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The Significance of Play and Educational Environment for Language Development of 
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Antal sidor: 34 

Vårt syfte är att bidra med kunskap om lekens och den pedagogiska miljöns betydelse 

för språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn i förskolan. För att få svar på 

frågeställningen har vi gjort en litteraturstudie där vi sökt information och kunskap i 

avhandlingar, artiklar och forskningsbaserad litteratur. Studien visar att förskolan kan 

stimulera och främja språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn med hjälp av lek och 

pedagogisk miljö. Leken är grunden i barns utveckling och lärande. I leken utvecklas 

barns språk eftersom leken är en språkträning för barn. I barns gemensamma lek måste 

de uttrycka sig så att de förstår varandra. Även miljön har stor betydelse för barns 

språk och lärande. I en stimulerande och inbjudande miljö skapas goda förutsättningar 

för språkutveckling. I vårt arbete har vi bidragit med ett förslag till arbetsplan som kan 

vara ett hjälpmedel för förskollärare vid arbetet med tvåspråkiga barns 

språkutveckling.  
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1. INLEDNING 
Tvåspråkiga barn finns i stort sett på varje förskola i Sverige och det är något vi kommer att 

möta i vår framtida yrkesutövning. Myndigheten för skolutveckling (2004) skriver att Sverige 

är ett mångkulturellt samhälle. Idag finns det inom förskolans värld många barn med utländsk 

bakgrund som kommer från olika länder, kulturer, religioner, traditioner och vanor. I vissa 

förskolor är andelen invandrarbarn större än andelen barn med svenska föräldrar. För att 

förskolan ska stödja en utveckling av ett mångkulturellt samhälle behövs det kunskaper, 

färdigheter och kompetenser.  

Frågan om lekens och den pedagogiska miljöns betydelse för språkutvecklingen hos 

tvåspråkiga barn kommer att ligga till grund för arbetets utformning. Detta för att vi själva är 

tvåspråkiga och har ett stort intresse för tvåspråkiga barn. Utifrån våra erfarenheter från VFU, 

den verksamhetsförlagda delen av förskollärarutbildningen, vill vi öka medvetenheten om vad 

som stimulerar språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn på det sätt som 

Utbildningsdepartementet (2011) föreskriver. Enligt Ladberg (2003) ses barn som talar fler 

språk än svenska som ett problem i förskolan istället för en tillgång. Hon menar att barn som 

talar fler språk än svenska bör behålla och utveckla sitt modersmål istället för att överge det 

för majoritetens språk. Vygotskij (1999) skriver att modersmålet fungerar som grund för 

inlärning av det andra språket. När ett barn tillägnar sig ett främmande språk använder hon sig 

av kunskaperna i modersmålet. Barns färdigheter på sitt modersmål spelar en viktig roll vid 

inlärning av ett andra språk. 

Enligt Myndigheten från skolutveckling (2004) har förskolan stor betydelse för tvåspråkiga 

barns språkutveckling eftersom den kan vara den första kontaktplatsen med svenska språket.   

Det innebär att förskollärare måste vara medvetna om sitt stora ansvar och bemöta dessa barn 

på bästa möjliga vis. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) anser att språket spelar en 

viktig roll när det gäller kommunikation mellan vuxna och barn i förskolan. Den som kan 

språket har större möjlighet att vara delaktig och påverka utformningen av verksamheten. 

Leken och den pedagogiska miljön är grundläggande för allt lärande i förskolan, inte minst för 

språkutvecklingen (2006). Det är viktigt att som förskollärare vara medveten och ha kunskap 

om leken och den pedagogiska miljöns betydelse för att kunna främja och stimulera 

språkutvecklingen hos barn med två språk.  

1.1 SYFTE  
Syftet med vårt arbete är att bidra med kunskap om lekens och den pedagogiska miljöns 

betydelse för språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn i förskolan. Målsättningen är att bidra 

med kunskaper som kan gynna dessa barns språkliga utveckling och öka deras möjligheter.   

1.2 FRÅGESTÄLLNING 
1.  Vilken betydelse har leken och den pedagogiska miljön för att främja och stimulera 

språkutvecklingen hos tvåspråkiga barn? 

Genom en litteraturstudie har vi sökt efter ett djupgående svar på vår forskningsfråga. 
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2. BAKGRUND   
I detta kapitel redovisas en kort sammanfattning av aktuell forskning utifrån de tre begreppen: 

språk, tvåspråkighet samt lek och pedagogisk miljö.  

2.1 SPRÅK  
Språket är människans viktigaste verktyg, det medel vi har för att uttrycka oss och nå fram till 

andra. Språket används framförallt för att kommunicera med andra och skapar mening, 

förståelse och tillhörighet (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006; Myndigheten för 

skolutveckling, 2004).  Horn (2005) menar att språket inte är medfött, däremot har barn en 

medfödd förmåga för att utveckla språk. Språkutvecklingen hos barn stimuleras av deras 

intresse att lära sig och undersöka sin omvärld. Vygotskij (1999) skriver att det sociala 

samspelet mellan barnet och andra människor spelar en viktig roll i barns lärande. I samspel 

med andra utvecklas språket vilket har en viktig betydelse för att uppfatta andra i sociala 

situationer.  

2.2 TVÅSPRÅKIGHET 
Jörgensen (1995) hävdar att det är vanligt i stora delar av världen att växa upp med två eller 

flera språk. Att vara tvåspråkig innebär att kunna behärska två språk. Enligt Skans (2011) är 

begreppet förstaspråk det språk som barnen lär sig först i sitt hem, det vill säga modersmålet. 

Andraspråket är det språk som barnen lär sig utöver sitt modersmål, i detta fall är svenska 

andraspråket (a.a.). I vårt arbete kommer även begreppet flerspråkighet att användas i 

samband med tvåspråkighet, skillnaden i begreppet flerspråkighet är att man behärskar fler än 

två språk.   

2.3 LEK OCH PEDAGOGISK MILJÖ 
Lek stimulerar barns inlevelseförmåga, kommunikation, motorik, fantasi och kreativitet.  I 

leken utvecklas även barns förmåga att samarbeta, kompromissa med varandra och att sätta 

sig in i andras situationer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006; Nelson & Svensson, 

2005). Vygotskij (1995) understryker att barn i leken ger sina upplevelser liv, de tolkar och 

dramatiserar. Vidare menar han att i leken erövrar barn kunskap, därför blir leken ett tillfälle 

till barns lärande och utveckling. I leken tränar barn även sin sociala kompetens. Leken är 

barns viktigaste redskap för att träna dess förmåga att samspela i mötet med andra.   

Den fysiska miljön är enligt Kennedy (1999) viktig för barns utveckling. Om barn får vistas i 

upplevelserika miljöer där spännande material finns, utvecklas barns sinne, identitet och 

språk. Nordin-Hultman (2004) understyrker vikten av den pedagogiska miljön och menar att 

det bör finnas olika miljöer att erbjuda i förskolans rum beroende på vilka barn som finns där. 

Hur barn agerar och uppfattar sig själva är olika i olika situationer, det har att göra med de 

sammanhang och miljöer i vilka barn handlar och iakttas. Lindqvist (1996) poängterar att 

miljön kan stimulera och inspirera barn till lek genom att till exempel förändra verksamhetens 

miljö och skapa små lekhörnor.  
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3. METOD 

Vårt examensarbete är en litteraturstudie, där vi sökt information i avhandlingar, artiklar och 

forskningsbaserad litteratur. Vi har undersökt aktuell forskning för att få svar på våra frågor. 

En kvalitativ litteraturstudie innebär enligt Friberg (2006) att man får en större förståelse för 

det utvalda problemområdet. Forsberg och Wengström (2003) påpekar att i en litteraturstudie 

är undersökningsområdet tidigare dokumenterad kunskap, där frågeställningarna riktas till 

litteraturen istället för till personer. I ett litteraturbaserat examensarbete betonar Friberg 

(2006) att man använder text som sitt material. Text i detta sammanhang kan vara ”alla 

former av det skrivna ordet som finns tillgängligt och är offentligt” (s.37).  

3.1 VAL AV METOD   

Vi har valt litteraturstudie eftersom vi anser att vi med den metoden kan besvara vårt syfte 

och vår frågeställning på ett mer djupgående plan än vad exempelvis en intervjustudie skulle 

göra. Många med språk och lekmiljö som forskningsintresse skriver om lekens och miljöns 

betydelse för språkutvecklingen. Däremot finns inte mycket om dess betydelse för barn som 

använder och utvecklar två språk. Därför vill vi bidra med kunskap inom detta område.  

3.1.1 URVAL  
När man gör litteratururval är det enligt Friberg (2006) viktigt att man börjar söka brett och 

efter hand som man läst in sig mer på sitt ämne, så kan man koncentrera sökningarna för att få 

fram kärnan i ämnet. För att få ett bra informationssökningsresultat krävs det enligt Friberg 

(2006) att man gör såväl systematiska som osystematiska sökningar. Den systematiska 

informationssökningen hjälper att skapa struktur och hantera den mängd av information som 

finns tillgänglig. Den bästa systematiken nås genom att bygga upp sökningarna från brett till 

smalt. Den osystematiska informationssökningen är avsedd att komplettera den systematiska 

delen med uppslag och inspiration. Denna metod kräver inte lika mycket planering och 

teknisk kunskap som den systematiska metoden gör. Den osystematiska 

informationssökningen brukar användas för att hitta nya vägar och idéer för att komma vidare 

i sitt arbete (a.a.).  

Vi började med att söka avhandlingar och annan forskningsbaserad litteratur i LIBRIS 

databas. Sökorden som användes var: Språkutveckling och barn. Det visade sammanlagt 93 

träffar och vi valde tre sk primärdokument eftersom vårt syfte från börjar var att söka brett 

och efter hand läsa in oss mer på vårt ämne. Vi sökte även på språk och tänkande som visade 

58 träffar, varav vi valde ett primärdokument. Den litteratur som vi valt ansåg vi riktade sig 

mot vår frågeställning. Övrig litteratur valdes bort eftersom den handlade mer om 

handikappade barn och om barn i grundskolan. Efter att ha läst allmänt om barns 

språkutveckling, valde vi sedan att söka på LIBRIS databas om tvåspråkiga barn, då vi ville 

fördjupa oss mer på vårt ämne. Sökorden var: tvåspråkighet + barn. Det visade 249 träffar, vi 

valde endast fyra då övrig litteratur inte var relevant för vårt arbete.  
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Vi sökte också på: flerspråkighet förskol*, och fick 37 träffar. Under sökningsprocessen valde 

vi fem av dessa träffar, vilka vi ansåg var väsentliga för vårt arbete. Slutligen sökte vi på 

LIBRIS databas på sökorden: lek + språk, lek + lärande, miljö + förskol* samt pedagogiska 

miljöer. Vi valde här att använda fyra träffar, litteratur som handlade om lek och den 

pedagogiska miljön i förskolan. Vi har även valt en vetenskaplig artikel på engelska från 

databasen ERIC, sökorden var: Bilingual+ preschool, vi fick 107 träffar. Denna vetenskapliga 

artikel valdes ut eftersom det är en stor undersökning bland annat om hur och när tvåspråkiga 

barn använder modersmålet i samspel med andra. För att säkra den vetenskapliga kvaliteten 

på sökträffarna användes avgränsningen peer-reviewed i ERIC. Sökningarna resulterade i att 

tre avhandlingar, en vetenskaplig artikel och 13 annan forskningsbaserad litteratur valdes ut 

för att användas i vårt arbete.    

