förmåga 
kan barn med socio-emotionella svårigheter dra nytta av leken. Barn kan genom 
leken försöka sätta sig in i en annan människas situation och känslor, på så sätt kan 
barns förmåga till empati utvecklas förklarar Lillemyr (2002). Pramling Samuelsson 
och Asplund Carlsson (2003) visar också att lek och kamrater hjälper barn att öva 
och utveckla kunskap som de redan har, som att turas om, öva självkontroll, arbeta i 
grupp, samverka och kunna umgås med andra. Kultur som barn skapar i leken bygger 
på barns samspel, på samlärande och delaktighet. I leken sker nu ett viktigt men 
hittills försummat område av barns lärande, närmare bestämt att barn lär 
tillsammans och dessutom lär varandra, menar Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson. Språk är inte bara ett uttryckssätt för tänkande, vilket man ofta skulle 
kunna tro med hänsyn till vår användning av metaforer som ”att låta tankar komma 
till uttryck” eller ”att klä tankarna i ord”, utan brukandet av språk är helt avgörande 
för tänkandet. I barngrupper när lärare vill veta barns tankar, får barn en möjlighet 
att både tänka och reflektera samt att yttra sig verbalt eller visuellt, anser Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). 
 
2.3 Andraspråksutveckling 
Ladberg (1999) skriver att många olika förhållanden påverkar ett barns andraspråks-
utveckling, som bland annat kärlek och vänskap som är nödvändiga förutsättningar. 
Även glädje, skratt samt spännande och intressanta sysselsättningar stimulerar 
andraspråksutvecklingen. Forskaren menar vidare att trygghet också är viktig och 
den som känner sig osäker och orolig har sämre förutsättningar att koncentrera sig 
på det som ska läras in. Barn tar ständigt till sig nya ord spontant och tillägnar sig 
språket utan undervisning. Barns hjärnor är vidöppna för nya intryck. De har lätt att 
lära sig olika ljudsystem i olika språk och olika grammatiska system. Sättet att 
tillägna sig kunskaper förändras under livets gång, betonar Ladberg (1999). Enligt 
forskaren påverkar ålder, miljö och kontakter med andra människor språk-
utvecklingen. Forskaren skriver vidare att för att lära sig ett nytt språk måste man 
ständigt höra det och använda den hela tiden. Motivation är en viktig del för 
språkutveckling. Utan motivation kan det bli svårt att lära sig ett nytt språk. Det är 
också lättare att lära sig språket i en trevlig och vänlig social miljö. Ladberg (1999) 
menar att det är viktigt för utvecklingen att man känner sig trygg, fri från hot och 
stress, samt att tro att man kan lyckas. Ladberg (2003) tar upp att stress och brådska 
är viktigt att undvika eftersom barns språkutveckling kan stanna upp. Barn behöver 
tid i lugn och ro för att begripa och för att uttrycka sig. Språkets bästa vän är enligt 
Ladberg lugn, koncentrerad lek utan störningar och avbrott. Barns språk blir mer 
varierat när barns lek är ostörd. Avbrott i leken påverkar barns tankegångar, samtal 
och fantasi om leken ofta börjas om, detta är ett hinder för barns språkutveckling 
(Ladberg, 2003). Harding och Riley (1993) tar upp motivationens betydelse för 
språkinlärning, vilket betyder att motivation är en drivkraft för andraspråks-
utvecklingen. Även kommunikation är enligt forskarna en viktig del i 
språkutvecklingen eftersom det är både språkets mål och medel. Harding och Riley 
menar också att man lär sig ett språk av invånarna i landet där man bor, sociala 
kontakter har en stor roll för språkutvecklingen. Vidare menar Harding och Riley att 
sociala kontakter/aktiviteter utvecklar språket eftersom språket har en social 
funktion.  
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Enligt Ladberg (1994) har modersmålet en stor roll i språkutvecklingen. Modersmålet 
är en stor hjälp för utvecklingen av det nya språket genom att barn behöver en grund 
för att kunna lära sig ett nytt språk. Att tillägna sig ett nytt språk är inte ett problem 
utan det som uppstår är brister när man tar bort möjligheter på modersmålet. Det 
som är avgörande för utvecklingen är det språk barn tar med sig. Bjar och Liberg 
(2003) anser det viktigt att lärare har en huvudsaklig respekt för barns språk och 
kultur. Lärare ska inte tro att deras uppgift är att ersätta barns modersmål och kultur 
med svenskt språk och kultur. För att utveckla den språkliga förmågan på både sitt 
modersmål och sitt andraspråk svenska, är lärarens uppgift att ge barn stöd och 
stimulans. Vidare hävdar forskarna att det finns anledning att ha en positiv 
inställning till tvåspråkighet och modersmålsundervisning på barns modersmål. De 
anser att om lärare nedvärderar och ifrågasätter barns modersmål och kultur, så blir 
det inte lättare att stödja barns språkutveckling vare sig på svenska eller på barns 
första språk. Det är viktigt att känna till barns särskilda behov för att lärare skall 
kunna hjälpa barn på bästa sätt (Bjar & Liberg, 2003).  
 
Ladberg (1994) anser att om man är osäker på modersmålet kan det vara mycket 
svårt att försöka lära sig ett nytt språk. Forskaren tar även upp att man visar sin 
identitet, den grupp man tillhör, genom språket. Genom att leka övar barn begrepp, 
utvecklar språkförmåga, skapar relationer, bearbetar känslor och använder sin 
fantasi. Kultur, språk och motorik hänger samman. Granberg (1998) beskriver leken 
som en del av kulturen och förskolebarns lek är mycket motorisk och åtföljs ofta av 
egna ljud. Språket är en del av kulturen och utvecklas under leken. Barn leker och 
skapar samtidigt både kultur och språk (Granberg, 1998). Ladberg (1994) menar att 
modersmålet är starkt förknippat med människors personlighet och identitet. 
Människor har förmåga att lära sig flera språk. Man lär sig däremot aldrig 
automatiskt, utan ett språk måste ha stor betydelse och man måste behöva lära sig 
det. Om man blir illa behandlad i ett land får man motstånd mot att lära sig landets 
språk, poängterar Ladberg (1994). Människor tänker och skaffar kunskaper genom 
språk. Man använder språk varje gång man tänker. För att bli bättre på och utveckla 
språket ska man använda det så mycket så möjligt, skriver Ladberg (1994). Däremot 
anser Baker (1996) att språkutveckling förbättras genom att man lär sig nya begrepp. 
Ju mer man förstår språket, desto mer lär man sig genom språket. För att bygga upp 
relationer, ge information, berätta historier och så vidare behöver man ett språk. 
Vidare betonar Baker att det är viktigt att engagera sig aktivt, tycka att språket är 
roligt och värdefullt för att kunna lära sig det nya språket. Musik, drama och sociala 
kontakter utvecklar språket. Genom praktiska arbeten växer språket utan att man 
märker det i jämförelse med utantilläxor. Även motivationen ökar när språket är 
kopplat till aktiviteter. Språk är en social funktion som utvecklas i kontakter med 
andra människor. Den sociala kommunikationen är avgörande för utveckling av både 
språk och tänkande. Man utvecklar språket hela tiden, det avslutas aldrig och ingen 
blir fullärd, utan inlärning pågår under hela livet (Baker, 1996). Hyltenstam (1996) 
understryker att språkutvecklingen främjas genom umgänget med jämnåriga 
kamrater i och utanför skolan. Forskaren menar att andra sociala situationer som 
sker utanför skolan har en avgörande betydelse för språkutvecklingen. Den 
tvåspråkige växlar ofta språk i skilda situationer. Man pratar på olika sätt med olika 
vuxna som till exempel lärare och föräldrar. Med jämnåriga kamrater pratar man på 
ett annat sätt. Enligt Hyltenstam kan ingen undervisning helt ersätta brister i detta 
avseende. 
 



 - 8 - 

2.4 Lekens betydelse för språkutvecklingen hos barn som har svenska 
som andraspråk 
Ladberg (2003) anser att aktivt lärande och varierad undervisning förbättrar 
språkutveckling. Det främjar inte bara språkutveckling utan också den individuella 
och sociala utvecklingen. Aktiviteter som drama är användbara för språkutveckling. 
Vidare menar Ladberg att barnen tar till sig kunskaper genom alla sinnen och också 
känslomässigt. Det skapar situationer där språket används på ett naturligt sätt. 
Genom praktiska arbeten med bilder, sång och lek lär man sig nya ord och uttryck. 
Ladberg anser vidare att bilder såsom foton är ett bra pedagogiskt hjälpmedel att 
använda sig av. Med bilder får barn en bra grund eftersom det förankrar språket. 
Genom att ta serier av bilder kan barn följa en händelsekedja (Ladberg, 2003). 
Johansson (2003) tar upp att språkpåsar är ett redskap som ofta används av lärare i 
den pedagogiska verksamheten, som vanligtvis är fyllda med figurer från sagornas 
värld. Genom att använda språkpåsar blir barn mer uppmärksamma på innehållet av 
begrepp såsom: under, på, i, stor, liten, sist och först. I läroplanen för det 
obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo94 (Utbildnings-
departementet, 2006) står det: 
 

”Eleverna skall få uppleva olika uttryck för kunskaper. De skall få pröva och utveckla olika 
uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och 
skapande i bild, text och form skall vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk 
utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och 
gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som 
eleverna skall tillägna sig.” (s. 7) 

 
Lillemyr (2002) framhåller att barns främsta sysselsättning och kunskapskälla är lek. 
Lek är en aktivitet som betyder mycket för barns utveckling. Under leken skaffar sig 
barn erfarenheter av sin egen kropps möjligheter och begränsningar. I leken 
bearbetar, utforskar, prövar och testar barn verkligheten och får då erfarenhet och 
kunskap om dess egenskaper. Forskaren beskriver ytterligare att lek hjälper barn att 
hantera och förstå sin värld. Människor bygger upp sociala relationer och strukturer 
genom att förhålla sig till andra människors handlingar, därför är lek en stor del av 
barns liv. Enligt Lillemyr erövrar barn sin omvärld genom lek och den ger en viktig 
grund. Något som Curtis (1995) också tar upp är att barn förstår sin värld och sin 
omgivning bättre när de leker och övar olika färdigheter. Barn använder hela sin 
kropp, fysiskt, psykiskt och socialt. I leken kan allt hända med barnen. De skapar sin 
egen lilla värld och är i den världen. Barn delar med sig av kunskaper, erfarenheter 
och upplevelser. Svensson (1998) anser att meningsfulla aktiviteter leder till språklig 
utveckling. För att barn ska behärska språket måste det finnas möjligheter till lekar 
och känsloupplevelser, som att tala och diskutera med barn samt att använda rim, 
ramsor och att sjunga med barn på svenska och på barns modersmål. Ladberg (2003) 
tar upp att barns språk utvecklas med lekar där man klappar rytmen i varje barns 
namn eller går runt och stampar på betonade stavelser. Många uppskattade 
pedagogiska hjälpmedel för språkutveckling är rytm, rim, ramsor och musik. På detta 
sätt får barn en lustfylld upplevelse där de upplever språkets ljud och uppbyggnad. 
Dessa pedagogiska hjälpmedel är bra för alla barn men särskilt för barn som har 
svenska som andraspråk. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) hävdar 
att lek och lärande är något som barn befinner sig i, barn skapar mening och deltar i 
världen genom leken och lärandet. Forskarna menar att barn genom lek delar sin 
livsvärld med andra barn. Känslor, upplevelser, erfarenheter och kunskaper utvecklas 
och prövas genom leken.  
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Lillemyr (2002) betonar att barn oftast skaffar sig kunskaper och erfarenheter genom 
att utforska, pröva, undersöka genom skapande aktiviteter. Lek är den aktiviteten där 
barn lär sig själva och andra, även kommunikation och samspel med andra samt 
självtillit utvecklas. Vidare skriver Lillemyr att barn tar in kunskaper, erfarenheter 
och mängder av intryck utan att vara medvetna om det. Allt detta har de användning 
av i andra sammanhang eller senare i livet. Även Sandberg (2002) poängterar att lek 
stödjer tänkande, språk, samarbete och kommunikation samt att barn har möjlighet 
att uttrycka sina känslor, upplevelser och erfarenheter. Det vill säga, individer 
utvecklas och får upplevelser genom leken. Leken uppfyller mycket, den gör mycket 
med barnen. Till exempel väcker leken barns intresse på samma gång som leken är 
ett sätt att vara för barn. Lek förbereder barn inför vuxenvärlden, utan att de är 
medvetna om det. Grindberg och Jagtoien (2000) betonar att barn inte vet att de lär 
sig och utvecklas när de leker, eftersom barn är i lekens värld när de leker. Lillemyr 
(2002) anser att lärandet underlättas och glädjen skapas genom leken. Dessutom lär 
sig barn att klara av olika utmaningar. Enligt Lillemyr är det genom leken som lärare 
ser och får veta mycket om barns lärande, utveckling och socialisation. När barn leker 
utvecklas de efter sin egen förmåga och utifrån sina erfarenheter. Fortsättningsvis 
menar forskaren att lek är ett verktyg där barn har möjligheter att upptäcka sina 
intressen, sitt lärande och sin utveckling. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson 
(2003) samt Grindberg och Jagtoien (2000) skriver att lek kan vara ett stöd i den 
pedagogiska verksamheten därför att lek är en viktig del i barns liv. Lek kan användas 
både som en metod för att barn ska lära och för att göra lärandet mer lustfyllt. Även 
Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) tar upp lekens betydelse under de första 
skolåren.  
 

”Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att eleverna skall tillägna sig 
kunskaper.” (s. 6) 

 
Curtis (1995) betonar hur lek kan vara en metod för inlärning och utveckling av 
motoriska färdigheter och upptäckande av lustförmåga. Även Lillemyr (2002) 
poängterar att barn utforskar sin omgivning, prövar olika roller och praktiserar 
lösningar med hjälp av leken. Barn utan lek kommer att sakna många egenskaper och 
kommer ha svårt senare i livet, speciellt i dagens samhälle. Lillemyr menar vidare att 
i dagens samhälle är samspel med andra viktigt och förekommer överallt. Lindqvist 
(2002) anser att barn genom leken skapar ett sammanhang och en mening. 
Forskaren nämner också att lek kan omvandlas till kunskap som ett medel för att 
uppnå vissa syften eller mål.  
 
Något som Ladberg (2003) skriver är att barn lär sig språk genom lek, drama, spel, 
musik och sång, med mera. Barn fördelar roller när de leker rollerna. Rollekarna ger 
stora möjligheter för ett varierande språk. Vidare påpekar Ladberg att kamrater är 
viktiga för barns språk. Barn använder språket mer när de leker med andra barn och 
kommunikationen mellan barnen utvecklar deras språkinlärning. Kontakt med 
jämnåriga svensktalande kamrater är en viktig aspekt för att invandrarbarn ska 
kunna känna samhörighet med det svenska språket. Dels för att de ska utveckla 
svenskan på hög nivå och dels för att de ska känna att de hör hemma i det svenska 
samhället.  
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2.5 Lärarens betydelse  
Lillemyr (2002) poängterar att människor bygger upp sociala relationer och 
strukturer genom att förhålla sig till andra människors handlingar, därför är leken 
en stor del av barns liv. Leken hjälper alla barn att utvecklas fysiskt, psykiskt och 
socialt. I ett yrke som lärare där man jobbar med barn är leken något av det 
viktigaste eftersom den är grunden för barns utveckling. Lärare väcker barns 
nyfikenhet och lust att lära genom att knyta undervisningen till vad barn är 
intresserade av för lekar. Detta kan enligt Lillemyr användas som metod i 
undervisningen. Det är viktigt att den fysiska miljön är anpassad för barn. 
Fortsättningsvis menar forskaren att det krävs mycket arbete, förståelse och tålamod 
från lärare att få barn som inte leker att börja leka. Barn som inte leker saknar viss 
social förmåga och kan inte samspela med andra i omgivningen. Lärare ska lyfta 
fram barn som har svårigheter med lek genom att ta reda på vad barnen är 
intresserade av. Detta får barnen att känna att de också kan, som alla andra. Lärares 
stöd har stor betydelse för att stötta barn med svårigheter. Vidare skriver Lillemyr 
att det är viktigt att barn, som har svårt att ta kontakt med andra och har 
leksvårigheter, får mycket stöd och stimulans från lärarna. Genom leken får barn 
kontakt och vågar att ta kontakt med andra. Även språket utvecklas och barn lär sig 
lärdomar om människor, moral och samhälle. Det sociala samspelet är en av de 
viktigaste verksamheterna för den mänskliga utvecklingen. Människors kontakter 
har stor betydelse för individers utveckling (Lillemyr, 2002). Johansson & Pramling 
Samuelsson (2003) hävdar att för att lärare ska kunna möta, se och stödja barn är 
det viktigt att lärare är engagerade. Lärare ska skapa lärandesituationer som väcker 
barns intresse och som utvecklar barns språk. Vidare skriver forskarna att vi 
människor är födda i en social värld som vi delar med andra. Lärandet sker i denna 
sociala värld och lärare kan underlätta för barn genom att träna språket i den sociala 
samvaron med andra personer. Bjar och Liberg (2003) tar upp att barn lever i en 
språkande omgivning där de är aktiva samtalare. Första förmågan i barns 
språkutveckling är att särbehandla mellan mänskliga och andra ljud i sin omgivning. 
Under den första tiden är blickkontakten den viktigaste, barn och vuxna ser 
varandra i ögonen och den vuxne ler och talar lugnt och med en mjuk röst. 
Fortsättningsvis anser Bjar och Liberg att man redan från födseln samtalar med 
barn. Man har en dialog med barnet, man använder olika ljud och ord. Barnet lär sig 
språk och kommunicerar genom detta samtal. Bjar och Liberg anser vidare att 
språkfel oftast rättas av sig självt när barnet hör och lyssnar på när andra talar. Det 
är viktigt att lärare har tålamod och låter barn få god tid på sig att prata så att barn 
inte känner sig stressade (Bjar & Liberg, 2003). Lillemyr (2002) påpekar att det är 
viktigt för barn att möta vuxna i sin egen värld och inte bara i vuxnas värld, det vill 
säga att man som lärare måste ha ett barnsperspektiv. I Lpo 94 (Utbildnings-
departementet, 2006) skrivs följande:  
 

”Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande […] 
stimulera, handleda och ge särskilt stöd till elever som har svårigheter.” (s. 12) 

 
Lindqvist (2002) påstår att barn är kontrollerade av vuxnas sociala regler och att 
samarbeta är viktigt för barn för att kunna utveckla en lek tillsammans. Forskaren 
skriver vidare att samarbete mellan barn och vuxna är viktigt för barn. Då behöver 
inte barn känna sig osäkra på vuxnas regler och uppleva att de är stränga och kräver 
disciplin. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver lek och 
lärande som förutsättningar för varandra och om lärare ska leka och vara med så ska 
lärare vara mycket försiktiga för att inte komma in och ta över eller styra för mycket. 
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Barn behöver alltid stöd och hjälp samt lite styrning men det ska vara osynligt. 
Fortsättningsvis anser forskarna att barn alltid behöver lärare vid sin sida eftersom 
en del barn har svårt att hålla ordning i leken, som till exempel att följa regler eller 
komma på idéer. Smith (1995) och Curtis (1995) tar upp hur mycket lärares 
delaktighet är viktig för att kunna hjälpa till och stötta samt vara med och leka på 
barns villkor. Arnqvist (1993) berättar att vuxna såsom lärare, har en avgörande roll 
att se till att barn deltar i dialog under förskoleåren och skolåren. Forskaren 
fortsätter berätta att genom att vuxna ständigt samtalar med barn utvecklas 
dialogen. Johansson (2003) påvisar att för barn som har ett annat modersmål än 
svenska, är det viktigt att vuxna är mycket konkreta och tydliga när de 
kommunicerar med barnen. På detta vis kan vuxna och barn förstå varandra 
samtidigt som dessa barn utökar sitt svenska ordförråd och sin begreppsuppfattning.  
 
Sandberg (2002) skriver att leken måste sättas i centrum och tas på allvar eftersom 
den har stor betydelse för lärande, utveckling, fantasi och skapande förmåga. Vissa 
lärare anser att lek är barns egen värld och inte hör ihop med skolans värld. Även 
barn tycker att när man börjar skolan kommer man in i vuxenvärlden och lämnar 
leken. I dagens samhälle anses inte lek tillhöra vuxenvärlden utan den ingår i 
barndomen. Forskaren betonar även att oavsett ålder, kön, språk eller funktions-
hinder behöver alla barn leka och har rätt till lek och fritidsaktiviteter. Skolan kan 
förmedla lärandet och kunskaperna för att få barn intresserade så att barn blir mer 
motiverade. Enligt Sandberg är det viktigt att lärande och undervisning ska vara 
meningsfull, nyttig och varierande. Under de första skolåren ska leken vara ett sätt 
för barn att lära sig eftersom den underlättar lärande och undervisning både för barn 
och för lärare (Sandberg, 2002).  
 
2.6 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
I början av litteraturgenomgången beskrivs Piagets och Vygotskijs teorier (enligt 
Arnqvist, 1993), där båda lyfter fram samspelet mellan arv och miljö men Piaget 
betonar arvet medan Vygotskij betonar barns språkliga miljöer.  
 
(Grindberg & Jagtoien, 2000) påpekar att lek är en aktivitet där barn skaffar sig 
kunskap i många olika områden. Genom lek inhämtar barn kunskap om sig själva och 
andra. Lek är enligt forskarna nödvändig för barns levnadssätt. Pramling Samuelsson 
och Asplund Carlsson (2003) understryker att lek är kärnan för barns eget 
meningsskapande. Något som Lindqvist (2002) tar upp är kommunikationen och 
samspelets betydelse för att barn ska kunna leka tillsammans. Ladberg (2003) 
berättar att leken är betydelsefull för både det svenska språket och modersmålet. 
Enligt Granberg (1998) skaffar sig barn kunskaper och erfarenheter genom att 
upptäcka, undersöka och experimentera i leken. Ladberg (1999) anser att när barns 
lek är ostörd utvecklas deras språk mer, barn lär sig hela tiden nya ord och tillägnar 
sig språket utan undervisning. Harding och Riley (1993) beskriver att språk är en 
social verksamhet som utvecklas genom sociala kontakter och aktiviteter. Ladberg 
(1994) belyser att modersmålet har stor betydelse för andraspråksutveckling eftersom 
barn behöver en bas för att ta till sig ett nytt språk. Granberg (1998) påvisar att i 
leken skapar barn inte bara kultur utan även språk. Enligt Ladberg (2003) berikas 
barns språk genom kommunikation i leken. Något som Johansson (2003) beskriver 
är språkpåsar som används av lärare som verktyg i det pedagogiska arbetet. 
Språkpåsar gör barn mer uppmärksamma på språkliga begrepp. Ladberg (2003) 
anser att användet av bilder är ett bra pedagogiskt verktyg för att ge barn en bra bas 
och förankring i språket.  
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Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) påstår att barn befinner sig i lek 
och lärande och därav skapar mening och medverkar i världen. Vidare anser 
forskarna att leken uppfyller många funktioner som förbereder barn inför 
vuxenvärlden, utan att barn är medvetna om det. Lillemyr (2002) skriver att lärare 
ska väcka barns nyfikenhet och lust att lära genom att koppla lekar till barns 
intressen. Genom att ta reda på barns intressen kan lärare lättare hjälpa barn som 
har svårigheter i leken menar forskaren. Detta stöd är meningsfullt för dessa barn 
eftersom det får dem att känna sig meningsfulla.  
 
 
3. Metod 
I detta avsnitt kommer vi att presentera vilken undersökningsmetod vi har valt och 
hur vi har gått till väga under rubrikerna: datainsamlingsmetod, urval, data-
bearbetning och analysmetod, genomförande, samt etiska ställningstaganden. 
 
