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Förord  
Den här uppsatsen riktar sig till de som är intresserade av flerspråkiga barns kommunikation vid 
leksituationer. Vi har genomfört alla moment i uppsatsen tillsammans, i samma rum. Uppsatsen är 
tänkt att öppna blicken även för lekmaterials språkbärande funktion i lek, där barnen saknar ett 
gemensamt verbalt språk.  

På många förskoleavdelningar i Sverige vistas barn och vuxna tillsammans, utan ett gemensamt 
verbalt språk och är således helt beroende av alternativa kommunikationsmetoder. Genom att se 
lekmaterialen och dess plats i barns kommunikation på detta sätt har vi försökt hitta ett nytt sätt att 
skapa en kommunikativ förskolemiljö som öppnar upp för och kan tänkas främja gemensam lek för 
barnen. 

För att kunna genomföra studien fick vi hjälp från flera håll, tack! Vi känner en enorm tacksamhet 
till alla respondententer som avsatt tid från sin verksamhet för att bidra till vår studie samt 
pilotstudien. För att kunna observera barnen krävs även vårdnadshavarnas medgivanden, för 
ändamålet fick vi hjälp att översätta blanketten på flera språk. Ett stort tack till Cemil, Amy, Zelal och 
Zinar, Oleg samt Shukri, utan er hjälp hade studien varit svår att genomföra. Slutligen, tack Ulla 
Damber, för din handledning som bidrog till att föra skrivandet i rätt riktning.  
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Abstrakt  
I vår kvalitativa studie har vi undersökt hur flerspråkiga barn, utan gemensamt verbalt språk, 
kommunicerar vid leksituationer samt vilka lekmaterial som används i barnens kommunikation i 
leken. Studien bygger på den sociokulturella teorin om barns utveckling. Genom att kombinera 
observationer av leksituationer med intervjuer med verksam personal som arbetar i barngrupper där 
barnen är flerspråkiga och saknar ett gemensamt verbalt språk har vi kommit fram till att det finns 
lekmaterial som får en språkbärande funktion vid leksituationer. Om barnen inte har en vuxen att 
tillgå i leken som stöd och tolk så underlättar så kallade kodade lekmaterial, till exempel en telefon, 
barnens gemensamma lek då lekmaterialen får en kommunikativ funktion för att barnen kan läsa av 
dem och uppfatta dem på samma sätt.  
 
Nyckelord: flerspråkighet, förskola, kommunikation, lek, lekmaterial. 
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Introduktion  

Inledning  
I dagens svenska förskolor finns en ny utmaning, flerspråkiga barn som saknar ett gemensamt verbalt 
språk att kommunicera på. Flerspråkiga barn har sedan länge vistats i förskolan och det har forskats 
mycket inom området flerspråkighet bland förskolebarn. Däremot har forskningen inte i samma 
utsträckning riktat fokus på de barngrupper där barnen saknar ett gemensamt verbalt språk. 

I Lpfö18 (Skolverket, 2018), förskolans nya läroplan, så lyfts kommunikation, men även lek, som 
centrala delar av förskolans undervisningspraktik. Enligt den nya läroplanen ska barnen ”erbjudas en 
stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk” (s. 8), vilket gör det oundvikligt 
att resonera kring hur man som förskollärare kan arbeta framgångsrikt med detta i den flerspråkiga 
förskolan. Även miljön som främjande och begränsande faktor problematiseras i läroplanstexten 
vilket i sin tur väckt en nyfikenhet kring hur man på bästa sätt kan skapa en miljö som främjar barns 
kommunikation, framförallt vid leksituationer.  