3.1.2 ANALYS OCH DATAINSAMLING  
Analysarbetet kan enligt Friberg (2006) beskrivas som ett arbete som skall gå från helhet till 

delar till en ny helhet. Analysarbetet används inom den kvalitativa forskningen med syfte att 

bidra till ny bevisbaserad kunskap. Vi har först läst litteraturen för att samla all användbar 

data. Sedan har vi sammanställt data utifrån begreppen: språk, tvåspråkighet samt lek och 

pedagogisk miljö. Slutligen har vi utifrån våra sammanställningar försökt att besvara vår 

frågeställning.   

3.1.3 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDE  
När man använder sig av intervjuer och observationer ställs det större och andra krav på 

forskningsetik, men när det handlar om textanalyser är det i första hand viktigt att citera på ett 

riktigt sätt. Det är alltså förbjudet att skriva av någon annan utan att göra citat. Detta för att 

inte föra läsaren på fel spår om vad som är författarnas egna ord (Forsberg & Wengström 

2003).   

3.1.4 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET  
Validiteten i resultatet av en litteraturgranskning är beroende av att primärdokumenteten är av 

en tillräckligt god kvalitet och att de är relevanta för frågeställningarna (Backman 1998). 

Validiteten kan styrkas genom att kriterier för urval och datainsamling beskrivs noggrant samt 

av en tydlig resultatrapportering. I metoden i denna studie beskrivs urval och datainsamling 

bland annat genom att uppge sökvägar och sökord. Genom att beskriva avgränsningar för 

litteraturen samt använda avhandlingar och annan forskningsbaserad litteratur stärks studiens 

tillförlitlighet och validitet. Metodens tillförlitlighet är beroende av att den metod som 

beskrivits används korrekt (a.a.). De urvals- och datainsamlingskriterier som beskrivs i vår 

metod, har använts om inget annat anges.  I resultatet redovisas varje primärdokument utifrån 

det av forskningsfrågorna avgränsade området. 
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4. RESULTAT  
I detta kapitel behandlas språk, tvåspråkighet, lek och den pedagogiska miljön. Med hjälp av 

innehållet i våra primärdokument kommer vi att behandla vår forskningsfråga. Varje 

primärdokument introduceras kort vid första tillfället det refereras.    

4.1 SPRÅK  
Språkutvecklingen påverkas av arv och miljö skriver Horn (2005) som har undersökt 

språkförståelsen hos barn. Han menar att språket inte är medfött, däremot har barn en 

medfödd förutsättning för att utveckla språk. Barns språkutveckling uppmuntras av deras 

intresse att lära sig och att undersöka sin omvärld. Därför menar han att miljön spelar en stor 

roll i barnets språkutveckling. Barn bygger upp sitt språk med hjälp av egna erfarenheter och i 

samspel med omgivningen. Därför betraktas omgivningen som en viktig grund för barns 

språkutveckling som bör erbjuda barn trygghet och kärleksfull pedagogisk miljö (a.a.).  

Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) har i sin bok Lärandes grogrund - Perspektiv och 

förhållningssätt i förskolans läroplan skrivit om språket som det viktigaste verktyget för 

kommunikation. Genom att kommunicera med varandra skapas mening och förståelse. 

Språket ger möjlighet att uttrycka sig och nå fram till andra människor. Språket hjälper oss 

människor att återskapa och hålla fast vid den egna kulturen och samhället. Den som inte kan 

uttrycka sina tankar och upplevelser i tal och skrift har svårt för att ingå i en gemenskap och 

skapa kontakt med andra människor. Barns förmåga att kommunicera med omvärlden finns 

redan vid födelsen, men språket, det muntliga såväl som det skriftliga, utvecklas mest i ett 

socialt samspel med andra (a.a.).  

Nilsson och Waldemarsson (2007) har studerat kommunikation och samspel mellan 

människor.  Kommunikation är en mänsklig medfödd drivkraft. Människor är utrustade för 

kontakt när de föds och inriktade på att meddela sig med omvärlden. Det finns olika orsaker 

till att söka kontakt och kommunikation med varandra, till exempel psykiska behov (identitet, 

bekräftelse, trygghet) och relationsbehov (tillhörighet, närhet, status) (2007). 

Myndigheten för skolutveckling (2004) poängterar också att språket används för att 

kommunicera med andra, utveckla tankar och skapa tillhörighet. Människor som kan ett språk 

fungerar i den kultur de befinner sig i men vid två- eller flerspråkighet skapas tillgång till fler 

världar och i flera sammanhang. Människan har förmågan att lära sig behärska fler språk. 

Från födelsen lär människor sig modersmålet. Ju mer modersmålet utvecklas desto större 

möjligheter finns för att erövra ytterligare ett språk (a.a.).  

Utbildningsdepartementet (2011) betonar vikten av språkutvecklingen och säger att ”Språk 

och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan skall 

lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara 

barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (2011:7). Enligt Myndigheten 

för skolutveckling (2004) utvecklas språket i samtal med varandra. Det är viktigt att barn 

kommer till tals och inte bara lyssnar eftersom när barnet själv pratar ges det möjligheter att 

uttrycka sina tankar så att lyssnaren förstår. Att berätta sagor eller läsa böcker med barn är 
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viktigt för språkutvecklingen. Barn måste få tillfällen till att berätta i den dagliga 

verksamheten. Myndigheten för skolutveckling (2004) tar upp språkutveckling och 

identitetsutveckling och menar på att språket är en del av identiteten. Det ger självkänsla och 

utvecklingsmöjligheter som gör att vi kan tänka, drömma, lära och uttrycka oss. Språket är 

också en bärare av både identitet och kultur som skapar tillhörighet. Att kunna två- eller flera 

språk innebär att man har tillgång till flera kulturer och känner sig hemma i flera 

sammanhang. Bjar och Liberg (2003) som har studerat hur barn utvecklar sitt språk, 

poängterar att människor ingår i olika språkliga sammanhang dagligen. De språkliga 

sammanhang påverkar människornas sätt att tänka och deras uppfattning för det som 

behandlas. Barn kommer i kontakt med olika språkliga sammanhang och relationer under sitt 

tidiga år. Dessa erfarenheter påverkar dem på olika sätt och gör att dem formar en förståelse 

av sig själva. Detta har betydelse och påverkar hur barn sedan möter språkliga sammanhang i 

förskolan. I samspel med andra får barn förebilder för hur man använder olika former av 

samtal (a.a.). 

4.1.1 VYGOTSKIJS TEORI OM BARNS SPRÅKUTVECKLING  

Psykologen Lev Vygotskij (1896-1934) har sin utgångspunkt i det sociokulturella 

perspektivet. I sin teori fokuserar Vygotskij på individen och dess samspel med omgivningen. 

Vygotskij (1999) skriver i sin bok Tänkande och språk att det som finns i vårt tänkande som 

inre processer, har föregåtts av yttre aktiviteter i samspel med andra människor och med stöd 

av verktyg i kulturella miljöer. Genom de yttre aktiviteterna skapar sig människan redskap för 

inre processer och utan redskap utvecklas inte den kognitiva förståelsen. Med aktiviteter 

menar han allt som sker av tänkande, talande, problemlösande, lärande och så vidare. Redskap 

är ett medel för att utveckla, forma och bygga upp medvetandet. Utveckling av redskap är en 

kulturangelägenhet som sker i dialog med andra människor. Utan sociala kommunikation 

inträffar ingen utveckling av språk eller tänkande. Språket är därmed en funktion av både 

kommunikation och tänkande (a.a.). 

Vidare betonar Vygotskij att språket är ett verktyg för social samvaro och förståelse. 

Språkliga funktioner är som en enhet av tänkandet. Vygotskij (1999) hävdar att barns 

språkutveckling är förknippad med kognitiv utveckling. Vygotskij (i Öhman 2003:176) lyfter 

upp sambandet mellan tanke och språk och betonar att ”Förhållandet mellan tanke och ord är 

en levande process. Tanken föds i ordet. Ett ord utan tanke är ett dött ting och en tanke som 

inte förkroppsligas i ord, blir en skugga”. Vygotskij (1999) skriver sedan att ett utvecklat 

språk är centralt för barns hela utveckling eftersom språk och tänkande är beroende av 

varandra och därmed påverkar barns sociala och psykiska utveckling. Redan från första stund 

i livet använder sig barn språket vid behov och känslor. Spädbarns språk kännetecknas till en 

början av skrik, gester, joller och efter hand enstaka ord. I det här stadiet försöker barn 

kommunicera med omgivningen för sin överlevnads skull. Ordet är från första dagarna ett 

hjälpmedel för kommunikation och ömsesidig förståelse mellan barn och den vuxne. Enligt 

Vygotskij möts inte språk och tanke i det här stadiet. Barn ser inget sammanhang kring det 

som inträffar. Men så småningom och genom att vara med om upprepande händelser kan 

barnet förstå vad som anträffas och sker. Efter hand kommer språk och tänkande att korsa 

varandra och blir enhetliga. Barn börjar använda ord, förstå sammanhang, ändra eller vidga 



 
 

10 
 

betydelsen av ordet. Det nya förståelse barn får av ordet betyder att tanken har förändras 

(1999).         

Tänkandes utveckling hos barn är beroende av att de behärskar sociala verktyg, i första hand 

språket (Vygotskij 1999). Därför betonar han vikten av samspelet mellan barn och vuxna och 

menar att barns språk utvecklas i ett socialt samspel med andra människor och att 

omgivningen har stor betydelse för språkutvecklingen. Barn tillägnar sig språk genom 

kommunikation och interaktioner. Vygotskij (1999) skriver att människor behöver andra 

personer att spegla sig i för att utvecklas såväl kognitivt som språkligt. Han poängterar att 

barn behöver ledning av en kunnig person för att hjälpa dem i sin utveckling. Barn kan med 

hjälp av en kompetent person utföra saker som det annars inte skulle ha klara av. Det kallar 

Vygotskij för den proximala utvecklingszonen vilket syftar på mellanrummet mellan den reala 

utvecklingsnivå där barn lär av egen styrka och den potentiella nivån där utvecklingen 

inträffar i samspel och med hjälp av den kompetente vuxne. Vygotskij menar att i detta 

samarbete har stödstruktur stor betydelse. Vuxna skapar ramverk och uppmanande situationer 

för att hjälpa barn att på egen hand öka sin uppfattning och lösa problem. Många viktiga 

upptäcker görs med hjälp av ett dialogiskt samarbete mellan barn och en kompetent vägledare 

som visar hur de ska genomföra en viss handling genom verbala instruktioner. Via samtal 

förenar människor kultur och språk, därmed sker en intellektuell utveckling (a.a.).  

 

Evenshaug och Hallen (2001) hänvisar till Vygotskij och understryker att barns kulturella 

bakgrund har stor betydelse för den intellektuella utvecklingen. Varje kultur ger barn redskap 

som ska användas i den intellektuella anpassningen vilket ger dem möjlighet att dra nytta av 

grundläggande intellektuella funktioner i denna anpassning. Till exempel lär sig barn i 

västvärlden att minnas genom att skriva ner det de vill komma ihåg medan barn i skriftlösa 

kulturer får göra på annat sätt, till exempel knyta ett band runt fingret. Dessa minnesstrategier 

och andra kulturella utrustningar gör att barn lär sig hur de ska tänka. De menar att ”mänsklig 

kognition ytters sett är socialkulturellt betingad och att den intellektuella utvecklingen därmed 

verken i sitt förlopp eller till sitt innehåll är universell” (2001 s.135).   