3.1 Datainsamlingsmetod 
Förskoleklass var den grupp som intresserade oss för att vi trodde att man använde 
sig av leken i större utsträckning än i skolan. Vi ansåg också att barnen hade mer 
tillgång till leken i förskoleklassen. Med tanke på att barn i sexårsåldern kanske ännu 
inte är medvetna om sin egen språkutveckling valde vi att intervjua lärare. Vi 
hoppades få en omfattande bild av barns språkutveckling genom lärarnas svar på 
våra intervjufrågor. Vi intervjuade 10 lärare som jobbade i förskoleklass i tre olika 
skolor i Eskilstuna kommun. Alla skolorna var mångkulturella och hade mellan 75-80 
procent invandrarbarn. Vi valde mångkulturella skolor därför att vi var intresserade 
av barn som inte hade svenska som modersmål. Alla 10 respondenter som vi 
intervjuade jobbade inom förskoleklass. 
 
Vi valde att göra intervjuer, för att kunna samla in information av respondenterna, 
och för att bäst uppnå vårt syfte. På detta sätt ansåg vi att vi kunde få en tydlig 
koppling till litteraturgenomgången för att sedan kunna få svar på våra fråge-
ställningar. Genom personliga intervjuer trodde vi att respondenterna kunde ge oss 
ytterligare information via sättet de talar på och även via kroppsspråket. Stukat 
(2005) framhåller att intervjuer är ett av de viktigaste och vanligaste arbetsredskapen 
inom utbildningsvetenskap. Denscombe (2000) påpekar att man genom intervjuer 
samlar in information när man undersöker ett visst ämne. Vi förberedde oss genom 
att göra en lista med relevanta frågor i förväg. Denscombe (2002) betonar olika typer 
av forskningsintervjuer såsom semistrukturerade och strukturerade intervjuer. 
Vidare menar forskaren att semistrukturerade intervjuer bland annat innebär att 
intervjuaren har en färdig lista med frågor som ska behandlas och besvaras. 
Denscombe hävdar att intervjuaren låter respondenten utveckla sina idéer och tankar 
mer utförligt där svaren är öppna. Våra intervjuer som vi valde att genomföra kan 
kallas för semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi hade en bestämd ordning 
på frågorna och dess formulering. Vi ställde öppna frågor så att respondenterna fritt 
kunde utveckla sina tankar och sina svar samt fick god tid på sig att besvara frågorna. 
Denscombe (2002) beskriver att semistrukturerade intervjuer är personliga 
intervjuer vilket är ett möte mellan intervjuare och respondent. Fortsättningsvis tar 
forskaren upp att dessa intervjuer är inriktade på att vara flexibla när det gäller 
frågornas ordningsföljd. 
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3.2 Urval 
Vi började med att ringa till skolor som var mångkulturella, för att få veta om 
förskoleklasslärarna på skolorna var intresserade och hade tid att ta emot oss för 
ställa upp på intervjuer. Det visade sig att det inte var några problem för lärarna i de 
första tre skolorna vi ringde. Efter att vi hade pratat med en lärare i förskoleklassen 
på varje skola skickade vi missivbrev och tillstånd till lärarna för att de skulle få veta 
mera om oss och vårt examensarbete. Vi fick tider inbokade för intervjuer via e-post, 
telefon och muntligt på plats under VFU-perioden vecka 43.  Vi fullföljde intervjuer 
med tio lärare på tre olika mångkulturella skolor i Eskilstuna kommun. Intervjuerna 
tog mellan 25-30 minuter vardera att genomföra. Respondenterna var väldigt måna 
om att vi skulle få svar på alla våra frågor. Lärarna som medverkade i intervjuerna 
hade olika lång erfarenhet av pedagogiskt arbete med barn. Vi inriktade oss på 
mångkulturella skolor och förskoleklasser vilket ledde oss till dessa lärare. Alla 
respondenter var kvinnor i åldrarna 35-60 år. Denscombe (2000) poängterar att det 
är viktigt att respondenterna inte är för mycket geografiskt utspridda och att 
kostnaderna inte är oöverstigliga för intervjuarnas skull. Vi valde att bara inrikta oss 
på skolor inom Eskilstuna kommun för att minimera våra kostnader såsom transport 
mellan skolor. Vi har namngett skolorna som bokstäverna A, B och C. 
Respondenterna har vi gett fiktiva namn: Annica, Gunilla, Rosmarie, Gunhild, Elsa, 
Lisa, Rakel, Eja, Rosa och Solvig. Skolorna låg i olika stadsdelar och alla hade 75-80 
procent invandrarbarn där barnen kom från olika världsdelar.  
 
Första skolan har vi kallat för skola A. Skolan var en mångkulturell skola från F till 9 
och låg centralt i Eskilstuna. I denna skola var förskoleklassen delad i två grupper. I 
varje grupp fanns det cirka 11 barn som hade svenska som andraspråk. Lärarna som 
jobbade i denna skola har vi kallat för Annica och Gunilla. Annica är barn- och 
ungdomspedagog i grunden och har jobbat inom barnomsorgen i 15 år. I 9 år har hon 
jobbat med enbart förskoleklass. Gunilla har jobbat sedan åttiotalet inom barn-
omsorgen. I förskoleklass har hon jobbat i cirka 15 år.  
 
Nästa skola har vi benämnt som skola B och där fanns det två förskoleklasser. Även 
denna skola var från F till 9 och mångkulturell. Skolan låg ett par kilometer från 
stadskärnan. I skolan fanns det två förskoleklasser med sammanlagt fem lärare. I ena 
förskoleklassen jobbade tre lärare medan två lärare jobbade i den andra. I båda 
förskoleklasserna var det mer än hälften av barnen som hade ett annat modersmål än 
svenska. Lärarna på denna skola har vi namngett Rosmarie, Gunhild, Elsa och Lisa. 
Rosmarie blev färdig förskollärare 1992 och har jobbat i förskoleklass i cirka 11 år 
samt har jobbat i barnomsorgen inom olika områden. Gunhild är nyutbildad sedan 
ett halvår men har jobbat med barn tidigare i flera år. Elsa har jobbat som 
förskollärare i cirka 15 år varav med förskoleklass i cirka 14 år. Elsa har även jobbat 
som barnskötare i många år innan. Lisa är också förskollärare, sedan 1977. Hon har 
jobbat i förskoleklass i cirka 11 år och har gått flera fortbildningar under sin 
yrkesverksamma tid. 
 
I skola C fanns det tre förskoleklasser med sex stycken lärare. Men några av lärarna 
kunde tyvärr inte medverka för att alla förskoleklasser inte låg i samma byggnad. 
Lärarna som deltog var Rakel, Eja, Rosa och Solvig. Skolan var från F till 6 och 
klasserna var uppdelade i flera byggnader på olika håll. I denna skola fanns det tre 
förskoleklasser men en av förskoleklasserna var i en annan byggnad längre bort. I alla 
klasser var det mer än hälften av barnen som hade ett annat modersmål än svenska. 
Rakel var tidigarelärare och hade gått sin utbildning för några år sedan.  
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Hon har vikarierat både i förskolan och i grundskolan efter sin utbildning. Eja är 
fritidspedagog och har jobbat sedan 1993. Rosa har jobbat i många år som 
förskollärare men har även jobbat i andra årskurser än förskoleklass. Solvig är 
fritidspedagog och har jobbat som det sedan 1989. Hon har jobbat i förskoleklass i 
cirka 7 år. 
 
Vi kontaktade skolorna via telefon där vi berättade om vilka vi var och vad vårt 
examensarbete skulle handla om. Vidare tog vi reda på hur många som skulle kunna 
ställa upp under en begränsad tid på cirka två veckor. Efter telefonsamtalen skickade 
vi missivbrev med ytterligare information och tillstånd som de skulle skriva på och ge 
sina samtycken till. 
 
3.3 Databearbetning och analysmetod 
Vi utgick ifrån vårt syfte och våra frågeställningar vid bearbetningen av vårt 
insamlade material. Utifrån våra intervjufrågor ville vi få svar på forskningsfrågorna 
genom respondenterna som vi intervjuade. Resultatet från intervjuerna 
sammanställdes i resultatdelen. Vi analyserade och jämförde resultatet med 
litteraturgenomgången, undersökte vad det fanns för likheter och olikheter. 
 
3.4 Genomförande  
Vi började med att samla in litteratur som passade vårt område och därefter började 
vi skriva intervjufrågor. Stukat (2005) tar upp att man måste lägga mycket tid på 
intervjufrågorna och vara förberedd innan intervjun. Enligt Stukat är det viktigt att 
frågorna är tydliga och kan förstås av alla. Även Denscombe (2000) poängterar att 
det är viktigt med bra planering och ordentlig förberedning samt genomförande. Vi 
valde att använda samma intervjufrågor till alla respondenter för att vi skulle kunna 
sammanställa och analysera hur de berättar om skillnaderna mellan deras arbetssätt, 
samt deras olika synsätt på språkutveckling genom lek hos barn som har svenska som 
andraspråk. Före intervjuerna förklarade vi för respondenterna vad vi hade för syfte 
med dessa intervjuer och vad examensarbetet handlade om. Vi talade även om vem 
av oss som skulle ställa frågorna och vem som skulle anteckna under intervjuerna. 
Respondenterna fick den tid som de behövde för att besvara frågorna utifrån sina 
egna erfarenheter och tankar. Innan intervjuerna började fick respondenterna skriva 
på ett tillstånd där de godkände att intervjuerna skulle spelas in via mobiltelefon. Vi 
valde att spela in för att kunna få en kontrollerbar sammanställning av fakta. Vi 
förberedde oss och kontrollerade att allting fungerade som det skulle, samt att 
telefonerna var laddade innan intervjuerna. Stukat (2005) framhåller att man ska 
försäkra sig om att man har bra batterier samt extrabatterier. Vi hade varsin mobil-
telefon som försäkring ifall det skulle hända något med den ena mobiltelefonen. Alla 
intervjuer spelades in på båda våra mobiltelefoner. Detta gjorde att vi kunde gå 
tillbaka till respondenternas intervjuer när vi kände oss osäkra på hur de hade svarat 
på frågorna. På grund av ljudspelningarna sparade vi även tid under själva 
intervjuerna. Denscombe (2000) framhåller att ljudinspelning erbjuder fullkomlig 
dokumentation vad gäller det som tas upp under intervjuer.  
 
De första intervjuerna gjordes i skola A med respondenterna Annica och Gunilla. 
Intervjuerna genomfördes i ett och samma rum med en respondent åt gången. 
Rummet var ett personalrum med soffor. Respondenterna valde detta rum själva, där 
de kände sig trygga. Det var ont om andra utrymmen såsom grupprum, för de var 
oftast redan upptagna. Vi satt vid ett runt, lågt bord i varsin soffa och atmosfären var 
lugn och trevlig.  
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Det som inte var till vår fördel var att andra lärare kom in och pratade med våra 
respondenter mitt i intervjun, samt att man hörde när de andra lärarna talade i 
telefonen i rummet bredvid.  
 
På skola B gjorde vi fyra intervjuer med respondenterna Rosmarie, Gunhild, Elsa och 
Lisa. Dessa intervjuer genomförde vi i olika rum på skolan. Under intervjun med 
respondent Rosmarie satt vi i ett klassrum där det var väldigt lugnt och ostört. 
Respondenten satt mittemot oss vid ett långt bord med ryggen mot fönstret. Den 
andra respondenten i denna skola var Gunhild. Vi genomförde den intervjun i ett litet 
grupprum där vi satt vid ett runt bord. Atmosfären var lugn och trevlig. Det kändes 
inte stressat. Intervjun med Elsa genomfördes på deras fritids i två soffor. Vi satt på 
den ena soffan och vår respondent Elsa satt i den andra soffan. Respondenten hade 
själv valt rummet. Det som var negativt med rummet var att det kom in personal som 
gick igenom rummet och samtidigt sa något kort till respondenten. Den sista 
respondenten i denna skola var Lisa. Vi satt i ett grupprum där det var lugnt och 
ostört. Vi satt runt ett långt bord mittemot respondenten.  
 