4.2 TVÅSPRÅKIGHET  
Tvåspråkighet innebär användning eller behärskning av två språk. Tvåspråkigheten kan gälla 

individen eller samhället. Tvåspråkighet och flerspråkighet är i princip samma sak och båda 

termerna kan användas för att beskriva hela fenomenet (Nationalencyklopedin 2011). En 

enkel definition av flerspråkighet är när individen utan ansträngning kan kommunicera på 

olika språk, skriver Ladberg (2003) som har undersökt två- eller flerspråkiga barn i familj, 

förskola, skola och samhälle. Hon menar att individen inte behöver samma begrepp och 

ordförråd på alla sina språk utan begreppet omfattar färdighet i flera språk beroende på 

situation och sammanhang. Det vill säga ordförråd och begrepp förändras efter behov när man 

växlar mellan två, tre och fyra språk. Flerspråkiga barn utvecklar sina språk på olika sätt 

beroende på vilka de talar med. De talar till exempel ett språk i hemmet, ett annat i skolan och 

ett tredje med släkten (a.a.).  

Begreppet förstaspråk är det språk som barnen lär sig först i sitt hem, det vill säga 

modersmålet. Andraspråket är det språk som barnen lär sig utöver sitt modersmål skriver 
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Skans (2011) i sin avhandling En flerspråkig förskolans didaktik i praktiken. Tvåspråkighet 

ses världen över som en nödvändighet, eftersom många språk har en avgränsad spridning och 

måste på så sätt komplettera med ett annat språk i många utbildningsmässiga och kulturella 

sammanhang menar Jörgensen (1995) som har analyserat barn- och ungdomsspråk. Att som 

barn växa upp med två eller fler språk är mycket vanligt i stora delar av världen och ses som 

något helt naturligt. Att vara tvåspråkig innebär att barn lär sig använda två språk i en naturlig 

omgivning och inte enbart i skolsituationer. Begreppet tvåspråkighet är nämligen svårt att 

definiera, då inlärningen av två språk förekommer normalt i olika situationer, till exempel ett 

barn kan tala ett språk i sin hemmiljö och ett annat i förskolan eller skolan. Att barn eller 

vuxna blir tvåspråkiga kan ha olika skäl. Ett kan vara att människor med ett språk flyttar till 

ett annat land på grund av krig, sociala och ekonomiska orsaker. Ett annat skäl kan vara att 

föräldrarna kommer från olika länder och talar olika språk (1995).  

Ladberg (2003) menar att för de flesta människor i ett flerspråkigt samhälle är det en 

självklarhet att kunna flera språk. Flerspråkighet förknippas med hög utbildning och status. I 

länder där enspråkig majoritet råder menar Ladberg att flerspråkighet inte värderas högt 

eftersom det inte är vanligt bland dem med hög status. Hon hävdar att inom förskolan och 

skolans värld utgår man från att flerspråkighet ska bli problem och ser det som en brist istället 

för en tillgång. Ladberg betonar vikten av att flerspråkiga människor behåller och utvecklar 

sitt modersmål istället för att överge det för majoritetens språk (a.a.). Enligt Svensk 

författningssamling (2010) skall alla ”oberoende av geografisk hemvist och sociala och 

ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet […] motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter inom 

utbildningsområdet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (2010:800). 

Bozarslan (2001) beskriver i sin bok mötet med invandrade föräldrar och deras barn i 

förskolan. Hon hävdar att det är ett problem om förskolepedagoger bedömer det som är 

ovanligt som något avvikande och ser det som problem att barn har en annan bakgrund. Hon 

menar att det är omöjligt att skapa en god relation med föräldrar och barn och vinna deras 

förtroende om man har den inställningen. Detta synsätt kan enligt Skans (2011) påverka 

barnens självkänsla negativt. När samverkan inte leder till en ökad självbild hämnas också 

lärandet (a.a.). En människa som känner sig hotad och ovälkommen som den är med sina 

rötter, sin identitet och sin kultur välja ofta att avstå får att ingå i ett gemensamt samhälle 

(Bozarslan 2001). Skans (2011) hänvisar till Fast som menar att barn diskrimineras om de 

tvingas lämna stora delar av sin kunskap utanför förskolan eller skolan. I detta fall brukar det 

handla om modersmålet. Utbildningsdepartementet (2011) lägger stor vikt vid att 

modersmålsstöd ska erbjudas. Skans (2011) påpekar att trots det är det inte någon självklarhet 

att modersmålsstöd erbjuds inom förskolan.  

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2004) måste förskollärare i förskolan stimulera och 

uppmuntra barn att använda sitt modersmål i förskolan samt ge dessa barn möjligheter att 

utveckla sina språk. Förskollärare måste vara medvetna om sitt förhållningssätt och 

värdesystem eftersom detta påverkar kontakten med de barn som har en annan språklig och 

kulturell bakgrund. Vygotskij (1999) menar att modersmål och andraspråk stödjer och 
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påverkar varandras ömsesidiga utveckling. Det vill säga modersmålet fungera som grund för 

inlärning av andra språket och att även modersmålet utvecklas vid inlärning av andra språket.  

När ett barn tillägnar sig ett främmande språk använder hon sig av kunskaperna i 

modersmålet. Därför hävdar Vygotskij att barns färdigheter i sitt modersmål spelar en viktig 

roll vid inlärning av andra språket. Samtidigt anser han att om barn lär sig behärska sitt 

andraspråk höjer detta barnets modersmål till en högre nivå. Detta när det gäller kunskap om 

språkliga former, förmågan att ge allmän tillämpning åt språkliga företeelser och att medvetet 

använda orden som tankens verktyg (a.a.).  

Utbildningsdepartementen (2011) lyfter fram vikten av modersmåls betydelse för 

språkutvecklingen och poängterar att ”Barn med utländsk bakgrund som utvecklar sitt 

modersmål får bättre möjligheter att lära sig svenska och även utveckla kunskaper inom andra 

områden. Förskolan skall medverka till att barn med annat modersmål än svenska får 

möjlighet att både utveckla det svenska språket och sitt modersmål” (2011:7). Løken och 

Melkeraaen (1996) har undersökt svenska som andra språk och påpekar att när barn först får 

höra en saga på sitt modersmål och vid samma tillfälle får arbeta med aktuella ord och 

begrepp på sitt första språk alstras förutsättningar för att de ska kunna begripa samma ord och 

begrepp och även sagan på det nya språket.  

I en turkisk studie How bilingual is bilingual? Mother-tongue proficiency and learning 

through a second language, publicerad av Yazici, Genc och Glover (2010), Akdeniz 

Universitet, har man jämfört förskolebarn från turkiska invandrarfamiljer i tre europeiska 

länder med barn med samma bakgrund uppvuxna i Turkiet. De tre europeiska länderna är 

Tyskland, Österrike och Norge. I studien ville man ta reda på skillnader i nivån på barnens 

kompetens i det första språket mellan barn uppvuxna i Turkiet och förskolebarn till 

migrerande familjer i Tyskland, Österrike och Norge. Man ville även granska om det vilka 

skillnader som fanns i den första språkkunskapen och skälet till detta.    

I studien deltog sammanlagt 120 barn, 30 barn i åldrarna fem och sex år från vardera av de 

fyra länderna. Man har jämfört nivån på modersmålskompetensen hos invandrarbarn med de 

barn i samma ålder som är födda och lever i Turkiet och som har samma socioekonomiska 

bakgrund. Alla de tvåspråkiga barnen är födda i de migrerande länderna och har två års 

förskoleundervisning. I studien jämfördes data från tre källor. Den första källan var ordförråd, 

en test som mäter nivåerna av modersmålskompetens. Den andra källan var ett frågeformulär 

data om språkanvändning i familjen och den tredje källan var tester som mätte resultatet av en 

kort period av modersmålsundervisningen. Barn som lever i Turkiet fick högsta poäng. Den 

genomsnittliga poängen visade en betydande skillnad mellan barnens poäng. Resultatet visar 

att det inte finns signifikant poängskillnad i de två proven mellan de barn som lever i Norge, 

Tyskland och Österrike. Resultatet visar även att poängen hos tvåspråkiga barn är mycket 

lägre än hos enspråkiga barn som bor i Turkiet. Sammanfattningsvis innebär det att barnen i 

de migrerade länderna har lägre kunskaper i sitt modersmål jämfört med barnen i Turkiet.  

Yazici, Genc och Glover (2010) avslutar sin studie med att konstatera att barn till migrerande 

familjer stöter på det andra språket i olika sociala situationer och i förskolan. 

Utbildningsmyndigheten har en viktig roll. När barn erbjuds tvåspråkigt 
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undervisningsprogram i den tidiga barndomen, utvecklas både modersmålet och det andra 

språket bättre vilket i sin tur ger barnen en bredare utbildningsmöjlighet. Föräldrar i de tre 

europeiska länderna behöver uppmuntras att använda sitt modersmål i hemmet och att förstå 

vikten av modersmål för att kunna sedan lära sig andra språk.     

Yazici, Genc och Glover (2010) refererar till Meece som hävdar att modersmålet spelar en 

viktig roll i barns sociala och personliga utveckling. Modersmålet har också en betydelsefull 

roll i utvecklingen av barns självkänsla, där en stark självkänsla kommer från uppskattning 

och respekt i hemmiljön. Modersmålsutveckling sker i hemmet och i sociala situationer 

utanför hemmet. Yazici m.fl. (2010) refererar till Sarancho och menar att barn använder 

modersmålet endast i sin hemmiljö. Barn kan även reagera mot att använda modersmålet helt 

och föredrar istället att använda andraspråket hemma med syskon och vänner. Föräldrar kan 

stödja och stimulera detta i tron att andraspråksanvändning underlättar barnens skolgång. Om 

barn redan i förskolan har en svag modersmålsfärdighet kan det senare i tonåren påverka båda 

språken negativt och det kan i sin tur leda till konflikter och känslomässiga störningar i 

hemmet (a.a.). 

Yazici m.fl. (2010) menar att barn lär sig ett andra språk bättre när de har ett bra grepp om sitt 

modersmål. Ett väl utvecklat språk är viktigt, eftersom språket hjälper barn att uttrycka sina 

känslor, tankar, intressen och behov samt att kommunicera med andra. Oavsett vilka språk 

barnen talar, lär de sig språk på liknade sätt och följer samma vägar och perioder av 

utvecklingen. Writer och Acar (i Yazici m.fl. 2010) menar att förskoleåren är de viktigaste 

åren för socialisering och utveckling av barnens karaktär och personliga utveckling. Positiva 

upplevelser i barns tidiga barndom lägger grunden för personlighet och hjälper dem att leva i 

harmoni.       

Yazici m.fl. (2010) hänvisar till Piyade som hävdar att barn som växer upp i en tvåspråkig och 

mångkulturell miljö upplever två olika typer av språkinlärning: första språkinlärning och 

andra språkinlärning. Första språkinlärningen sker från födseln med föräldrar och släktingar 

medan andraspråkinlärningen sker i den sociala miljön utanför hemmet. I förskolan och 

skolan är det vanligt att barn lär sig det andra språket. För barn i tvåspråkiga och 

mångkulturella samhällen är självkänslan särskilt viktig, eftersom det bidrar till respekt och 

hänsyn för både hemmet och värdlandets samhälle. Självkänsla och en positiv värdering av 

hemkulturen stärker barnens självförtroende och känslan av delaktighet i det mottagande 

samhället. De barn som inte känner sig helt och hållet som en del av kulturen och samhället 

kan få personlighets- och identitetsproblem som blir hinder för kommunikation och 

integration. Enligt Yazici m.fl. (2010) som hänvisar till Vygotskij, visar olika forskare på 

många fördelar med tvåspråkighet och menar att tillgång till två språk kan driva fram 

utvecklingen av den intellektuella färdigheten. Tvåspråkighet förknippas ofta med goda 

utbildningsmöjligheter.  

Det finns två slags tvåspråkighet dels simultan tvåspråkighet och dels successiv tvåspråkighet 

framhäver Arnberg (2004) som har studerat barn som lever i en två- eller flerspråkig miljö.  

Simultan tvåspråkighet innebär att barn lär sig två språk samtidigt, redan från födelsen. 

Successiv tvåspråkighet handlar om att barn lär sig först det ena språket och sedan det andra. 
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Arnberg poängterar att i början av den simultana språkinlärningen är barn omedvetet om att 

de har två språk och att båda språken börjar utvecklas samtidigt. Om strukturerna i de två 

språken är lika svåra kommer de att uppträda samtidigt, det vill säga att båda språken kräver 

lika mycket arbete vid inlärning. Om det ena språket är lättare kommer det uppträda tidigare, 

om strukturen är svårare uppträder det senare. Vid den simultana språkinlärningen är de flesta 

tvåspråkiga inte lika skickliga i båda språken i alla områden. En funktionell uppdelning 

mellan språken råder istället så att vissa sidor av individens liv domineras av det ena språket. 

Det andra språket kommer att dominera på andra områden. En förklaring till detta är att barns 

omgivning ger ena språket företräde framför det andra. Ger barns befintliga omgivning 

möjlighet till lika stor kontakt med båda språket behöver inte problemet förekomma.  Allt 

eftersom barns medvetenhet om att det förekommer två språk i deras omgivning ökar blir 

språken mer och mer åtskilda. För att barns språkliga utveckling inte ska bli negativ är det 

viktigt att barnet klarar av att hålla de båda språken åtskilda (a.a.).  

Arnberg (2004) skriver att i den successiva tvåspråkigheten är barn medvetna om sin 

tvåspråkighet och kan skilja mellan språken, vilket är en fördel för språkutvecklingen. Hon 

hävdar vidare att det finns två olika ”transferen” med den successiva tvåspråkigheten. 

Angående transfer skriver Arnberg om övergången mellan modersmålsspråket till 

majoritetsspråket. En av de två transferen, även kallad ”positiv transfer” innebär att den 

kunskap som barn hunnit skaffa sig på det första språket överförs lättare till det andra språket. 

Det innebär att barn inte behöver börja om från början vid inlärningen av andraspråket.  

”Interferens” som även kallas för negativ transfer kan förekomma i början vid inlärningen av 

det andra språket. Interferens innebär att barn kan blanda modersmålsspråket med 

majoritetsspråket, i detta fall svenska språket. Detta sker då modersmålsspråket i sin struktur 

är likt det andra språket. Interferens äger inte rum så ofta, men om det gör det så brukar det 

pågå under en kort period som sedan går över (a.a.).  

Arnberg (2004) hävdar att det idag inte finns tillräckligt med forskningsresultat som visar om 

simultan eller successiv tvåspråklighet är bättre för tvåspråkiga barns språkutveckling. Hon 

menar att trots forskningens resultat är det inte fel att introducera två språk för barn redan från 

födseln, men att det är viktigt att känna till något om vad simultan och successiv 

språkinlärning kan innebära. En viktig regel som man bör tänka på är att inlärningstiden hos 

barn kan variera och därmed behöver tiden för inlärning av språket anpassas efter varje barn 

för att uppnå bästa möjliga resultat, detta är särskilt viktigt för barn som ska lära sig ett helt 

nytt språk från början. När det är dags för barn att börja förskola och de inte förstår det 

svenska språket särskilt bra, bör en förskola väljas där minoritetsspråket används och 

svenskan införs gradvis. Arnberg framhäver att ansvaret för hur barns tvåspråkliga inlärning 

ska ske bör ligga hos föräldrarna och att det saknas klara forskningsresultat som stödjer 

simultant eller successivt tillvägagångssätt (a.a.).  

Skans (2011) har i sin avhandling En flerspråkig förskolans didaktik i praktiken valt att 

använda sig av Øzerks modell för tvåspråkigt lärande för att analysera sitt empiriska material 

kring hur de didaktiska frågorna vad och hur förekommer i förskolans praktik. Detta för att 

han anser att Øzerks modell var användbar i studien, då motivationsskapande understryks som 

betydelsefullt. Motivation skriver Skans (2011) är en viktig del i förskolan som lägger 



 
 

15 
 

grunden för barnens fortsatta lärande. Studiens syfte är enligt Skans (2011) att undersöka och 

analysera en flerspråkig förskolas didaktik, för att bidra med kunskap om de didaktiska 

frågorna i förhållande till uppdraget att arbeta interkulturellt.  I sin studie har Skans (2011) 

genomfört sex intervjuer och 32 observationer på den utvalda förskolan. Intervjuerna gjordes 

med rektorn och biträdande rektorn för den aktuella förskolan och med fyra 

förskolepedagoger på avdelningen. De 32 observationerna gjordes under olika tillfällen på 

förskolan. Förskolan har åldershomogena grupper och på den aktuella avdelningen går det 

barn som är mellan tre och fyra år gamla. Personalen består av en förskollärare och tre 

barnskötare. Förskolepersonalen behärskar svenska, albanska, bosniska, arabiska och romani 

(a.a.).   

Enligt Øzerk (i Skans 2011) behöver barn tillgång till fyra olika språkarenor för en mångsidig 

språkutveckling. För att kunna uppnå en aktiv flerspråkighet är det viktigt att barn utvecklar 

sina olika språk inom dessa fyra arenor. Den första språkarenan är hemmet, där barnet mest 

använder sitt modersmål. Den andra arenan är att barnen använder och utvecklar sitt språk i 

förskolan och skolan. Den tredje språkliga arenan är i lokalsamhället. Det innebär att barn på 

sin fritid ofta vistas i närhet till hemmet, förskolan eller skolans miljö. Inom denna arena 

använder barn språket som kommunikationsspråk i lek och samvaro. Den sista arenan är på en 

samhällsnivå som innebär att majoritetsspråket dominerar samhället. Här används språket vid 

kommunikation och kunskapsinhämtning (2011). Sammanfattningsvis innebär det att ett 

tvåspråkigt barn ska ha tillgång till och kunna utveckla båda sina språk inom dessa fyra 

arenor. 

Øzerk (i Skans 2011) hävdar att det finns fyra varierande modeller för den tvåspråkiga 

undervisningen, där de didaktiska frågorna, vad, hur, vem och på vilket språk alltid ska ingå. 1 

Flip-flop, 2 Ämnesgenomgång, 3 Direktöversättning och 4 Systematisk och funktionell 

språkväxling. Flip- flop innebär ett ostrukturerat ombyte av språk mellan tvåspråkig lärare och 

elev. Här används språket för att skapa en god förståelse. Nackdelen med denna modell är att 

blandning av språk kan förekomma vid olika situationer. Ämnesgenomgång handlar om att 

genomgång av ämnet ges först på ett språk och sedan på det andra. En nackdel med denna 

modell är att den kan vara tidskrävande, eftersom allt måste tas två gånger. Vid 

direktöversättnings modellen används tvålärarsystem där den tvåspråkiga läraren översätter 

den andra lärarens genomgång. Systematisk och funktionell språkväxling innebär att 

modersmålsstöd ges när det behövs (a.a.).         

Øzerk (i Skans 2011) har även skapat en modell som bygger på det Øzerk kallar den 

substantiella hypotesen och delaktighetshypotesen, med utgångspunkt i Vygotskijs teori om 

språklärande. Den substantiella hypotesen innebär att barns totala språkliga förmåga ska 

användas. Tvåspråkig undervisning behövs alltså för att barn ska kunna utnyttja sina olika 

språk i lärandet. Delaktighetshypotesen handlar om att barnen måste vara en del av och känna 

social acceptans i det samband där språklärandet äger rum. Motivationen spelar här en viktig 

roll när det gäller barns språkutveckling. Motivation kan vara viljan att bli en del av samhället 

men det kan också vara instrumentell, där nyttan med språkkunskapen styr motivationen. I 

motivationsskapandet är delaktighet viktig i det sociala sammanhanget. Känsla av delaktighet 

hos barn skapas i samarbetet med de didaktiska frågorna vad och hur.  Delaktighet i ett socialt 
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sammanhang skapar en förståelse av att behöva det nya språket och är avgörande för lärandet 

(Skans 2011).    

Det finns enligt Skans (2011) en stor överensstämmelse hos förskolepedagogerna att det 

viktigaste är en språkutveckling hos barn. Det viktiga är att få barnen att kommunicera oavsett 

vilket språk de använder. Förskolepersonalen försöker att stimulera barnens språk genom 

vardagliga situationer, vid till exempel matsituationer tränas begreppen gurka och paprika. 

Skans (2011) refererar till Säljö som hävdar att om vardagliga händelser tas till vara kan 

barnens innehåll utvecklas och skapa större utmaningar i lärandet. De didaktiska frågorna vad 

och hur används på förskolan, men förskolan inriktar sig betydligt mer på hur- frågan, alltså 

hur barn lär sig.  

Arbetet med barnens språk planeras och genomförs oftast i stora barngrupper med planerat 

språkstöd. Förskolepedagogerna arbetar med olika språkstöd i kommunikationen, såsom stöd 

på barnens modersmål och stöd av bilder och föremål för att öka barnens förståelse. 

Språkstödet förekommer mest i samlingar och sagoläsningar. Skans (2011) hänvisar till 

Palludan som hävdar att om vuxenstyrningen är mindre inom förskolan, leder detta till en 

bättre kommunikation mellan barnen och att barnens initiativtagande ökar. Skans (2011) 

refererar till Månsson som understryker att gruppstorleken spelar en viktig roll, för stora 

barngrupper minskar möjligheten till kommunikation med varje enskild barn. I den vardagliga 

verksamheten växlar förskolepersonalen mellan svenska och de olika modersmålen. 

Betydelsen av de olika språken är grunden i Øzerks modell för tvåspråkigt lärande, där 

barnens delaktighet ökar motivationen till språkinlärning. Förskolepersonalen har även en stor 

vilja att lära sig några ord på respektive barns språk. Teckenspråk, som stöd till talat språk, 

används också kontinuerligt för att hjälpa barn i sin språkutveckling och för att synliggöra att 

teckenspråk är ett accepterat språk. För att skapa en flerspråkig miljö på förskolan krävs det 

att man arbetar med alla språk och att detta i sin tur skapar tillhörighet och delaktighet för alla 

i gruppen (Skans 2011).  

Björk-Willén (2006) har i sin avhandling, Lära och leka med flera språk, studerat 

förskolebarns vardagliga sociala samspel i flerspråkiga förskolor i Sverige och Australien. Det 

är inte barnens språkutveckling som är i fokus i hennes avhandling utan barnens bruk av 

språket. Hon betonar att barn har en mycket kreativ språkanvändning och väldigt snabbt lär 

sig vilket språk som ska användas i olika sammanhang. Hon har även studerat 

språkanvändning i lek och styrda aktiviteter, och hur barn använder andra samtalsresurser än 

språket för att nå sina sociala mål. Det är inte enbart det verbala språket menar Björk-Willén 

som gör att vi förstår varandra utan att olika resurser som tillsammans skapar mening. Barn 

använder språket på olika sätt och växlar mellan olika språk och applicerar språkval efter 

person och situation. För dem är språket dels en social resurs och dels en resurs i förhållande 

till den ordning som föredras i förskolan. När barn till exempel leker skola, blir deras språkval 

det härskande undervisningsspråket som finns på förskolan dvs. svenska i Sverige och 

engelska i Australien (a.a.). 

Genom att använda samtalsanalys och studera socialt samspel i detalj har Björk-Willén visat 

hur det ibland blir missförstånd mellan barn och förskollärare i förskolan. Hon understryker 
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att det inte alltid beror på att barn inte förstår det verbala språket utan förskollärarens 

avvikelser från förväntade rutiner, snarare i språket i sig, som kan försvåra barns deltagande. 

De missförstånd som uppstår har inte ofta sina grunder i språket, utan de kan uppstå på oklara 

premisser. Exempelvis kan förskollärare oväntat förändra på en rutin vilket skapar en 

osäkerhet hos barnet (2006). 