I tredje skolan som vi namngett C gjorde vi fyra intervjuer med: Rakel, Eja, Rosa och 
Solvig. Alla intervjuer på denna skola genomfördes i samma rum vilket var ett 
lekrum. I rummet fanns det ett litet bord som stod mot ena långväggen. Vi 
intervjuare och våra respondenter satt i en hörnsoffa. Respondenterna hade själva 
valt att visa oss till detta rum. Här var det ostört och lugnt, eftersom vi inte flyttade på 
oss utan det var våra respondenter som kom till oss, de meddelade varandra när de 
var klara och då kom nästa respondent. Detta ansåg vi var effektivt för det sparade tid 
både för oss och för våra respondenter.  
 
Under de tio intervjuerna kände alla sig lugna och trygga. Ingen av oss intervjuare 
eller respondenter kände sig stressade under intervjuerna. Stukat (2005) skriver att 
miljön ska kännas lugn och ostörd och kännas trygg för båda parter. Stukat beskriver 
att de vanligaste intervjuerna är uppsökande, det vill säga att intervjuare träffar 
respondenter på deras hemmaplan, i skolan, i bostaden eller på arbetsplatsen. De 
intervjuade bör få välja mellan telefonintervju eller direktkontakt. Med direktkontakt 
mellan intervjuaren och respondenten sparar man en hel del tid. Vi valde att 
genomföra personliga intervjuer, det vill säga att ha direktkontakt, och intervjua en 
respondent åt gången. Detta gjorde vi på grund av att vi ville få var och ens personliga 
åsikter och tankar. Denscombe (2000) pratar om att nackdelar med gruppintervjuer 
är att åsikter som sägs i gruppen uppfattas som acceptabla hos alla. Vi trodde att om 
vi intervjuade flera respondenter samtidigt skulle det bli svårt att få allas egna åsikter 
och tankar, eller att någon skulle prata mer än de andra. Denscombe (2000) tar även 
upp att de vanligaste intervjuer som genomförs är personliga intervjuer där det  
innebär ett möte mellan en intervjuare och en respondent. Vi båda intervjuare var 
närvarande under alla våra intervjuer. Fortsättningsvis skriver Denscombe (2000) att 
fördelar med personliga intervjuer är att de är lätta att kontrollera och att forskaren 
bara har en persons idéer att undersöka. Stukat (2005) skriver också att man med 
intervjuer lätt kan behandla och bearbeta materialet. 
 
3.5 Etiska ställningstaganden 
I detta examensarbete kommer vi inte att använda oss av skolornas eller 
respondenternas namn. Vi har valt att använda fiktiva namn istället för lärarnas 
riktiga namn och använt stora bokstäver för skolorna.  
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Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (2006) skickade vi ut ett tillstånd för 
respondenternas samtycke och för att ge förinformation om intervjuerna. 
Respondenterna blev tillfrågade inför intervjuerna via telefon och innan intervjuerna 
började om de ville medverka. De kunde avbryta att medverka närhelst de ville enligt 
de forskningsetiska reglerna (Vetenskapsrådet, 2006). Vi talade om vad intervjuerna 
skulle handla om och vad de skulle användas till samt förklarade vårt syfte med 
examensarbetet. Vi klargjorde också att detta insamlade material endast kommer att 
användas till denna studie. Innan intervjuerna började fick respondenterna läsa 
igenom tillståndet igen innan de skrev på och godkände. De fick även innan och efter 
intervjun ställa eventuella frågor som dök upp angående deras medverkande. Enligt 
de etiska reglerna (Vetenskapsrådet, 2006) är det viktigt att den som deltar i en 
intervju ger sitt samtycke. De har rätt att bli informerade om sitt deltagande i 
examensarbetet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Respondenterna 
har även rätt att påverka hur länge och på vilka villkor de deltar. Denscombe (2000) 
poängterar att det är nödvändigt att få godkännande från de respondenter som man 
har valt att intervjua innan man genomför en intervju. Det är viktigt att man 
kontaktar respondenter i förväg och kommer överens om en tidpunkt som passar 
både respondenter och intervjuare. Fortsättningsvis menar Denscombe att man kan 
underteckna en förbindelse om tystnadsplikt som omfattar etiskt känsliga uppgifter.  
 
 
4. Resultat 
I detta avsnitt presenteras och sammanställs våra intervjuresultat under rubriken 
resultatpresentation. Respondenterna har vi namngett Annica, Gunilla, Rosmarie, 
Gunhild, Elsa, Lisa, Rakel, Eja, Rosa och Solvig. Skolorna har vi kallat för A, B och C. 
Vi utgick ifrån våra frågeställningar som var: Vad anser lärarna om andraspråksbarns 
språkutveckling genom lek? Hur återger lärarna att de främjar andraspråksbarns 
språkutveckling? För att förtydliga resultatet kommer vi att använda oss av citat från 
intervjuerna.  
 
4.1 Resultatpresentation 
Vårt resultat sammanställs med hjälp av flera underrubriker för att underlätta 
presentationen. Underrubrikerna är läromedel som lärarna använder sig av, lärarnas 
synpunkter kring språkutveckling genom lek, modersmål, att arbeta med leken för att 
utveckla språk, barns olika behov, samt lärarens betydelse för barns språkutveckling. 
 
4.1.1 Läromedel som lärarna använder sig av 
Alla tre skolor hade och jobbade med ett material som hette Bornholmsmodellen. 
Detta var de ålagda att göra från Eskilstuna kommun. Förskoleklasserna i de olika 
skolorna använde också eget material såsom olika språkpåsar, bilder, natur, lek med 
mera. En av förskoleklasserna använde sig av ett material som kallas Trulle. Lärarna i 
denna förskoleklass tyckte att Trulle påminde om Bornholm och det var lätt att 
kombinera metoderna med varandra. Flera av lärarna ansåg att de kunde byta till 
exempel en saga mot en annan, eller byta en lek i Bornholmsmodellen mot en annan 
valfri lek, och syftet förblev det samma som innan. Enligt Annica var Bornholm en 
bra grund för förskolebarnen eftersom den har rim och ramsor samt mycket 
återupprepning. Däremot tyckte Rosa att Trulle var ett roligare material. Rosa 
beskrev materialet så här: 
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”Vi, har vi ett material som heter Trullematerialet och den bygger på samma princip som 
Bornholmmodellen fast den är ett roligare material […] de bygger på samma princip så de är 
inte alls svåra att kombinera.” (Inspelningstid, 2:01–2:08, 2:15–2:18) 

 
Skolorna använde material från olika källor. De jobbade mycket konkret och med 
bilder på de ord som de pratade om i samlingen för att barn som har svenska som 
andraspråk skulle förstå. Språkpåsar, som en av skolorna jobbade mycket med, var 
väldigt konkret att jobba med, tyckte lärarna. Elsa som jobbade med språkpåsar på 
skola B sade på detta sätt: 

 
”Vi jobbar väldigt konkret för att barn med ett andraspråk ska förstå vad vi menar. Vi har 
väldigt mycket språkpåsar. I språkpåsarna har vi något som passar till det vi pratar om, till 
exempel om vi pratar om hygien så har vi hygienartiklar som ligger i en necessär, så vi kan 
prata om det. Vi har frukter, vi har grönsaker så att vi har om man säger de här 
språkpåsarna och det är ju då för att de ska förstå vad vi pratar om.” (Inspelningstid, 0:24–
0:57) 

 
Lisa betonade att språkpåsar gjorde att barnen både kunde se och höra. Det var också 
viktigt att språkpåsarna var spännande och intresseväckande. De hade även annat 
material, som en skattkista. Den var till för att barnen skulle ta med sig den hem och 
tillsammans med sina föräldrar bestämma ett föremål som skulle läggas i skattkistan. 
Barnen skulle sedan ta med sig skattkistan tillbaka, med föremålet i, och beskriva 
föremålet för de andra barnen i gruppen utan att säga vad föremålet var. Lärarna i 
denna förskoleklass på skola B jobbade med många olika föremål och metoder under 
samlingen, som främjade språkutvecklingen. Detta gjorde de för att det skulle bli en 
variation under samlingen så att barnen orkade sitta kvar och vara med. Lisa 
berättade att de även plockade lite från Marie Louise Nybergs bok (ett material som 
skolan använde sig av) där det beskrivs hur man tillverkar språkpåsar. Alla tre skolor 
samlade material som passade deras verksamhet.  
 
4.1.2 Lärarnas synpunkter kring språkutveckling genom lek 
Enligt lärarna är lek ett stort och brett begrepp. Rosmarie beskrev lek som en 
”kunskapsbärare”, samt något lustfyllt som barnen själva väljer. Enligt Rosmarie lär 
sig barn väldigt mycket som de sedan bearbetar genom lek, de testar olika saker 
genom leken anser hon. Lärarna förklarade att barn går in i olika roller i leken som 
speglar verkligheten, som att till exempel öva på vuxenroller. Barnen tränar det 
sociala, olika koder i leken och hur man fungerar i grupp. I leken tränar de också sin 
fantasi, kreativitet och lekregler. Rosmarie ville försvara leken gentemot föräldrar 
som tycker att barn inte lär sig någonting om de enbart leker. Gunhild beskrev lek på 
detta sätt: 
 

”Oh lek, det är stort. Lek lär man sig ju, ja allting genom lek tycker jag. Språk, relationer, 
rollspel och känslor. Lek är ju grunden också för språk – språkutvecklingen. Den är 
jätteviktig. Det är jätteviktigt att barn får leka.” (Inspelningstid, 5:15–5:40) 

 
Kamrater till barnen är viktiga, poängterade de flesta av lärarna under sina 
intervjuer. Kompisar är viktiga för de får många ord av varandra i leken. Endast 
arbetsuppgifter som barnen får ifrån lärarna främjar inte barnens språkutveckling, 
om de inte får tillfälle att bearbeta dessa med kamraterna. Den fria leken är viktig för 
språkutvecklingen för då sker en dialog barnen emellan. Vidare menade några av 
lärarna att nya barn ibland iakttar, lyssnar och observerar i flera månader innan de 
börjar tala eller så frågar barnen frågor hela tiden för att få veta saker.  
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En del av lärarna anser att det är viktigt att lärare ser till att det finns material som 
utvecklar leken. De byter ut materialet kontinuerligt så att det blir mera intressant 
och spännande. Enligt Rakel ska lärarna göra leken lustfylld för barnen. Rosmarie 
säger:  
 

”Det som är problemet, kan jag känna på ett sätt, det är ju våra barn lever i ett ganska 
segregerat samhälle. Alltså, de lever med svenskan här i skolan och äh… den svenskan man 
får då, det är ju våran vuxna svenska och vi har ju faktiskt tyvärr inte så mycket tid att prata 
med barnen. Så de pratar mycket med varandra, äh… och det blir ju en annan form av 
svenska. Alltså det, det blir ju ord som är vardagliga för dem som de lär sig på svenska. 
(Inspelning, 7:11–7:43) 

 
Rosmarie betonade att barn bäst lär sig i social samvaro, och de lär sig i leken. Det 
gäller att hitta på bra lekar som gynnar språkutveckling, vilket kan vara lite svårt. Att 
ta vara på vardagliga situationer säger hon, att man tänker på sitt språk och att man 
är medveten om vad man säger och hur man säger. Man försöker få in många olika 
ord och uttryck och begrepp. Därför är det inte bra, enligt Gunilla, att isolera dessa 
barn för de behöver ”språkbadas” mycket tillsammans med andra barn. Elsa 
berättade att genom leken utvecklar barn språket på sin egen nivå tillsammans med 
kamraterna. Barn lär sig ord lättare när de är bland barn än när de talar med vuxna, 
ansåg Elsa. Rakel kommenterade att när dessa barn leker med svenska barn hör de 
hur språket låter. De svenska barnen kan även förklara saker i leken. Enligt lärarna 
sker språkutveckling hela tiden under dagen, därför är det så viktigt med det 
vardagliga språket. I samlingen, under matstunden och genom leken tillägnar sig 
barnen språk. Gunilla markerar varje dags händelser på en tavla. Hon tyckte att 
tydliga mål för barnen var väldigt viktigt, på detta sätt kan barnen se dagens förlopp 
både i skrift och i bild på tavlan.  
 