Vidare betonar Björk-Willén att rutinerna spelar en stor roll för barns lärande och 

meningsskapande i förskolan. Det är viktigt att förskollärare skapar rutiner som barnet 

förhåller sig till. När förskollärare bryter mot rutinerna, så måste det tydliggöras för barnen 

annars kan det skapa förvirring. Hon tar hon upp vikten att ha kunskap om hur barn 

organiserar sina språkliga handlingar i ett flerspråkigt sammanhang. Att vara medveten om 

hur barn utnyttjar sina språk kan vara fördel i det pedagogiska arbetet. Barn vill vara delaktigt 

och då lär de sig hur de ska göra för att få vara det. Krävs det att man byter språk då byter 

man språk, påpekar Björk-Willén (2006).      

Sheridan och Pramling Samuelsson (2009) påpekar att förskolepedagogiken genomsyras av 

barns intresse och att det är viktigt att följa deras intressen för att lyckas med att lära dem det 

man avser. Förskolans verksamhet behöver ha en tydlig struktur och organiseras utifrån 

förskollärarens kunnande om mål, barn och verksamhet. Men det handlar också om att se till 

att barn är införstådda med det som sker och att de får stort utrymme att både påverka, 

medverka och ge uttryck för sina tankar och idéer (a.a.). Skolverket (2005) skriver att 

delaktighet är en grundförutsättning för barns möjlighet att föra sin egen talan och påverka 

händelser i förskolan. Att arbeta med barns delaktighet och inflytande innebär att vara lyhörd 

och visa respekt för när barn uttrycker sin vilja i vardagliga situationer. Genom att ge barn 

tillit lär de sig även att ta ansvar för sina val och stå för följderna av sitt handlande. För att 

utveckla språket hos ett barn är det framförallt viktigt att ställa frågor, tala med och lyssna på 

barnet (a.a.).  

Enligt Ladberg (2003) är tryggheten den första förutsättningen för språkinlärning. När barn 

känner sig trygga och bekräftade så fångar de lättare kunskaperna. Løken och Melkeraaen 

(1996) anser också att barn behöver värme och trygghet för att kunna lära sig språk. Närhet 

och omsorg är extra viktigt för att ge trygghet menar Ladberg (2003).  För att det nya språket 

ska utvecklas i längden behövs dock mer än trygghet. Organisation har också en stor 

betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling. Förskollärarna behöver organisera 

verksamheten så att det ger barn tillfällen att använda sina språk. Det gäller både lekmaterialet 

i förskolan, tiden, utrymmena och uppdelningen av barngruppen (2003). 

Myndigheten för skolutveckling (2004) poängterar att flerspråkig förskollärare i förskolan är 

betydelsefullt för barns språk och identitetsutveckling. Förskollärare fungerar som 

identifikationsobjekt och underlättar samarbetet mellan barn och föräldrar. Ladberg (2003) 

menar att om förskolan inte har tillgång till flerspråkig personal måste förskolepersonalen 

försöka stärka barnens identitet på andra sätt. De kan skapa möjligheter där barn kan höras, 

synas och bli bekräftade. Förskolan kan exempelvis ha bilder från barns fosterländer på 

väggen, lyssna tillsammans på musik som familjen brukar lyssna på eller be om föremål 

hemifrån som barnen kan berätta om. Ett sätt att kunna stärka barns identitet är att vända sig 
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till föräldrarna. De kan bidra med kunskaper om sitt land. Förskollärare kan fråga om ord på 

deras språk, lekar, traditioner, vanor osv. (a.a.).   

4.3 LEK OCH PEDAGOGISK MILJÖ   
Vygotskij (1995) skriver i sin bok Fantasi och kreativitet i barndomen att leken stimulerar 

fantasin och kreativiteten. Lek är en fantasiprocess och barn kan genom sin lek förvandla 

verkligheten. I mötet mellan barns yttre tankar och inre känslor skapas leken. I leken ger barn 

sina upplevelser liv, de tolkar och dramatiserar. Med leken berättar barn en historia, eftersom 

berättande och lek hör ihop. Genom leken bildas en påhittad värld där barn bland annat kan 

behandla upplevda händelser. I leken tränar barn även sin sociala kompetens. Leken är barns 

viktigaste redskap för att träna sin förmåga att samspela i mötet med andra (a.a.). Han menar 

vidare att fantasin är grunden för kreativitet. Den möjliggör för konstnärligt, vetenskapligt och 

tekniskt skapandet. Kreativitet finns hos barn redan i tidig ålder. Kreativitet kan enligt 

Vygotskij utvecklas i barns lek. Den kreativa förmågan som utvecklas genom leken kan 

tydligt se i barns lek. I leken förvandlas barn till exempel till polis, tjuv, rövare, sitter gränsle 

över en käpp eller rider på en häst. Fantasin hos människor skapas enligt Vygotskij (1995) av 

tidigare erfarenheter. Ju rikare erfarenheterna är desto rikare blir fantasin. Barns fantasi är 

fattigare än vuxnas på grund av att de har mindre erfarenheter. Därför betonar han att det är 

oerhört viktigt att vidga barns erfarenheter. Ett barn som hör, ser och upplever mycket får en 

betydelsefull och produktiv fantasiförmåga . Vygotskij hävdar att även om barns fantasi är 

fattigare men är de mer närvarande i sina fantasier och kontrollerar dem mindre än vuxna. 

Därför kan deras värld tolkas som mer övernaturlig än en vuxens persons (a.a.). 

Teaterspelande och drama står närmare leken och är den mest utbredda formen av skapande 

bland barn, skriver Vygotskij (1995). För att barn ska blir engagerade i teaterspelande bör de 

vara med och forma hela innehållet. Barn får en kommunikation med publiken genom 

teaterspelning och ska förmedla ett budskap. I teatern har man lagda handling medan i dramat 

finns det fritt utrymme för spontana handlingar och fritt skapande. Skapandet i dramat ligger 

närmare barns förståelse än färdiga teaterpjäser. Dramatisering kan införas som en utmärkt 

undervisning ”eftersom denna åskådliga form av framställning med hjälp av den egna 

kroppen i så hög grad motsvarar den motoriska naturen hos barnets fantasi” (Vygotskij 

1995:86).   

Nelson och Svensson (2005) belyser i sin bok, Barn och leksaker i lek och lärande, att lek 

stimulerar och utvecklar barns nyfikenhet, fantasi, motorik och kognitiva förmåga. I leken 

finns inga villkor eller tvång. Där finns egna lagar och egna villkor. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) betonar att lek och lärande hör ihop. I leken stimuleras barns språk, social 

kompetens, fantasi och kreativitet. Genom leken utvecklas barns medvetande om världen och 

de tränar att samarbeta med varandra. För att leka tillsammans måste barn använda sig av 

språket och kommunicera med varandra genom att använda ljud, ord och speciella tonfall. I 

leken utvecklas barns förmåga att samarbeta, kompromissa med varandra och att sätta sig in i 

andras situationer. Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) betonar vidare att leken 

stimulerar språket. Leken är en språkträning för barn. I barns gemensamma lek måste de 

uttrycka sig så att de förstår varandra. Detta samspel stärker deras språkutveckling i vilken de 

använder sig av ord, rörelser, gester, ljud, olika röst och kommer även med förslag eller 
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diskuterar om olika roller. Öhman (2003) som har studerat barns empati genom lek och språk 

menar att i leken blir ord viktiga nycklar till gemenskap och ömsesidiga upplevelser. Barn kan 

kommunicera genom att sätta ord på upplevelser, tankar och känslor.  

Öhman (2003) påpekar vidare att det verbala språket utvecklas samtidigt med leken. När barn 

är mellan två och tre års ålder ökar deras uttrycksförmåga i högsta grad. Barn har då lättare att 

symbolisera och börja låtsasleka, det vill säga de spelar en roll till exempel mammarollen. I 

samtal och rollekar stimuleras och förbättras barns språkutveckling allra mest. Enligt 

Benckert (2008) är rolleken ett bra tillfälle som ger barn stora möjligheter till språkutveckling 

och språkanvändning. Det är viktigt att barn får möjlighet att leka med andra barn som 

kommit olika långt i sin språkutveckling eftersom språket utvecklas mest tillsammans med 

andra barn. Barn får också möjlighet till olika språkliga variationer.   

Nordin-Hultman (2004) vill i sin avhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande 

reda ut vad det är som gör att barn framstår som avvikande och otillräckliga. För att få svar på 

sin fråga har hon gjort en noggrann undersökning på den pedagogiska miljön, material 

placering, styrning av tiden och rummet. När hon besökt förskolor i England och jämfört med 

förskolor i Sverige så har hon sett skillnader. I England är material tillgänglig och lockande. 

Barn har lätt att komma åt materialet och får fritt röra sig från rum till rum. Analysen visar att 

i Sveriges förskolor upprätthålls hård styrning av tiden och rummet. Material är inte 

tillgängligt, rummen är indelat och aktivitetsområdena är avgränsade med dörrar eller väggar. 

Hög placering av material gör att barn blir beroende av förskollärare och kan känna sig 

maktlösa. Tider och rutiner avgör var barn ska vara under en bestämd tid och vilka aktiviteter 

de har tillgång till. Barn får vara ute under en begränsad tid, då alla ska vara ute även de som 

istället vill använda lekmöjligheterna som finns inne. Det visar att det är tiden eller rutiner 

som bestämmer när och hur mycket barnen har tillgång till material och 

aktivitetsmöjligheterna (2004).    

Nordin-Hultman (2004) skriver i sin avhandling om den pedagogiska miljöns betydelse för 

barns lärande, utveckling och identitetskapande i förskolan och skolan. De pedagogiska 

miljöerna betraktar hon som de förutsättningar som ges för barns identitets- och 

subjektskapande. Hon menar att det bör finnas olika miljöer att erbjuda i förskolans rum 

beroende på vilka barn som finns där. Hur barn agerar och uppfattar sig själva är olika i olika 

situationer, det har att göra med de sammanhang och miljöer i vilka barn handlar och iakttas. 

Rum och material har stor betydelse för barns nyfikenhet, språkutveckling och lärande. Hur 

miljön är organiserad är viktigt och kan locka till spänning och lust att lära. I avhandlingen 

drar Nordin-Hultman blicken från barns utvecklingsnivåer, som delar barns utveckling i olika 

stadier, till utvecklingsmiljöer och pedagogiska miljöer. Hon vill synliggöra den pedagogiska 

miljöns betydelse för barns identitetskapande och utveckling. Förskolor och skolor är som 

sociala handlingsrum där barn har möjlighet att skapa relationer och upptäcka intressanta 

sysselsättningar (a.a.)  

Avhandlingen innefattar frågor om barns identitets- och subjektskapande i förskolor och 

skolor. Med subjektskapande menar Nordin-Hultman (2004) hur barn förstår sig själva som 

subjekt och hur de skapar sin egen identitet.  
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Om jag ville förstå varför barnen i förskolan och skolan idag uppfattas och beskrivs som de gör, 

så behövde jag undersöka de pedagogiska miljöer i vilka de handlar och synliggörs. Jag behövde 

undersöka de detaljer och regleringar som pedagogiska miljöer byggs upp av- som villkor för 

barns identitets- och subjektskapande (2004:47). 

Nordin-Hultman menar att även om det idag uttrycks att man ska ha fokus på barns 

kompetenser, förmågor och starka sidor så händer ofta att barn visar sig med brister och att de 

inte klarar av de krav som organisationen av tid och rum ställer på dem. Hon skriver att barns 

identiteter och förmågor är olika i relation till olika miljöer, material, tidsliga och rumsliga 

förutsättningar där barn och vuxna handlar. Nordin-Hultman menar att ”Barnen är inte på ett 

speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter och normer som de olika 

miljöerna och aktiviteterna utgör” (2004:168).  

Fokus ligger allför ofta på framtiden framhåller Nordin-Hultman (2004). 

Utvecklingstänkandet menar hon riktar sig mot framtiden och det som händer här och nu har 

betydelse längre fram i barns liv. Ett modernistiskt utvecklingstänkande innebär att 

utvecklingen går från omognad till mognad, från orimlig till rimligt, från okunnig till kunnig. 

Enligt dessa tankar är barn otillräckliga och måste förbättra sig hela tiden. Det vill säga för att 

barn ska utvecklas mot en bättre framtid och ett bättre liv måste de förbättra sina svagheter 

och det de inte klarar av. Det utvecklingstänkandet ställer krav på förskollärarna att få barn att 

genomföra aktiviteter de inte klarar av för att rusta dem i framtiden. Till exempel barn som 

inte kan sitta stilla vid samlingar måste tränas för att kunna klara av klassrummet i skolan. 

Nordin-Hultman poängterar att kraven att leta efter möjlighet till en förbättring gör att endast 

brister och svaga sidor uppmärksammas hos barn. Eftersom fokuseringen bara är i barns 

framtid upptäcks inte vad de utsätts i nuläget. Resultatet enligt Nordin-Hultman blir att barn 

bedöms ännu mer avvikande och deras agerande som misslyckanden (2004). 

Nordin-Hultman (2004) förespråkar istället det postmoderna eller konstruktionistiska 

perspektivet.  Det innebär en kunskapssyn på barns utveckling och lärande. Som ifrågasätter 

tidigare teorier om barns utveckling och menar att de riktade sig ensidigt mot barn och 

förväntade sig att barn i viss ålder har nått en viss utvecklingsnivå. I postmoderna 

kunskapsperspektivet byggs enligt Nordin- Hultman en ny bild av barn. Uppmärksamheten är 

riktad mot miljöer de befinner sig i och de aktiviteter som erbjuds i förskolan. En 

konstruktionistisk kunskapssyn innebär att man undersöker hur normalt och avvikande skapas 

exempelvis genom utnyttjande av tid, material och lokaler samt barnens egna möjligheter att 

påverka det. Här läggs tonvikten på pedagogiska miljöer, subjektskapande och dess påverkan 

på barns utveckling och lärande (a.a.).  

Åberg och Lenz Taguchi (2005) skriver i sin bok Lyssnandets pedagogik att det är viktigt att 

förskollärarna är medvetna om den pedagogiska miljöns betydelse. Det är förskollärarnas 

ansvar att ständig observera vad barn gör i sin miljö. Om det ska göras några ändringar i 

miljön, måste man lyssna på barns åsikter och tankar. Genom att observera barn får 

förskollärare kunskap om hur de kan skapa en meningsfull miljö som väcker barns lust och 

nyfikenhet. Det barn säger kan ge en bild av vilka intressen och behov de har. Åberg och Lenz 

Taguchi påpekar att miljön måste tilltala och utmana barns lust, tankar, handlingar, syfte och 

personliga meningsskapande. Miljön i förskolan bör verka som ett komplement till hemmet 
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och uppmuntra till dialog och utforskande. Om barn kan känna sig som hemma är det lättare 

för dem att kunna uttrycka sig.  Kennedy (1999) som har skrivit om pedagogisk 

dokumentation, framhäver att den fysiska miljön är viktig för barns utveckling. Om barn får 

vistas i upplevelserika miljöer där spännande material finns, utvecklas barns sinne, identitet 

och språk. För att även kunna uppmuntra barns eget skapande och ge dem en möjlighet till sin 

självständighet är det viktigt att ha material som är väl synligt och lättillgängligt (a.a.).   

Enligt Ladberg (2003) har leken stor betydelse för barns språkutveckling. För att kunna lägga 

grunden till det nya språket hos två- och flerspråkiga barn kan man ta hjälp av rytm och 

rörelse, då musik, rytm, rim och ramsor är goda pedagogiska hjälpmedel för 

språkutvecklingen. Barn får på detta sätt en lustfylld upplevelse samtidigt som de gör sig 

bekanta med språkets uppbyggnad och ljud. För att ett språk ska bli automatiserat är det 

viktigt att leka in språket i olika dagliga situationer inom förskolans verksamhet. Det är viktigt 

att ta tillvara på vardagliga händelser, som exempelvis vid blöjbyten kan man pratsjunga med 

barnet eller använda sig av rim och ramsor för att göra händelsen till en lärorik och rolig 

stund. Ladberg (2003) skriver att i sin språkutveckling behöver två- och flerspråkiga barn leka 

med språket, de behöver höra ord och meningar från det nya språket ofta och regelbundet för 

att lära sig dem. Återkommande rutiner och regelbundna vardagssysslor och aktivteter kan 

användas för att befästa ord och innebörder i språket. Hon menar vidare att ”rollekar” ger 

mycket språkträning, då barn i sin lek talar konstant med varandra. Förskolans viktiga uppgift 

blir här att skapa goda förutsättningar för rollek. Barns lek behöver tid på sig för att utvecklas 

och ju mer utvecklande leken blir, desto mer kan språket utvecklas (a.a.). 

Ladberg (2003) hävdar att för två- och flerspråkiga barn är leken viktig för både modersmålet 

och svenskan och om möjligheten finns ska barnen kunna leka i omväxlande språkgrupper 

tillsammans med svenska barn, detta för att kunna få ett så rikt och varierat språk som möjligt. 

För att kunna delta i leken behöver man kommunicera med andra som deltar (2003).  

Har barn språksvårigheter så medför det enligt Öhman (2003) svårigheter att leka tillsammans 

med andra. När ett barn inte kan uttrycka sina känslor och tankar med ord är det lätt att känna 

sig missförstådd och frustrerad. I ett sådant läge kan barnet ta till våld istället för ord för att 

uttrycka känslor vilket kan skapa kris i barngruppen. Det är viktigt då att barngruppen får stöd 

och hjälp från vuxna så att utrymme för samspel i språk och lek kan utvecklas. Det är även 

enligt Ladberg (2003) viktigt att de vuxna ger två- och flerspråkiga barn hjälp att förstå 

varandra i lekar. Genom att ge barnen ord och uttryck som de inte har och hjälpa dem att 

förklara för varandra vad de menar. Det handlar alltså om att ge barn orden när de själva 

behöver dem, för det är då barn tar till sig språket lättast (2003).  

Miljön har enligt Ladberg (2003) stor betydelse för språkutvecklingen, speciellt när två- och 

flerspråkighet stimuleras av omgivningen. Det blir på så sätt naturligt för barn att använda 

sina olika språk. Myndigheten för skolutvecklingen (2004) hävdar att tvåspråkiga barn bör 

erbjudas en additiv språkmiljö, en miljö där en variation av språk och kulturer tillåts och 

utvecklas. Om barn ges möjlighet att behålla och utveckla sitt modersmål i förskolan 

samtidigt med svenskan kommer språkförmågan att öka och språken att komplettera varandra. 

Om omgivningen inte skapar möjlighet till modersmålsutveckling finns det risk att barn 
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glömmer sitt första språk och istället lär sig det nya språket, detta kallas för subtraktiv 

språkmiljö. I denna miljö kan barn även avstå helt från att tala sitt modersmål (a.a.). 

Atmosfären i barngruppen är enligt Ladberg (2003) viktig för språkets utveckling hos barn. 

När barn vistas i en lugn och trygg miljö där de får uttrycka sig, utvecklas deras språk. Det är 

även angeläget att varje barn känner glädje och trygghet i barngruppen.  

Att leka med till exempel rytm, rörelse och beröringslekar gynnar språket och stärker 

gruppkänslan hävdar Ladberg (2003). Även rummens utformning är viktig för barns lek och 

språkutveckling. Ett stort rum med mängder av olika leksaker försvårar språk- och 

lekutvecklingen hos barn. Barn kan ha svårt att bemästra och börja leka i ostrukturerade 

miljöer och när väl leken har kommit igång kan det bli svårt för barn att hålla kvar och 

utveckla leken eftersom mycket annat distraherar barnen. Ständiga avbrott i leken leder till 

avbrott i barnens tankar och därmed avbrott i språkutvecklingen. Ett rum med många olika 

aktivitetshörnor med material som hör ihop gynnar språket hos barn. De olika hörnorna gör 

det lättare för barnen att dela upp sig i små lekgrupper. Hörnorna ska vara avskärmande från 

varandra och materialet ska vara tydligt sorterat och inspirera till lek. Hur lekmaterialet är 

organiserat i de olika hörnorna har stor betydelse för de barn som lär sig ett nytt språk (a.a.).   

Lindqvist (1996) som har skrivit om barns lek, poängterar att förskollärare kan stimulera lek 

på olika sätt till exempel genom att förändra verksamhetens miljö. Att skapa små lekhörnor 

kan inspirera barn till lek. Inspiration kan förskollärare hämta från barnböcker för att sedan 

kunna skapa lekvärldar tillsammans med barnen. Genom att dramatisera och skapa olika 

figurer eller händelser ges barn inspiration för att utveckla leken. Det är också viktigt att dessa 

miljöer finns kvar så att barn på eget initiativ kan fortsätta sina lekar. En förskollärare skall 

lyssna på vad barnen säger och ställa frågor för att genom det utveckla innehållet och språket i 

leken. Upplevelsen är viktig för barnens lek och lärande. Det är även viktigt att skapa en god 

atmosfär av trygghet och glädje. Skans (2011) konstaterar att det är nödvändigt för barn att 

vistas i en språkstimulerande miljö för att kunna utveckla språket. Sagoläsning i förskolan bör 

vara en central del i det språkutvecklande arbetet.  För att utveckla språket hos flerspråkiga 

barn är sagoläsning ett utmärkt pedagogisk hjälpmedel. Sagor ökar barns motivation till 

samtal, det ger dem möjlighet att samtala om sina intressen, tankar och funderingar. Läsandet 

av sagan bör ske med stöd av bilder eller föremål vilket leder till en bättre kommunikation 

kring sagans innehåll. Olika studier av sagoläsning visar att det är viktigt att förskollärare 

kopplar barns egen förståelse av sagan för att skapa en mångsidig språkutveckling utifrån 

sagor. Förståelsen hos barn som talar fler språk än svenska ökar betydligt när sagan läses både 

på modersmålet och på svenskan (a.a.).   

 

I boken, Barns tidiga läsning, skriver Taube (2007) att även högläsning har stor betydelse för 

barns språkutveckling. Genom högläsning kan barn få höra ord som de inte har hört innan, de 

kan lära sig hur berättelse är uppbyggda och lusten att lära stimuleras eftersom det i böckerna 

finns spänning och glädje. Högläsning med stimulerande samtal väcker lusten att lära hos 

barn. Därför är det viktigt att stanna upp och samtala, reflektera, ställa frågor och låta barn bli 

delaktiga. Lundberg (2008) hävdar att de barn som får vara med om högläsning utvecklar 

också ett långsiktigt intresse för både läsning och skrivning. Barn upptäcker så småningom att 
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skriftspråket är en källa till glädje och tillfredsställelse.  De börjar också inse att texternas 

möjligheter öppnar nya dörrar mot nya, fantastiska världar med spänning och överraskningar 

(a.a.).  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION  
I detta avslutande kapitel analyserar och diskuterar vi vårt resultat i förhållande till tidigare 

forskning samt vår frågeställning. Vi ger även förslag på hur man kan arbeta i förskolan för att 

utveckla och främja tvåspråkigbarns språkutveckling. Slutligen ger vi förslag på fortsatt 

forskning.  