4.1.3 Modersmål 
Alla lärarna berättade att föräldrar kan ansöka om modersmålsundervisning till sina 
barn. I alla tre skolor hade barnen modersmålsundervisning en gång i veckan. 
Rosmarie tyckte att en timme i veckan var alldeles för lite med tanke på hur viktigt 
modersmålet är för barnens språkutveckling i sitt andraspråk. Lisa berättade att det 
idag är vanligare att föräldrar väljer att deras barn får modersmålsundervisning. 
Lärarna i förskoleklassen kunde inte berätta vad barnen gjorde under modersmåls-
undervisningen därför att de inte samarbetar med modersmålslärarna. Lärarna 
berättade också att en del föräldrar tror att det räcker med att barnen lär sig enbart 
svenska i skolan, därför att de tränar modersmålet hemma själva. Gunilla talade om 
att de litar på att modersmålslärarna gör ett bra arbete och stimulerar barnens 
språkutveckling. Lärarna i förskoleklassen får ett omdöme av modersmålslärarna, att 
ge till föräldrarna vid utvecklingssamtalen, som beskriver var barnen befinner sig 
någonstans i sin utveckling. Flera av lärarna berättade att de skulle vilja ha mer 
samarbete med modersmålslärarna. Gunhild tyckte så här: 
 

”Där vill jag säga att vi kunde ha lite mer samarbete med, om vi önskade ett speciellt tema så 
vore det bra om modersmålsläraren har samma tema så att man får en röd tråd. Där kan jag 
säga att dit har vi inte kommit riktigt med de modersmålslärarna.” (Inspelningstid, 8:13–
8:32) 

 
Annica talade om att hjälpen från språkstödslärarna hänger på skolans ekonomi. 
Under denna termin hade skola A fått två flerspråkiga lärare ifrån mångkulturella 
enheten som skulle finnas där som stöd hela terminen istället för två eller tre 
månader, som i vanliga fall.  
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Enligt lärarna i alla tre skolor får nyanlända barn i skolåldern som inte behärskar 
svenska börja i internationell klass. Däremot får nyanlända barn i sexårsåldern börja 
direkt i förskoleklassen. Lärarna poängterade att det därför var väldigt viktigt att vara 
övertydlig, peka mycket, repetera mycket och ta hjälp av speciallärarna, modersmåls-
lärarna samt andra barn som pratar samma språk. 
 
De flesta lärarna tog upp att de någon gång i samlingen säger ”Hej” på barnens olika 
språk, eller räknar från 1 till 10 på olika språk med barnens hjälp. Annica berättade 
att de sjungit Imse vimse spindel på arabiska och att de gärna lyssnar till barnens 
musik och sånger. Även Gunilla tog upp att de räknar på barnens olika språk men att 
de då tar hjälp av språkstödslärarna på skolan. Gunhild förklarade att vid 
utvecklingssamtal med föräldrarna tar de hjälp av en tolk. Hon berättade också att de 
brukar ta hjälp av ett barn i gruppen som talar samma språk, när det kommer ett nytt 
barn till förskoleklassen. På detta sätt ansåg Gunhild att barnet kan känna sig tryggt 
och komma in i gruppen. Rosa talade om att lärarna använder sig av modersmåls-
lärarna när de vill veta om barn har problem med modersmålet för att få veta om 
barnet har någon slags språkstörning.  
 
Lärarna betonade att modersmålet är väldigt viktigt för att barnen ska kunna 
utveckla ett andraspråk. Enligt lärarna är en bra grund i modersmålet väldigt viktigt 
för om barn har ett starkt modersmål så utvecklar barn troligen ett starkt andraspråk 
också. Gunilla säger följande: 

  
”Ja, det finns det forskning på. Det finns forskning som säger att det underlättar om man 
har ett bra grundspråk på sitt eget språk där, det föräldrarna är mest hemma på.” 
(Inspelningstid, 5:48–6:01) 

 
4.1.4 Att arbeta med leken för att utveckla språk  
Det är viktigt att barnen får leka och får tid till lek, betonade de flesta lärarna i 
intervjuerna. Elsa tog upp i sin intervju att barn som direkt kommer från sitt 
hemland till förskoleklassen kan ibland ha väldigt svårt för att leka. Vidare menar 
Elsa att detta kan ha flera orsaker, som att barnen inte har fått leka för att det har 
varit för farligt för barnen att leka ute och de måste stanna inne i skyddsrum. Det kan 
även bero på att dessa barn inte är vana vid materialet som finns på den nya skolan 
eller vana vid lekarna som leks i det nya landet, berättade Elsa vidare. Gunilla 
berättade att barnen i hennes skola har både fria lekar och fasta aktiviteter. Hon 
betonar vikten av fri lek, att skolan har en bra blandning mellan den pedagogiska och 
den fria verksamheten. 
 
Annica ansåg att det bara fungerar om man om man har bilder till orden, för annars 
förstår barnen ändå inte innebörden av orden. I det dagliga arbetet för de flesta av 
lärarna ingick språkutveckling hos barn med andraspråk. Lärarna använde sig 
mycket av kroppsspråket i bland annat olika rörelselekar och rörelsesånger. Enligt 
lärarna är det extra viktigt att visa med händerna och med hela kroppen, när barnen 
inte behärskar det svenska språket, för att kunna förklara för barnen. Gunhild 
förklarade så här: 

 
”Det är ju att få en förståelse, inte, förståelse för orden och vad de betyder. Så för att har du 
inte förståelse så tycker jag att man inte kan bygga vidare, så du måste få grunden. Det är ju 
jätteviktigt att man bygger på språkförståelse, att man inte... En del barn kan ju läsa men de 
kanske inte förstår innebörden av vad de läser. Och då har man ju missat den där 
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förståelsen, så att man inte går på för fort utan att man checkar av innan man går vidare. Att 
de har förstått vad det är de jobbar med.” (Inspelningstid, 4:35–5:08) 

 
Annica förklarade en lek som de brukade leka tillsammans med barnen som stärker 
barns självförtroende, och i sin tur leder till att barnen får använda språket. Annica 
kallade leken för Pomperipossa. Den gick till så att man hade en filt och alla barn fick 
lägga sig som stenar på golvet, och därefter lade läraren filten över ett av barnen. Alla 
andra barn reste på sig och funderade ut vem det var som låg under filten. På detta 
sätt kunde barnen känna sig viktiga för sina kamrater, för barn vill bli ihågkomna. 
Barnen visste vem som låg under filten, de märkte vilket barn det var som saknades.  
 
4.1.5 Barns olika behov 
De flesta av lärarna vi intervjuade på skolorna poängterade att de delat upp barnen 
på olika sätt för att lättare kunna ge barnen det stöd och den stimulans som barnen 
behövde på deras egen nivå. Vissa barn behövde mycket stöttning eftersom de var 
nyanlända till Sverige. De andra barnen, som hade bott i Sverige längre eller var 
födda här, behärskade det svenska språket bra när de kom till förskoleklassen. Eja 
påpekade att det var viktigt att alla barn i samlingen hade förstått det läraren sade. 
Eja sade följande:  
 

”Sen har vi delat upp i grupper då, de som har störst behov, och försöker att jobba lite extra 
med dem efter att de har gjort de uppgifterna som vi skulle göra under dagen då. Och då 
fokuserar vi lite grann på här att använda sig av saker runt om kring.” (Inspelningstid, 4:14–
4:38) 

 
De flesta av lärarna tyckte att det var individuellt för barnen om de behövde mera 
stöd i sin språkutveckling eller inte. Enligt Lisa behöver andraspråksbarn oftast mera 
stöd än svenska barn därför att barn som inte har svenska som modersmål saknar det 
svenska språkets grunder. Det är otroligt viktigt att ha grunder. Utvecklingen är 
svårare när man har ett annat modersmål. Lisa ansåg att det kan bero på olika saker 
som hur länge man har bott i Sverige och om man har syskon. Däremot tyckte Eja att 
man märker väldigt tydligt att andraspråksbarn har större behov av bekräftelse och 
blir otroligt glada när de har förstått någonting.  
 
Rosa framhåller att barn med ett annat modersmål än svenska måste få prata svenska 
någonstans när de inte kan prata svenska hemma, så att de sedan kan komma ifatt i 
deras svenska språkutveckling. Enligt Rosa tar det väldigt lång tid. Detta kan bero på, 
förklarade Rosa, var man kommer ifrån, vilket språk man har. Ljuden i sitt språks 
modersmål kan skilja sig mycket från det svenska språket. Det blir svårt för barnen 
när de har flera språk att kämpa med. Gunhild berättade följande under sin intervju: 
 

”Ja, men det tror jag att de behöver. De kan vara i olika nivåer, men när ett barn kommer 
nyanlänt, och då kan man inte falla på åldern, om man säger så. Att man kan tänka, nu är 
det sju år och då ska det kunna det och det. För att om det är ett barn från ett annat land, då 
får vi gå tillbaka. Då är det ett nytt språk, och då är ju det som alldeles nytt, och då får man 
ju tänka så det måste ju ges tid. Att man inte får ställa stora krav på det barnet utan att man 
får tänka på det i grunden då. Men att man inte låter sig att först inte fastna vid åldern eller 
så, utan man… man, tänker att det är nytt anlänt barn och då är det ett nytt språk. Och då 
måste man starta från grunden som du gör med svenska barnen också. Men att du blir tydlig 
och det här gäller med kroppsspråket och allting att du får med in.” (Inspelningstid, 6:34–
7:39) 
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Gunhild ansåg att barn är olika begåvade och lär sig olika fort. En del är väldigt 
språkbegåvade och lär sig väldigt fort men andra tar längre tid. Här är enligt Gunhild 
leken en bra grund för barn som tar längre tid på sig. Det är viktigt med små grupper 
så att man som lärare inte missar ett barn på vägen. Elsa informerade om att en del 
barn tar för sig medan andra barn är väldigt blyga. Hon anser att det beror på om 
barnen är utomhus hemma och leker med andra barn, eller om barnen endast umgås 
med sin familj. Läraren har en väldigt viktig roll för blyga barn, det är viktigt att låta 
dem prata och säga hela meningar istället för enstaka ord, berättade Elsa under 
intervjun. Eja ansåg att det kunde handla om trygghet och förmåga att koncentrera 
sig. Man vet inte vad barnen har med sig i grunden. Det kan vara svårt för barn med 
lärandet, menar Eja, om barnen inte känner sig lugna. Däremot talade Lisa om att det 
kunde handla om intresse. Om barn är intresserade så lär de sig språket. Annica 
berättade så här: 
  

”Jo, det kan de. Det beror helt och hållet på. Vi har små, vi brukar skoja och säga svampar, 
barn som vill lära sig väldigt mycket. Och sedan har vi barn som är väldigt tillbakadragna. 
Det tar lite längre tid för dem. Oftast kan man märka på de tillbakadragna barnen att de 
också har tagit till sig, men innan de visar det så har de bearbetat det inom sig istället. Så att, 
men alltså leken stärker. Men den stärker alla barn, det var vad jag sa förut, även de svenska 
barnen. Du kan, har du blyga barn, så kan du låtsas som att det är en ekorre som pratar 
istället. Att du har en liten handdocka och den pratar istället för att det jag som pratar, som 
är blyg. Och då kan den prata istället. Så man kan få alla att liksom släppa lite.” 
(Inspelningstid, 18:58–19:47) 

 
4.1.6 Lärarens betydelse för barns språkutveckling 
Gunhild tog upp att som lärare måste man hjälpa alla barn att komma in i leken, för 
att sedan som lärare dra sig undan när barnen leker, men man har givetvis uppsikt 
över barnen. Rosa ansåg att lek är nödvändig i den här åldern eftersom det är viktigt 
att barn får leka och prova på olika saker med sina kamrater. Gunilla förklarade 
följande:  