5.1 SAMSPEL OCH KOMMUNIKATION 
Kommunikation och det sociala samspelet mellan barn och andra människor spelar en viktig 

roll för barns lärande. Språk och tänkande hör ihop och är beroende av varandra. Ju mer barn 

behärskar språket desto mer utvecklas tänkandet. Omgivningen har stor betydelse för barns 

språk- och tänkandes utveckling (Vygotskij, 1999; Horn, 2005; Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006; Nilsson & Waldermarsson, 2007).  

Olika språkliga sammanhang som barn dagligen möter i samband i kommunikation med 

andra, påverkar deras tänkande och handlingar. Dessa olika erfarenheter hjälper barnet att lära 

sig hur man använder olika former av samtal. Även vid omsorg av barn i olika dagliga 

situationer kan dialog och samspel leda till lärande, till exempel vid blöjbyten. (Bjar & 

Liberg, 2003; Ladberg, 2003).  

Samspel och kommunikation förekommer även i barns olika lekar i vilken används språket för 

att förstå varandra. Det samspel som sker under leken påverkar språkutvecklingen där barn 

kommunicerar genom att sätta ord på sina erfarenheter, tankar och känslor. I rollkar sker 

mycket samtal och samspel omkring det roll man ska spela. Även i teaterspelande kommer 

barn mycket i kontakt med varandra och med publiken där ett budskap ska förmedlas.  

(Vygotskij, 1995; Pramling Samuelsson & Sheridan 2006; Öhman, 2003; Benckert, 2008).  

Tvåspråkiga barn lär sig andra språket i samspel och i kommunikation med andra människor 

utanför hemmet t.ex. i förskolan medan första språket utvecklas i samspel med människor 

som kan det språket t.ex. hemspråklärare. Här spelar leken också en viktig roll för barns 

lärande av andra språket och även modersmålet.  Barn upplever leken som en lustfylld 

aktivitet, vill delta och påverka. För att kunna vara med i leken behöver man kommunicera 

och komma i dialog med andra. Även genom sagoläsning och högläsning kommer tvåspråkiga 

barn till samtal och kommunikation med omgivningen vilket stimulerar språkutvecklingen 

(Yazici m.fl. 2010; Skans, 2011; Ladberg 2003; Taube, 2007).  

Kommunikation ses som en medfödd förmåga men inte språket menar (Horn, 2005; Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006; Nilsson & Waldermarsson, 2007). Medan Vygotskij (1999) 

framhåller att språket är en medfödd förmåga och redan från födelsen använder sig barn av 

språket för att tillfredsställa sina behov och känslor, till exempel spädbarn som skriker för att 

få sitt behov tillgodosedda. 

Vår slutsats utifrån litteratur som presenteras här är att sociala samspel mellan barn och 

omgivningen har stor betydelse för barns utveckling, språk och tänkande. Vi har också insett 

att språk och tänkande är beroende av varandra och att barns språkutveckling är förknippad 
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med dess kognitiva utveckling. Vidare kan tolkningen göras att även lek och miljö har stor 

betydelse för barns språkutveckling. Samspel, kommunikation och lek har även stor betydelse 

för tvåspråkiga barns språkutveckling.  

5.1.1 FÖRSKOLLÄRARES ROLL  
Förskolans verksamhet ska utgå ifrån barnens tankar, idéer, intressen och nyfikenhet för att 

lyckas lära dem det man avser. Det är viktigt att som förskollärare vara lyhörd, visa respekt 

och ge barnen möjlighet att uttrycka sina tankar samt ge barnen utrymme att kunna påverka 

olika situationer i förskolan. För att utveckla språket hos barn är det viktigt att ställa frågor, 

tala med och lyssna på barnen. Att bli sedda, bekräftade och känna värme och trygghet är 

särskilt viktigt för barnen eftersom de då blir som mest mottagliga för inlärning av ny 

kunskap. Delaktighet i ett socialt sammanhang skapar en förståelse av att behöva det nya 

språket vilket är avgörandet för lärandet. Brist på delaktighet kan bilda hinder för 

kommunikation och integration (Horn, 2005; Ladberg, 2003; Pramlings Samuelsson & 

Sheridan, 2006; Yazici, Genc & Glover, 2010).    

En förskollärare ska i den vardagliga verksamheten försöka stimulera språket hos tvåspråkiga 

barn. Då modersmålet spelar en viktig roll för tvåspråkiga barns utveckling är det viktigt att 

som förskollärare visa stort intresse för barnens modersmål. Detta leder i sin tur till att 

barnens motivation, självkänsla och självförtroende ökar. Genom att till exempel visa sig 

intresserad av att vilja lära sig några ord på respektive barns språk och växla mellan svenska 

och de olika modersmålen, kan man stärka barnens självkänsla och öka deras motivation till 

språkinlärning. Förskolepersonal som har annan bakgrund än enbart svensk har betydelse för 

tvåspråkiga barns språk- och identitetsutveckling. Saknas två eller flerspråkig förskollärare i 

förskolan måste förskolepersonalen försöka att stärka barns språk och identitet på andra sätt. 

Personalen i förskolan kan ta hjälp av föräldrarna och fråga om exempel på lekar, sånger, 

traditioner, vanor och ord på deras språk. Föräldrarna kan även ta med sig föremål eller 

maträtter till förskolan som barnen tillsammans med sina föräldrar kan berätta om. 

Förskollärarna kan också låna böcker på barnens modersmål samt sätta upp bilder på barns 

fosterländer på väggen (Ladberg, 2003; Myndigheten för skolutveckling, 2004; Skans, 2011).   

Vi instämmer med Bozarslan att som förskolepersonalen är det förödande att se tvåspråkiga 

barn som avvikande och tvåspråkighet som ett problem. Har man den grundtanken går det 

aldrig att skapa en god kontakt och vinna föräldrar och barnens förtroende.  Denna negativa 

inställning hos förskolepersonalen gör att både föräldrar och barn känner sig utanför och det i 

sin tur påverkar barnens självkänsla och identitet negativt (Bozarslan, 2001).  

Vi anser att förskollärare har ett stort ansvar för barns utveckling och lärande. Som 

förskollärare är det viktigt att utgå ifrån barnens intressen, låta de påverka och känna trygghet 

och delaktighet i den dagliga verksamhet samt visa stort intresse för tvåspråkiga barns 

modersmål. Vi är eniga med Bozarslan (2001) som menar att förskolläraren ska ha ett positivt 

förhållningssätt till både föräldrar och barn. En förskollärare ska se barn med annan bakgrund 

som en tillgång.  
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Vår slutsats är att förskollärarna ska ge barnen möjlighet att påverka och känna delaktighet i 

den vardagliga verksamheten samt bli sedda, bekräftad, känna trygghet och våga uttrycka sig. 

Samspelet mellan förskollärare och barn är viktigt för barns språkutveckling eftersom det ger 

barn möjlighet att få använda sina språkkunskaper i meningsfulla sammanhang. 

Förskollärarna ska också visa intresse för barns modersmål på olika sätt, de kan till exempel 

försöka lära sig några enstaka ord på respektive barns språk och erbjuda föräldrar att tillföra 

kunskap om deras kultur, tradition, vanor etc. Förskollärarna ska ha en positiv syn till 

tvåspråkiga barn och visa stort intresse samt främja deras modersmål.  

5.1.2 FÖRSTA SPRÅKET – MODERSMÅL 
Modersmålet, som är barns första språk, har stor betydelse för barns språkutveckling. Då 

barnet har med sig sitt modersmål från hemmet är det viktigt att förskolan främjar barnens 

utveckling av språket. Detta kommer att underlätta för barnen vid inlärningen av det andra 

språket. Hemmet är av största vikt för modersmålsutvecklingen. Barn med utländsk bakgrund, 

som utvecklar sitt modersmål får bättre möjlighet att lära sig svenska språket. Om barn redan i 

förskolan har svaga färdigheter i sitt modersmål kan det senare leda till att båda språken 

påverkas negativt och det kan i sin tur leda till att konflikter och känslomässiga avvikelser 

uppstår i hemmet (Utbildningsdepartementet, 2011; Yazici, Gence & Glover, 2010).  

När barnen utvecklar ett välfungerande modersmål kommer det vara av stor betydelse vid 

inlärningen av andra språket. Om barn lär sig behärska andraspråk stimulerar detta barnets 

modersmål till en högre nivå. Det som sker i förskolan kommer att påverka utvecklingen av 

modersmålet i högre utsträckning (Vygotskij, 1999; Öhman, 2003). 

Har man däremot språksvårigheter så kan det även medföra svårigheter för barn att leka 

tillsammans med andra. När man som barn inte kan uttrycka sina känslor och tankar med ord 

är det lätt att känna sig missförstådd och frustrerad. I ett sådant läge kan barnet ta till våld 

istället för ord för att uttrycka känslor. Modersmålet har också stor betydelse för barns 

självkänsla och identitetsutveckling.  När barn vistas i miljöer där modersmålet tillåts och 

respekteras skapas det också tillhörighet och delaktighet som i sin tur ökar lusten och 

motivationen till språkinlärning (Vygotskij, 1999; Yazici, Gence & Glover, 2010; Öhman 

2003).  

Modersmålet hos barn med annan bakgrund ses som en nödvändighet för språkutveckling 

enligt Utbildningsdepartementet (2011) samt Yazici, Gence och Glover (2010). De skriver 

vidare att utvecklingen av modersmålet ligger till största del på hemmet medan Vygotskij 

(1999) och Öhman (2003) menar att det är i förskolan barns modersmål utvecklas i högre 

grad. Förskollärare ska fungera som ett stöd för barnens språkutveckling, ett väl utvecklat 

språk hjälper barnen att uttrycka sina känslor och tankar. Barn med språksvårigheter kan i 

högre grad än andra barn använda våld för att uttrycka sig. 

Vår slutsats är att det är angelänget för förskolan att främja barnens språk. Om de får 

möjligheter till att använda sina olika språk ökar deras självförtroende, självkänsla och lusten 

till lärande. Även barnens känsla av gemenskap samt deras identitet och trygghet utvecklas 

och förstärks. Förskolepersonalen ska förstå modersmålets betydelse och ge barnen tillfällen 

till modersmålsutveckling i förskolan. Barn behöver stimulans i sitt modersmål eftersom det 
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hjälper barnen vid inlärning av det andra språket samtidigt som det stärker modersmålet. För 

barn som har språksvårigheter är det viktigt att hjälpa dem i sin språkutveckling. Genom att 

som förskollärare ge barnen ord och uttryck som de inte har, hjälper man barnen att förklara 

för varandra vad de menar. Våld i sådana situationer blir inte aktuellt, då barnen med hjälp av 

förskollärare kan ge uttryck för sina känslor verbalt.  

5.1.3 LEK  
Leken är grunden i barns utveckling och lärande. I leken utvecklas barns språk eftersom de 

använder språket för att kommunicera, diskutera, komma med förslag och för att förstå 

varandra. Det samspel som sker under leken påverkar språkutvecklingen eftersom barn i leken 

kommunicerar genom att sätta ord på sina erfarenheter, tankar och känslor. I rollekar sker 

mycket samtal och interaktioner omkring den roll man ska spela. Även i teaterspelande och 

drama kommer barn i kontakt med varandra och med publiken när ett budskap ska förmedlas. 

Språkutvecklingen uppmuntras ytterligare när barn leker och samspelar med andra barn som 

har kommit längre i sin språkutveckling (Vygotskij, 1995; Pramling Samuelsson & Sheridan 

2006; Öhman, 2003; Benckert, 2008; Ladberg 2003; Utbildningsdepartement, 2011). 

För två- och flerspråkiga barn spelar också leken en viktig roll för deras lärande av andra 

språket och även modersmålet. I sin lek använder sig barn av ord, språk, musik, rytm, rörelse, 

rim och ramsor som är ett verktyg för att göra sig bekant med språkets uppbyggnad och ljud. 