 
”Ja, det gör de. Det är självklart att det ska vara lek därför att man bearbetar genom leken 
det gör alla barn. […] En del kommer från krigsdrabbade länder och behöver bearbeta. Vi 
har barn som har suttit inlåsta, höll jag på att säga, inne i husen i två år utan större kontakt 
med andra barn. Därför att man har varit rädd att släppa ut sina barn och leka. Och när då 
de kommer tillsammans så är det en helt annan situation. De har inte lekt med andra barn, 
de måste lära sig lekkoderna. Så en del står på en tvåårings nivå, därför de har inte heller 
sett alla de material, saker riktigt, som finns här.” (Inspelningstid, 11:13–11:20, 11:39–12:04) 

 
Lärarna berättade att de hade någon form av styrd verksamhet där de använde sig av 
leken. Elsa och Rosa påpekade att som lärare måste man tänka på att man har barn 
med ett annat språk än svenska, och måste ta hänsyn till dessa barn när de ska leka. 
Lärarna poängterade att det blir naturligt att de tänker på detta sätt för att stärka 
barnens språk och förbättra barnens språkutveckling. Rosmarie framhävde att 
hennes och kollegornas jobb var att använda sig av leken och få in den i det mesta 
som de gör tillsammans med barnen. Gunhild sade att:  
 

”När vi planerar så tänker vi ju inte bara rakt av i utvecklingen eller språkutvecklingen, utan 
vi planerar ju utefter nivåer och vart de har kommit i sin utveckling och så då, det gör vi. 
Sedan tar vi in leken på, alltså, det materialet som vi använder. Det är ju att lära sig 
språkutvecklingen genom lek, så det är ju olika lekar i korta stunder som vi gör. Så att det 
inte ska kännas som en lektion eller så, utan det ska liksom läras genom lek då, så att det gör 
vi.” (Inspelningstid, 13:59–14:44) 
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Elsa och flera andra av de intervjuade lärarna tog upp att man måste tänka på vad det 
är för lekar som kan stärka barns språk. Det måste vara enkla övningar från början. 
Flera av lärarna tar också upp att spela och leka med barnen kräver resurser och tid 
som inte alltid finns, tyvärr. Rosa beskrev: 
 

”Alltså den fria leken, alltså, det där går vi ju inte och lägger oss i, så länge den fungerar. Den 
ska ju vara fri, vi ska inte vara där och fjanta in, utan vi ska ju… Vi håller naturligtvis ögon 
och öron öppna. Och är det så att det inte fungerar eller att någon inte får vara med, eller att 
någon sitter fast i, så kan vi ju gå in och stödja det barnet, så att det får vara med och så. 
Men annars är det deras eget. Alltså vi kan ju bara skapa miljöer som stimulerar den här 
kreativiteten i leken. När det gäller de styrda verksamheterna så, eller styrda lekar, handlar 
det väldigt mycket om upprepning, mycket rörelselekar. Man pekar samtidigt som man 
sjunger. Man kanske har... när man ska lära sig en ny sång. Vi läser den först och sedan 
sjunger vi den, och sedan lägger vi till rörelse. Så man förstärker språket med så mycket 
annat.” (Inspelningstid, 11:42–12:44) 

 
Rosa med flera berättade att tålamod och lyhördhet var viktiga egenskaper som en 
lärare borde ha. Enligt lärarna är det viktigt att tänka på vad man gör som lärare när 
man planerar pedagogisk verksamhet samt att ha ett syfte med verksamheten. Lisa 
nämnde att man som lärare ska utgå ifrån barnen, och var de befinner sig i sin 
utveckling, när man planerar. Annica och Gunhild tyckte att lärare ska vara öppna 
och se alla barn, samt att få tid att sitta med vart och ett av barnen. På detta sätt blir 
barns behov tillgodosedda. Gunhild betonade också att lärarna måste vara särskilt 
insatta i sitt arbete när det gäller barn som har ett annat modersmål. Lärare måste 
hela tiden uppdatera sig med relevant litteratur och forskning fortsätter Gunhild. 
Däremot tyckte Rosmarie på detta sätt:  
 

”Alltså det handlar ju jättemycket om medvetenhet. Det handlar om, faktiskt att ha kunskap 
om, att vi vet vad som är bra för barn. För många gånger så är det så, att våra föräldrar 
kommer, ’nej, nej, jag vill inte att de ska ha modersmål. Jag vill att de ska lära sig svenska’.  
Så det känns jätteviktigt för de här föräldrarna. Och jag har faktiskt träffat på personal som 
tycker lika, ’nu pratar de sitt eget språk igen vi ska ha svenska här’ eller så där. […] Det är 
även viktigt att vi stimulerar svenskan. Många av våra barn, de har inte tillräckligt god 
svenska för att kunna uttrycka sig. Och ska man då säga att du inte får prata ditt språk, men 
då hugger man av alla möjligheter för kommunikation.” (Inspelningstid, 24:03–24:27, 
25:48–25:58) 

 
Lärarna tyckte att man utvecklas hela tiden. Trots alla vidareutbildningar som 
lärarna har haft, blir de aldrig fullärda. Enligt en del lärare bör de inte sluta att 
utveckla sig i detta arbete bara för att de har gått färdigt sin utbildning eller har 
jobbat i 30 år, för det kommer ny forskning hela tiden.  
 
 
5. Resultatanalys och diskussion 
Detta kapitel har följande rubriker: metoddiskussion, resultatanalys och resultat-
diskussion, slutsatser, nya forskningsfrågor, samt pedagogisk relevans. Det visar 
tydligt vad avsnittet kommer att handla om. 
 
5.1 Metoddiskussion 
Vi valde att genomföra kvalitativa intervjuer för att få mer kunskap och förståelse för 
språkutveckling genom lek för barn som inte har svenska som modersmål. 
Intervjufrågorna utgick ifrån syftet och forskningsfrågorna, på så sätt kunde vi få så 
mycket information som möjligt till resultatet.  
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Under alla intervjuerna kom det fram ganska mycket information från våra 
respondenter som möjliggjorde att forskningsfrågorna blev besvarade. Vi spelade in 
intervjuerna på våra mobiltelefoner vilket gick väldigt bra och intervjuerna har 
presenterats i korthet i resultatdelen. En fördel med att använda mobiltelefoner var 
att det var lätt att spela in och överföra informationen till dator för att underlätta 
lyssningsprocessen. En viktig sak var att använda sig av varsin mobiltelefon för att 
inte missa någonting. Detta visade sig vara väldigt bra eftersom vi upptäckte att bara 
en av telefonerna hade spelat in en av intervjuerna vid ett tillfälle. En annan sak som 
var positivt med att intervjua var att det blev spontant prat om frågorna. Eftersom vi 
satt tillsammans i rummet kunde respons via ansiktsuttryck och kroppsspråk 
förstärka det respondenten sade. Respondenterna var mycket villiga att svara på våra 
intervjufrågor. En nackdel med skola A var att det var störande med kollegor till våra 
respondenter som kom in och pratade med respondenterna mitt under intervjun. 
Däremot var fördelen att de kunde tala fritt och känna sig trygga i miljön, mycket 
beroende på att de själva hade valt platsen. I skola B var det ont om grupprum så vi 
fick flytta runt hela tiden mellan varje intervju. Däremot i skola C var det mycket bra 
att få sitta i ett och samma rum under alla intervjuerna.  
 
5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 
Under denna rubrik analyseras våra intervjuer i en sammanhängande text och 
kopplas till litteraturgenomgången, samt här besvaras våra forskningsfrågor: Vad 
anser lärarna om andraspråksbarns språkutveckling genom lek? Hur återger lärarna 
att de främjar andraspråksbarns språkutveckling? 
 
Utifrån lärarnas intervjuer visade det sig att alla förskoleklasserna använde sig av 
material som kunde kombineras med Bornholmsmodellen som alla förskoleklasserna 
var tvungna att använda sig av, enligt Eskilstuna kommun. Det framkom i 
intervjuerna att konkret material, gärna med bilder, är en stor fördel för andras-
pråksbarn och deras språkutveckling. Genom bilder kan dessa barn få förståelse för 
ordens olika innebörder. Ladberg (2003) anser också att bilder såsom foton är ett bra 
redskap att använda sig av i det pedagogiska arbetet. Med hjälp av bilder, enligt 
forskaren, får barn en bra grund därför att barns andraspråk på så sätt förankras. Att 
arbeta mycket konkret och med bilder anser vi är positivt för barnens språkutveckling 
för på så vis blir det enklare för barnen att förstå och lära sig nya ord och begrepp.  
 
Det framkom under ett par intervjuer att språkpåsar var ett bra material, för att 
andraspråksbarn skulle förstå vad lärarna pratade om under samlingen, och för att 
stärka dessa barns språkutveckling. Detta tar även Johansson (2003) upp, att 
användandet av språkpåsar är bra, för barnen blir uppmärksamma på betydelsen av 
begrepp som: under, på, i, stor, liten, sist och först. Varierade samlingar visade sig 
vara viktigt för att få barnen mer intresserade och motiverade. Något som också 
Ladberg (2003) skriver om är att variation och upprepningar är viktiga för barns 
andraspråksutveckling. Bjar och Liberg (2003) påvisar att barn behöver ha variation i 
undervisningen och behöver röra på sig. 
 
Alla lärare var överens om att lek är ett stort och komplext ord att definiera. Många 
ansåg att lek är något viktigt för barn och deras språkutveckling, och speciellt för 
andraspråksbarn, för i leken får de bearbeta nya ord och använda sig av orden i olika 
situationer. De intervjuade lärarna var medvetna om att barn bearbetar mycket 
genom leken, såsom att vara social, träna inför vuxenlivet, utveckla språk, fantasi och 
kreativitet. Allt detta tränar och utvecklar barnen genom leken.  
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Det visade sig utifrån intervjuerna att lek är grunden för barnens språkutveckling. 
Därför är det viktigt att barn får leka och får tid till att leka. Lillemyr (2002) anser i 
likhet med de intervjuade lärarna att barn genom leken skaffar erfarenheter och 
kunskaper. Vidare påpekar Lillemyr att barn provar, undersöker och utforskar genom 
leken. Lärarna var överens om att lek bör användas i det pedagogiska arbetet för 
andraspråksbarnens språkutveckling. Detta skriver Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2003) om, att lek kan vara en bra hjälp i verksamheten.  
 
Utifrån intervjuerna visade det sig att barn kan utveckla sitt språk i många olika 
styrda och fria lekar. I styrd lek menas det att lärarna bestämmer. I den fria leken går 
inte lärarna in och avbryter, om det inte behövs, men lärarna är närvarande och har 
uppsikt över barnen. Ladberg (2003) nämner att avbrott och störningar i leken 
betyder att barn blir avbrutna i sina tankegångar, fantasier och dialoger. Om barn 
alltid måste börja om leken, så utvecklas inte barns språk lika mycket. Lillemyr 
(2002) betonar att lärare måste ge barn mycket stöd och stimulans när de har svårt 
att ta kontakt med andra barn och leka. I lärarnas intervjusvar visade det sig att 
lärarna borde hjälpa barnen att komma in i leken och känna sig delaktiga i gruppen. 
Detta kan lärarna göra genom att stödja barnen och sedan dra sig undan. Även 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) betonar att lärare ska vara 
försiktiga om lärare ska in i leken, för att inte ta över eller styra för mycket. Forskarna 
menar att barn kan behöva lite styrning och stöd i leken från lärare, men det ska vara 
osynligt.  
 
Det visade sig i intervjuerna att den största språkutvecklingen hos barn sker 
tillsammans med andra. Detta kopplar vi till Ladberg (2003) som hävdar att den 
sociala gemenskapen som sker i leken är viktig för barns språkutveckling, för där sker 
en dialog, barnen använder sig av språket. Ladberg påpekar också att kommunikation 
och samspel med andra barn har stor betydelse för barns språkutveckling. Forskaren 
menar att kamrater har en stor betydelse för andraspråksbarns språkutveckling. I 
leken använder barn språket mycket tillsammans med andra barn, samtidigt 
utvecklas deras språk. Vidare menar Ladberg att, för att andraspråksbarn ska känna 
sig hemma i svenska språket är det viktigt att de kommer i kontakt med svensk-
talande kamrater. På så vis utvecklas deras svenska på en hög nivå. En annan viktig 
sak, som en del av lärarna ansåg, var att variation av kamrater är en betydelsefull del, 
eftersom olika barn leker olika lekar. På detta sätt får barn ett mer berikat språk av 
varandra. Vi har samma åsikt som lärarna och Ladberg (2003) gällande att det är bra 
för barn att få höra och omges av språk.  
 
Svensson (1998) anser att barns språkutveckling främjas genom meningsfulla lekar. 
Därför är det viktigt enligt forskaren att barn har möjlighet till lekar och att använda 
rim och ramsor, samt att sjunga med barnen på svenska. Detta kom också upp i 
intervjuerna där en del av lärarna var överens om att andraspråksbarns 
språkutveckling stärks genom att använda sig mycket av rim, ramsor och 
kroppsspråk i bland annat olika rörelselekar och rörelsesånger. Kroppsspråket är 
extra viktigt för att visa, med bland annat händerna och resten av kroppen, när 
barnen inte behärskar det svenska språket. Det har också visat sig i våra intervjuer att 
lärarna använde sig mycket av rim i sina jobb med språk. Bjar och Liberg (2003) 
påvisar att lärandet blir mer skapande om barnen får uttrycka sig med hela kroppen. 
Vi instämmer med Svensson, samt Bjar och Liberg att språklekar och kroppsspråk är 
viktiga redskap för det pedagogiska arbetet och för andraspråksbarns språk-
utveckling.  
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Ladberg (2003) skriver också att rim, ramsor och kroppsspråkslekar stimulerar barns 
språkutveckling. De intervjuade lärarna såg vikten av att man måste vara övertydlig, 
repetera mycket, peka och använda kroppsspråk med andraspråksbarn. Detta 
kopplar vi till Bjar och Liberg (2003) som betonar att det är viktigt att lärare alltid är 
tydliga och gärna använder flera medier att informera genom såsom: skrift, tal, film, 
bild och musik.  
 
Ladberg (1994) skriver att det är lättare att lära sig ett nytt språk om man redan kan 
flera språk, därför att flera språk vidgar fantasin och tankeförmågan. Fortsättningsvis 
menar forskaren att det kan vara mycket svårt för barn att försöka lära sig ett nytt 
språk om de är osäkra på modersmålet. Detta stämmer med vad de flesta av lärarna 
sa, att modersmålet har en stor betydelse för barns andraspråk. Lärarna menade att 
om barn inte har en bra grund i sitt första språk, blir det svårare att ta till sig ett nytt 
språk. Enligt lärarna tar det längre tid att lära sig ett nytt språk om barnen inte har 
någon referens eller grund. Hyltenstam (1996) betonar att tidiga kunskaper i 
modersmålet påverkar andraspråkets inlärning.  
 
I några av intervjuerna kom det fram att, för att läraren ska kunna ge barnen det 
språkstöd de behöver, delas barnen in i olika grupper utifrån deras språknivå. Men 
detta kan skilja från barn till barn beroende på hur länge barnen har bott i Sverige 
och hur mycket svenska de kan. Det visade sig i en av intervjuerna att barn som 
behöver extra språkstimulans får språkstödshjälp efter det att alla barn har gjort 
dagens uppgifter. Bjar och Liberg (2003) hävdar att lärare ska låta barn få god tid på 
sig att prata och använda språket utan att känna sig stressade. I en intervju uttrycktes 
att barn som inte har svenska som modersmål inte bör isoleras, därför att dessa barn 
ständigt behöver höra det svenska språket och språkbadas mycket. Ladberg (2003) 
tar upp, och det gjorde också lärarna i våra intervjuer, att lärare ska leka mycket med 
språket för att kunna uppmuntra andraspråksbarns språkutveckling. Endast en av 
lärarna sade att det är viktigt att låta andraspråksbarn komma till tals och säga hela 
meningar i stället för enstaka ord, och få prata så mycket som möjligt i skolan, för att 
få grunden till det svenska språket.     
 
I intervjuerna kom det fram att det är viktigt att lärare planerar pedagogiska lekar 
som främjar andraspråksbarns språkutveckling. Enligt lärarna bör lärare tänka på 
vad de gör och hur de planerar när de jobbar med barn som har svenska som 
andraspråk. Därför är det viktigt att lärare är insatta i sitt arbete med dessa barn 
samt använder sig av relevant litteratur som gör att lärare utvecklas i sitt arbete. 
Ladberg (2003) påpekar att leken erbjuder barn stora möjligheter för ett varierat 
språk, och när lärare stödjer barns rollek så utvecklas barns språk. Enligt de 
intervjuade lärarna borde man ha tålamod och lyhördhet när man jobbar som lärare. 
Lärarna ska också vara öppna och se alla barn, samt få tid att sitta med vart och ett av 
barnen, vilket kan vara svårt visade det sig i intervjuerna. Det framkom också att 
andraspråksbarn oftast talar svenska enbart i skolan, och detta gjorde att lärarna 
ansåg att barnen behövde tala svenska så mycket som möjligt när barnen var i skolan. 
För att barnen ska få höra rätt svenska bör lärarna samtala med dessa barn, vilket 
lärarna inte så ofta hade tid med.     
 
Vi inser att lärare ska använda sig av olika material eftersom alla barn är olika, och 
att lärare ska anpassa metoder efter barnen och vara språkliga förebilder. Vi 
instämmer med Ladberg (2003) att repetitioner och omväxlingar i samlingen gör att 
barn blir mer engagerade och motiverade till att fortsätta utveckla sitt språk.  
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Lek är enligt oss nödvändigt för barns språkutveckling, eftersom barnen i leken 
tränar och bearbetar sitt språk samtidigt som de får ett rikare ordförråd. Lek ska vara 
en självklarhet att använda sig av i det pedagogiska arbetet. Leken, anser vi, 
underlättar arbetet för lärare och underlättar lärandet för barn. Genom lärarnas svar 
kom det fram att barn som inte har svenska som modersmål utvecklar sitt språk bäst 
i samspel med andra barn. När barn leker med sina kamrater får barn ständigt många 
nya ord och begrepp. Vi tror att den fria leken ger stora möjligheter till olika 
sysselsättningar där barn rör sig. I den styrda leken kan lärare använda sig av 
språkstimulerande övningar på barns nivå. Barns lek skall inte avbrytas för mycket, 
men ibland måste lärarna göra detta på grund av fruktstund, lunch eller mellanmål. 
Vi tror att om barn avbryts i leken och konstant får börja om, kan barn tappa 
intresset för att lära sig något nytt. Detta menar vi kan leda till att barns fantasi och 
lärande blir hämmat men samtidigt behöver lärare ibland gå in i leken och stärka 
barns språk, samt stötta barn som behöver hjälp. 
 
Dialog anser vi är något viktigt och stimulerande för barns språkutveckling. Det 
dagliga samtalet är en betydelsefull del eftersom det är då dialogen sker mellan lärare 
och barn, och barn bemöts på sin egen nivå. Tillsammans med vuxna utvecklar 
barnen en högre påbyggnad i språket. Vi inser att kamrater är värdefulla för 
språkutvecklingen på barns egen nivå. Att variera sina kamrater leder till utveckling i 
språket, eftersom barn använder språk på olika sätt. På detta vis tror vi att 
andraspråksbarn skaffar sig olika nyanser i det svenska språket. Vi menar också att 
barn måste få använda sitt modersmål för att kunna förklara och kommunicera med 
andra. Vi har förstått att kroppsspråket är extra viktigt för att visa, med bland annat 
händerna och resten av kroppen, när barnen inte behärskar det svenska språket. 
Även rim är bra för att barn ska kunna utforska språkets olika ljud. 
 
Vi delar åsikt med Bjar och Liberg (2003) om att vara övertydlig och konkret, att 
använda sig av olika medier för att få andraspråksbarn att vara medverkande, 
engagerade och nyfikna på sin egen språkutveckling. Vi menar att det är viktigt att 
lärare använder kroppsspråk mycket för att visa vad lärare menar, och för att barn 
ska förstå. Som lärare ska man vara en förebild där man är flexibel, tydlig och 
använder kroppsspråk. Vi är medvetna om att barn är olika och ofta ligger på olika 
nivåer i sin språkutveckling, därför ska lärare hjälpa dessa barn att komma framåt i 
sin språkprocess. Barn som behärskar sitt modersmål kan jämföra språken med 
varandra för att se skillnader och likheter. På så sätt kan barn få en förförståelse för 
andraspråkets grund. Vi anser också att modersmålet är en del av varje barns 
identitet, därför håller vi fullständigt med Hyltenstam (1996) och Ladberg (1994) att 
barns modersmål bör vara starkt för att kunna utveckla ett nytt språk.  
  
Vi uppfattar att de barn som behöver stöttning och hjälp och inte får det förrän alla är 
klara som negativt, för att andraspråksbarn behöver språkstimulans hela tiden. Vi 
tror tyvärr att det kan bli på detta sätt om det finns för lite personal och ont om tid till 
barnen. Dessa barn behöver lära sig grunden i det svenska språket, eftersom de 
saknar den. Vi inser att det är viktigt att läraren inte stressar barnen och inte har för 
stora krav på andraspråksbarn, därför att dessa barn behöver ha god tid på sig och få 
stöttning i sin språkutveckling. Läraren ska alltid ha i åtanke att vi alla är annorlunda, 
och då alla barn är olika behöver de olika sätt att lära sig språk. Vi undrar hur barn 
som isoleras ska kunna lära sig det svenska språket om barnen varken får höra eller 
tala med någon som pratar och behärskar svenska.  
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För att barn skall ta till sig det svenska språket behöver de höra och använda det, till 
exempel i leken eller tillsammans med kamrater, eftersom vi tror att den sociala 
delen har en avgörande roll för språkutvecklingen hos andraspråksbarn. Kamrater är 
ett stöd för dessa barns språkutveckling. Därför är det viktigt att barn får samtala och 
diskutera med varandra. Det var synd att andra lärare inte sa det och vi hoppas och 
tror att de låter barnen komma till tals. Vi menar att det är nödvändigt för dessa barn 
att använda och tala språket i olika situationer.  
 
Genom pedagogiska lekar tror vi att andraspråksbarn tillägnar sig det svenska 
språket på ett kreativt och stimulerande sätt. Lärare har mycket påverkan över vad 
barnen ska lära sig och lärares syn på språk och lek avgör hur stor del av 
verksamheten som får innehålla lek. Vi tror inte att barns språk enbart utvecklas 
genom uppgifter på papper utan språket stärks på ett mera konkret sätt där lärare 
använder sig av bland annat bilder, sång och natur. Detta visar på tycker vi att det är 
viktigt med flera i personalen i skolornas verksamhet. 
 
5.3 Slutsatser 
Våra slutsatser utifrån våra frågeställningar: Vad anser lärarna om andraspråksbarns 
språkutveckling genom lek? Hur återger lärarna att de främjar andraspråksbarns 
språkutveckling? Vi tycker att vi har fått svar på vår första forskningsfråga, genom 
upplysningar från de intervjuade lärarna och i litteraturgenomgången, att 
andraspråksbarns språkutveckling stimuleras bäst genom leken. Genom leken lär sig 
barn omedvetet, samtidigt som de har roligt. Det finns två lekar, fri och styrd lek. I 
den fria leken leker barn rollekar, i den styrda leken är det lärare som bestämmer 
lekar som är förknippade med lärande såsom sånglekar, rörelselekar och drama. Barn 
lär sig att kommunicera med andra, ta turtagning, träna sin fantasi och träna det 
verkliga livet genom leken. De vardagliga samtalen är viktiga för barns 
språkutveckling för då sker lärande. Barn lär sig när de har roligt och får prova och 
utforska språket. De intervjuade lärarna lägger stor vikt vid att jobba konkret och att 
jobba mycket med bilder, samt att använda sig mycket av kroppsspråk, sånglekar, rim 
och ramsor. I den fria leken går inte lärarna in så länge leken fungerar men om 
barnen behöver lite stöttning och hjälp går lärarna in. Vi tror att lärandet blir mycket 
roligare för barn när lärare utgår ifrån barns intressen. Under utbildningens gång har 
vi blivit mer och mer medvetna om att leken är ett viktigt och utmärkt verktyg för 
barns lärande och språkutveckling. Vi har även fått upp ögonen för hur man kan och 
ska jobba som lärare med andraspråksbarn.  
 