Barn upplever leken som en lustfylld aktivitet, där de vill vara med och påverka. För att kunna 

delta i leken behöver man kommunicera och komma i dialog med andra. Genom att vara 

delaktig och kunna påverka ökar motivationen till språkinlärning. Detta för att barn får en 

känsla av delaktighet och känner sig att vara en del av gruppen. Delaktighet i leken skapar en 

förståelse hos barn av att behöva det nya språket och det är avgörande för lärandet. Två eller 

flerspråkiga barn använder sig även av andra samtalsresurser än enbart det verbala språket för 

att göra sig förstådd i leken. De använder resurser som passar bäst i olika situationer och 

sammanhang. Även detta leder till språkutveckling när barn kommer i kontakt med andra och 

får höra språket (Yazici m.fl. 2010; Øzerk i Skans 2011; Ladberg 2003; Tabu, 2007; Björk-

Willén 2006). 

I leken tränar barn sina sociala färdigheter och förmåga att samspela. Genom att samspela och 

kommunicera utvecklas språket. Leken stimulerar även barns fantasi, kreativitet och tänkande. 

När tänkande utvecklas så utvecklas språket eftersom språk och tänkande är beroende av 

varandra (Vygotskij, 1995 och 1999; Nelson & Svensson, 2005). 

Nordin Hultman (2004) betonar att miljön kan ha stor betydelse för barns språkutveckling. 

Hon menar att material ska vara tillgängliga och att aktivitetsområdena och rummen ska vara 

öppna. Detta för att barn ska kunna använda det material de önskar utan att be om hjälp och 

även för att röra sig fritt från rum till rum när de leker. I sådana miljöer utvecklas barns 

lärande bland annat språkligt påpekar Nordin Hultman. Medan Ladberg (2003) poängterar att 

rum med mängder av leksaker försvårar språk- och lekutvecklingen hos barn. Detta för att det 

blir svårt att leka i miljöer där man ständigt avbryts, distraheras och störs under sin lekande.   

Vår slutsats utifrån den litteratur som presenteras här är att leken spelar en viktig roll för barns 

språk, utveckling och lärande. Med lekens hjälp får barn olika kunskaper som tränar och ökar 
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deras sociala färdighet.  Även rollekar, teaterspelande och drama spelar en stor roll för barns 

språkutveckling och är viktiga redskap för barns kreativitet och skapandeförmåga. Leken är 

därmed ett viktigt pedagogiskt redskap för två- och flerspråkiga barn. Dessutom kan det i 

leken vara lärande för två eller flerspråkiga barn att kunna göra sig förstådd med hjälp av 

olika samtalsresurser 

5.1.4 PEDAGOGISK MILJÖ 
Miljön är viktigt för barns utveckling och lärande. En stimulerande miljö, i vilken barn kan 

kommunicera och samspela med varandra, har stor betydelse för barns språkutveckling. I en 

stimulerande och inbjudande miljö skapas goda förutsättningar för språkutveckling. 

Människor behöver en miljö där de kan interagera med varandra för att utveckla såväl 

kognitivt som språkligt. Miljön och de olika språkliga sammanhang som barn dagligen möter 

i samband med kommunikation med andra, påverkar deras tänkande. Med detta menas att 

även språkutveckling sker eftersom tänkande och språk kompletterar varandra, när tänkande 

utvecklas så utvecklas även språket (Vygotskij, 1999; Bjar och Liberg, 2003; Ladberg, 2003; 

Nordin- Hultman 2004; Horn, 2005; Myndigheten för skolutvecklingen 2004). 

Pedagogiska miljöerna är en förutsättning som ges för barns identitet och subjektskapande. 

När barn känner sig som subjekt och viktigt har då lättare att kommunicera med andra därmed 

utveckla språket. Även modersmålet har en viktig roll i utveckling av barns självkänsla. En 

stark självkänsla byggs upp när man känner sig respekterad av hemvärden. Barns identitet och 

förmågor är olika i relation till de miljöer där barn och vuxna handlar. För att barnet ska 

känna sig som subjekt ska fokuset vara på barns starka sidor inte brister eller svagheter. 

Språket utvecklas även mer i miljöer där barn känner sig delaktiga. Delaktighet ökar 

motivationen till språkinlärningen (Nordin- Hultman, 2004; Bozarslan, 2001; Skans, 2011). 

Organisation och rutiner har stor betydelse för flerspråkiga barns språkutveckling. Det gäller 

både material, tiden och utrymmena. Brytning av rutiner måste ske tydlig annars kan skapa 

förvirring hos barn. (Björk-Willén, 2006; Ladberg 2003). Enligt Ladberg (2003) detta gäller 

även enspråkiga barn. Vilket Nordin-Hultman (2004) är emot och skriver att rum och material 

har stor betydelse för barns nyfikenhet och språk. Miljön ska vara lockande till spänning och 

lust att lära.  Otillgängligt material, indelat rum, bestämda tider och rutiner för aktiviteter 

hindrar språkutvecklingen.   

Vår slutsats är att miljön spelar en viktig roll för barns språkutveckling. vi har uppfattat att 

miljön är viktigt för barns utveckling, lärande, identitet och subjektskapande. En pedagogisk 

miljö ska vara lockande och utmanande. Dessutom material som finns tillgängligt i den 

pedagogiska miljön har stor betydelse för barn utveckling och lärande. Miljön är viktig för 

två- och flerspråkiga språkinlärning men även för deras självkänsla och subjektskapandet.  
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5.2 ARBETSPLAN FÖR ARBETET MED TVÅSPRÅKIGA FÖRSKOLEBARNS 

SPRÅKUTVECKLING   

Vi vill bidra med en enkel arbetsplan som kan vara ett hjälpmedel för förskollärare vid arbetet 

med tvåspråkiga barns språkutveckling. Med hjälp av litteraturen kommer vi i punkform att 

ge konkreta exempel på hur man kan arbeta inom förskolans verksamhet med dessa barn. Att 

utveckla kommunikationsförmågan och modersmålet samt att utforma en lekinspirerande 

miljö är grundläggande i vår arbetsplan. 

5.2.1 ORGANISATION SOM STÄRKER KOMMUNIKATION  

I arbetet med tvåspråkiga barn är det viktigt att vara medveten om att språket är det viktigaste 

medlet för kommunikation. Genom kommunikation skapas mening och förståelse.  

 Organisera verksamheten så att det ger varje barn tillfällen att använda sina språk. 

 Om möjligheten finns ska tvåspråkiga barn erbjudas tillfälle att omväxlande leka i 

språkgrupper och tillsammans med svenska barn i förskolan. Genom en språkvarierad 

grupp får dessa barn ett rikt och varierat språk   

 För att kunna utveckla och ta till sig ny språkkunskap behöver barn känna delaktighet 

och trygghet i förskolan genom att de blir bekräftade, sedda och hörda.   

 Barn med två språk behöver höra ord och meningar från det nya språket ofta och 

regelbundet för att lära sig dem. 

 För barn med två språk är det viktigt med fasta rutiner, förskollärare behöver skapa 

rutiner som barnen kan hålla sig till. Om förskolan byter rutiner kan det skapa 

förvirring och barnen blir mer beroende av de vuxna.  

 Förskolepersonalen bör ta vara på vardagliga situationer för att utveckla språket hos 

barnen, vid till exempel omsorgs- och rutinsituationer kan man träna olika begrepp 

och använda sig av rim och ramsor.   

  

5.2.2 BEJAKA MODERSMÅLET  

Förskolan bör erbjuda barnen tillfällen till modersmålsstöd, eftersom modersmålet fungerar 

som grund för inlärning av andra språket samtidigt som stödet stärker modersmålet.   

 Som förskollärare är det betydelsefullt att uppmuntra och stimulera barn att använda 

sitt modersmål i förskolan samt erbjuda barnen situationer där de kan utveckla sina 

språk. 

 Det är viktigt att visa intresse för barns modersmål, genom att till exempel välja att 

lära sig några enstaka ord på respektive barns modersmål, lyssna på musik och sätta 

upp bilder från barns hemländer på väggen, be om föremål hemifrån som barnen kan 

berätta om.  

 Genom att erbjuda föräldrar att tillföra kunskap om deras högtider, kulturer och 

traditioner kan barn känna större tillhörighet.  
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5.2.3 LEK OCH PEDAGOGISK MILJÖ  

För att kunna utveckla och stimulera språket hos tvåspråkiga barn i förskolan är det 

betydelsefullt att använda lek och den pedagogiska miljön som viktiga inslag. 

 

 För att utveckla leken är det angeläget att vara lyhörd, respektfull och försöka lyssna 

och ställa frågor till barnet.  

 Att ge barnen tid för lek är också betydelsefullt eftersom ju mer utvecklande leken 

blir, desto mer kan språket utvecklas.  

 Rollekar bör vara ett viktigt inslag i förskolan eftersom det ger mycket språkträning, 

då barnen i sin lek ständigt samtalar med varandra. 

 Rum och material i den pedagogiska miljön spelar en viktig roll för barns 

språkutveckling och lärande.  Barn behöver vistas i en lugn och trygg miljö där de kan 

uttrycka sig och utveckla sina språk.  

 Att skapa små lekhörnor är viktigt och gynnar språket hos barn. Lekhörnor i förskolan 

gör det lättare för barnen att leka i lugn och ro i små lekgrupper. Lekhörnorna bör vara 

avskilda från varandra med material som inspirerar till lek. 

 Inspiration för att skapa lekhörnor kan hämtas från till exempel barnlitteratur. Det är 

också viktigt att lekhörnorna finns kvar så att barnen själva kan fortsätta utveckla sin 

lek. 

 I förskolans verksamhet är det viktigt att tvåspråkiga barn får tillfällen till att leka med 

språket, det är viktigt för både modersmålet och svenskan  

 Användning av musik, rytm, rörelse och rim och ramsor är utmärkta pedagogiska 

hjälpmedel för språkutvecklingen. Att leka beröringslekar, rytm- och rörelselekar 

gynnar språket och stärker gruppkänslan. 

 Utrymme till teaterspelande (drama) bör ges. Genom att dramatisera och gestalta olika 

figurer ges barnen inspiration för att utveckla leken samtidigt som deras språk 

utvecklas. För att barn ska bli engagerade i teaterspelande behöver de vara med och 

forma hela innehållet.  

 I det språkutvecklande arbetet är sagoläsning, med hjälp av bilder eller föremål viktigt. 

Detta för att öka barnens förståelse och förstärka kommunikation kring sagans 

innehåll. Vid sagoläsning är det viktigt att förskolläraren kopplar barns egna referenser 

till sagan för att skapa en allsidig språkutveckling. För barn med två eller fler språk är 

det viktigt att få höra sagor både på svenska och på sitt modersmål, eftersom det 

skapar en större förståelse av sagans innehåll. 
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5.3 METODDISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING 
Genomförandet av vår litteraturbaserade studie har gått bra och vi menar att vi besvarat 

frågeställningen och nått vårt syfte. Risken med litteraturstudier kan vara att man missförstår 

det som står i litteraturen, eftersom man kan tolka innehållet på olika sätt. Det finns inte heller 

möjligheter att ställa följdfrågor ifall man har funderingar kring textens innehåll. Utifrån 

litteraturstudien har vi ett resultat som skulle kunna fördjupas med annan empiri, t.ex. genom 

observationsstudier. Vårt förslag på arbetsplan skulle kunna prövas och förbättras ute i 

verksamhet. Värt att tänka på är att metoden i vår arbetsplan kan behöva ges tid, eftersom det 

är då vi tror att ett gott resultat kan uppnås. Vi ser en brist på utveckling och forskning inom 

det område vi valt, och hoppas därför att fler kommer att fördjupa sig i tvåspråkiga barns 

språkutveckling och lyfta fram området i framtida forskning.   
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