Vi har under vår tid i lärarprogrammet tagit till oss att det är viktigt att ta vara på det 
barn gör och utveckla barns idéer vidare. Nu när vi har jobbat mycket med leken och 
även har haft Lek, lär och utveckling som inriktning har vi fått bekräftat att leken är 
mycket viktig för barns lärande och språkutveckling.  
 
Som nyexaminerade lärare kommer vi att lägga stor vikt vid leken, och använda oss 
av leken i det pedagogiska arbetet. Vi kommer att planera utifrån barns intresse och 
nivå där lärandet ska vara lustfyllt och spännande. Lillemyr (2002) skriver att man 
som lärare ska utgå ifrån barns intresse och nivå. Som lärare utvecklas man mer 
anser vi, när man ser sitt eget misslyckande som något utvecklande och positivt. Vi 
tycker också att när metoder inte fungerar och misslyckas bör man som lärare se det 
som ett tillfälle till utveckling, för på så sätt kan lärare bli bättre. Det gäller att våga 
prova olika metoder.  
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Vi tycker även att vi har fått svar på vår andra forskningsfråga genom våra intervjuer 
med de tio lärarna. Där kom det fram att lärarna har en viktig roll för 
andraspråksbarns språkutveckling, eftersom det är lärarna som planerar den 
pedagogiska verksamheten som ska främja andraspråksbarns språkutveckling. 
Lärarna använder sig av konkret material såsom, bilder, sång, rörelselekar, språk-
påsar, rim och ramsor. Genom bilder får lärarna barn som har svenska som 
andraspråk att förstå innebörden av olika ord. Det material som lärarna väljer att 
använda sig av är avgörande för dessa barns språkutveckling. Även i dialogen har 
lärarna en viktig roll att se till att barn samtalar och diskuterar med varandra. Det är 
också viktigt att lärarna låter andraspråksbarn komma till tals och få prata så mycket 
som möjligt i skolan, för att få basen i det svenska språket. Ladberg (2003) skriver att 
lärare ska leka mycket med språket för att gynna andraspråksbarns språkutveckling. 
Lärare ska använda sig mycket av kroppsspråk för att förtydliga för andraspråksbarn 
vad de menar. På så sätt tar dessa barn till sig nya ord och begrepp på ett enklare sätt. 
 
Vi tycker att barn ska få möjlighet att utforska språket på olika sätt, där de får 
möjlighet att leka ut sina upplevelser och tänka kring dem. Vi anser att lärare ska dra 
nytta av lekens möjligheter eftersom leken är något av det viktigaste i barns liv och är 
grunden för barnens språkutveckling. Vi hoppas att leken kommer få större plats och 
tas på allvar även i skolan i de tidigare skolåren samt att lärare får ett annat synsätt 
på lekens betydelse. Vi tycker att lärare har ansvar att hjälpa barn som har svårt att 
leka. Lärare måste stötta och hjälpa dessa barn på bästa sätt. Vi kommer säkert att 
möta barn som har leksvårigheter i vårt kommande yrke som lärare. Då är det viktigt 
att ha kunskap om hur man ska gå till väga för att ge stöd och hjälp på ett bra sätt.  
 
5.4 Nya forskningsfrågor 
Detta examensarbete har varit intressant och lärorikt för oss och det har även väckt 
nya frågor som vi skulle vilja veta mer om. Forskningsfrågor som skulle vara 
intressanta är:     
 

� Hur skiljer sig andraspråksbarns lek, jämfört med svenska barns? 
� Hur ser andraspråkslärare på lek som ett verktyg för barns lärande? 

 
Dessa forskningsfrågor är intressanta därför att samhället i dag är mångkulturellt och 
alla barn inte kommer ifrån en trygg hemmiljö. Vi är nyfikna på hur andraspråks-
lärare ser på lek som ett redskap därför att leken kanske inte har samma värde i det 
pedagogiska arbetet i deras kultur och hemland som det har i Sverige. Vi tror att 
andraspråkslärares synsätt kan skilja sig åt beroende på vilken världsdel de kommer 
ifrån och vilken kultur de är uppväxta med.  
 
5.5 Pedagogisk relevans 
Vi tycker att det är på tiden att det kom in mera lek i skolans värld eftersom leken kan 
hjälpa barn med mycket, till exempel språkutveckling och lärande. Lindqvist (2002) 
skriver mycket om skolans makt och är emot skolans synsätt till leken. I barnkulturen 
lägger man stor vikt vid bemötande och intresse och genom leken skapas 
erfarenheter. Det behövs socialt sammanhang för att leken ska komma in i skolans 
värld eftersom lek är en gruppverksamhet där kommunikation spelar en stor roll. 
Strander och Torstenson (1999), samt Lindqvist (2002) anser att skolan behöver 
förändra sin inställning till barns lärande. Skolan bör ge kunskaper på andra sätt som 
får barn mer uppmärksamma genom exempelvis lek, bilder, teater, rörelse och texter.  
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Vi tycker att alla barn har rätt till lek, och anser att barn behöver leken för att 
utvecklas på olika plan såsom språkligt, socialt och kroppsligt. Vi anser att vi har lärt 
oss mycket under hela vår utbildning, och examensarbetet var även det utvecklande 
för oss. Vi kommer att använda oss av leken mycket i vårt kommande yrke.  
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Tack 
Ett stort tack till förskollärarna som ställde upp på intervjuerna. 
 
Tack till lektören Vera Müller för hennes fantastiska hjälp med språket i 
examensarbetet, och tack till vår handledare Margret Obondo för de direktiv hon gav 
på vägen vi skulle gå för att komma fram till detta mål. 
 
Ett speciellt tack till våra nära och kära som har stått ut med oss sena kvällar och 
tidiga morgnar när vi har klickat på tangenterna och vänt på en massa papper. 
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Bilaga 1  
Intervjufrågor  
 
När vi ställer frågorna till pedagogerna så ber vi dem at ha i åtanke att frågorna bara 
handlar om barn som inte har svenska som modersmål.   
   
1. Vad har du för utbildning?  
 
2. Hur länge har du jobbat som pedagog? 
 
3. Har du jobbat med andra årskurser än förskoleklassen? Ja/Nej … Vilka? 
 
4. Hur länge har du jobbat i förskoleklass? 
 
5. Hur många barn har du i förskoleklass som har ett annat modersmål än svenska? 
 
6. Berätta hur du jobbar med språkutvecklingen tillsammans med barn som har 
svenska som andraspråk?      
 
7. Vilket/vilka läromedel använder du dig av i språkundervisningen? 
 
8. Får andraspråksbarn hjälp med svenskan på något sätt?     
Ja, på vilket sätt? 
Nej, varför får de inte någon stöttning i sitt modersmål? 
 
9. Vad anser du vara det viktigaste för dessa barns språkutveckling i svenska språket?    
 
10. Hur definierar du lek?   
 
11. På vilka sätt tror du att leken gynnar dessa barns språkutveckling? 
 
12. Vilka möjligheter ser du med att använda leken för dessa barns språkutveckling? 
 
13. Tror du att dessa barn behöver mera stöd i sin språkutveckling än de barn som 
har svenska som modersmål?  Varför i så fall? 
 
14. Berätta hur barnen får hjälp av modersmålläraren för att stärka barnets 
modersmål så de sedan har lättare att utveckla svenskan?   
 
15. Hur använder ni deras modersmål för att stärka deras språkutveckling i båda 
språken?  
 
16. Anser du att modersmålet är en tillgång för att kunna utveckla ett nytt språk 
(svenska)? 
 Ja, på vilket sätt? Nej, varför inte? 
 
17. När du planerar styrd verksamhet tänker du på att använda dig av leken för just 
dessa barns språkutveckling?  Ja/Nej … Hur? 
 
18. Hur kan man arbeta med leken för att stärka barnens språk? 
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19. Anser du att några barn har lättare än andra att lära sig svenska språket genom 
leken ja, vilka barn? 
 
20. Vad tror du det krävs av pedagoger för att underlätta dessa barns språk genom 
leken?  
 
21. Tror du att leken kan underlätta språkutvecklingen?   
 
22. Känner du att du vill eller behöver utveckla dina kunskaper om barns 
språkutveckling genom leken och i så fall hur och vad? 
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Bilaga 2  
Missivbrev 
 
Vi vill gärna komma till er skola och intervjua pedagoger i förskoleklasser för vårt 
examensarbete. Vi är nyfikna på hur ni uppfattar barns språkutveckling genom leken.  
Om oss 
Vi är två studenter som går sista terminen på lärarprogrammet på Mälardalens 
Högskola. Under den här terminen ska vi skriva en c-uppsats i ämnet pedagogik. 
Området språk ligger oss varmt om hjärtat och som blivande lärare kommer vi 
dagligen att möta flerspråkiga barn och vuxna i vårt arbete. Vi tror att vår 
kombinerade bakgrund kan vara en fördel eftersom en av oss har flerspråkig utländsk 
bakgrund medan den andra är tvåspråkig med svensk bakgrund.  
Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att studera språkets utveckling genom leken för 
barn som har svenska som andraspråk.  
Motivering 
Vi anser att det är intressant och spännande dels för att vi lever i ett mångkulturellt 
samhälle idag, dels för att leken visat sig ha stor betydelse för barns intresse och 
lärande.  
Metod 
Den åldersgrupp som intresserar oss är förskoleklass. Vi vill intervjua er pedagoger 
eftersom barn i den åldern kanske ännu inte är medvetna om sin egen 
språkutveckling. Genom intervjuerna hoppas vi få en omfattande bild av 
mångkulturella barns språkutveckling genom leken.  
Konfidentiellt 
I arbetet kommer varken skolans eller personalens namn att nämnas. Med hänsyn till 
etiska regler (Vetenskapsrådet, 2004, forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning) skickar vi ut en blankett för ert samtyckande om att 
delta i intervjuer.  
Vi är tacksamma om ni kan ställa upp på intervjuer. Vänligen meddela oss snarast via 
e-post hur många av er som kan delta under vecka 46. Skriv i e-posten vilka dagar 
och tider som passar er. Vi meddelar sedan via telefon eller e-post beroende på vilket 
ni föredrar.  
 
 
Tack på förhand och vänliga hälsningar! 
Kristina Karlsson och Lorin Mozori 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KONTAKTINFORMATION 
Skribenter:  Handledare: 
Kristina Karlsson  Lorin Mozori  Margaret Obondo 
0708-902755  073-6470198  
kkn06004@student.mdh.se lmi06001@student.mdh.se margaret.obondo@mdh.se 
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Bilaga 3 
Tillstånd 
 
Respondenterna (de som blir intervjuade) har rätt att bli informerade om sitt 
medverkande i vårt examensarbete och vilka villkor som gäller för deras deltagande. 
De har även rätt att påverka hur lång tid intervjun ska vara. Respondenterna kan 
avbryta sitt deltagande när som helst.  
 
 
Intervjuerna kommer att spelas in via mobiltelefon för att sedan bli transkriberade. 
Handledaren kan begära att lyssna på inspelningarna för att godkänna 
examensarbetet.  
 
 
Vi kommer inte att använda oss av respondenternas namn eller arbetsplatsens namn 
i vårt examensarbete. Det är endast vi som skriver examensarbetet och vår 
handledare som kommer att läsa intervjuerna till fullo. 
 
 
 
Härmed tillåter jag frivilligt Kristina Karlsson och Lorin Mozori samt 
deras handledare att använda min inspelade intervju i deras 
examensarbete. 
 
 
 
 
_________________________ 
Underskrift 
 
 
_________________________ 
Namnförtydligande 
 