När vi läst in oss på tidigare forskning inom området så har vi bland annat hittat indikationer på 
att lekmaterial som barnen tidigare har erfarenheter av är fördelaktiga för flerspråkiga barns verbala 
kommunikationsmöjligheter. När barnen har tidigare erfarenheter av ett lekmaterial så möjliggör 
lekmaterialet att samtal och dialog tar sin utgångspunkt i förskolans miljö (Kultti, 2014). Tidigare känt 
är även att barn kommer till förskolan med olika erfarenheter i bagaget. Det som då blev intressant att 
undersöka är om det finns lekmaterial i förskolan som barnen har gemensamma erfarenheter av som 
barnen uppfattar på samma sätt. Eriksson Bergström (2013) kommer i sin forskning fram till att det är 
så kallade okodade lekmaterial, till exempel konstruktionsmaterial, som blir fördelaktigt för barnens 
kommunikation. I förhållande till de varierande erfarenheter och uppfattningar om lekmaterial som 
barnen har med sig till förskolan, särskilt när de talar helt olika språk, blev vi nyfikna på vilka 
lekmaterial som kan tänkas gynna kommunikationen i barnens lek.  

Eriksson Bergström (2013) presenterar i sin forskning en modell av de olika stegen barnen går 
igenom tillsammans när de skapar en gemensam lek. I de olika förhandlingarna barnen deltar i så 
krävs det av barnen att de kan kommunicera med varandra för att skapa en gemensam lek. Redan 
under förskollärarutbildningen, när vi läste forskningen fick vi känslan av att forskningen inte är 
utförd i barngrupper där barnen saknar ett gemensamt verbalt språk. Under våra VFUperioder har vi 
gjort VFU i barngrupper både där barnen har gemensamt verbalt språk, men även i grupper där 
barnen saknar ett gemensamt verbalt språk. Det vi har reflekterat kring är hur olika leken ter sig i de 
olika barngrupperna, trots att förskolemiljöerna är snarlika. I de barngrupper där barnen kan 
kommunicera verbalt med varandra har vi upplevt helt andra typer av leksituationer än i de 
barngrupper där barnen saknar ett gemensamt språk att kommunicera verbalt på.  

Tidigare forskning ger flera exempel på hur svårt det är för flerspråkiga barn, utan gemensamt 
verbalt språk, att kommunicera med varandra, framförallt vid leksituationer (Håland & Anveden, 
2018; Kullti, 2014; Skaremyr, 2014). När kommunikationen brister mellan barnen har tidigare 
forskning kommit fram till att barnen tar stöd i sitt kroppsspråk och de lekmaterial som finns att tillgå 
på förskolan. Utifrån detta tänkte vi att det vore spännande att undersöka vilka lekmaterial på 
förskolan de flerspråkiga barnen, utan gemensamt verbalt språk, väljer i så kallad fri lek tillsammans 
med andra barn samt vilken funktion lekmaterialen fyller i leksituationen. 
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En av våra avsikter med studien var att studien skulle tänkas kunna bidra till ett nytt sätt att se 
på hur förskolläraren kan tänka och resonera i mötet med barngrupper där barnen har svårt att 
kommunicera med varandra verbalt. Genom att undersöka hur flerspråkiga barn utan gemensamt 
verbalt språk kommunicerar vid leksituationer, med ett särskilt fokus mot lekmaterialets 
språkbärande funktion, så hoppas vi kunna bidra till att arbetet ute på förskolorna kan utvecklas och 
inspirera till reflektion och dialog inom området.  

Operationalisering av begrepp 

I vår uppsats har vi att använt oss av begrepp som kodat, öppet kodat och okodat lekmaterial, 
transformera, artefakt, mediera och handlingserbjudande.  

Kodat och okodat lekmaterial är begrepp som beskriver ett materials betydelse för sin utformning. 
Ett kodat material har en tydlig och utformning och tydligt uttalat syfte som t.ex. en metallbil, medan 
ett okodat är mer neutralt och erbjuder en bredare repertoar med handlingserbjudande, till exempel 
en byggkloss (Eriksson Bergström, 2013).  

Öppet kodat lekmaterial är ett begrepp som bäst beskrivs med hjälp av Waldorfpedagogiken. 
Lekmaterialet som exemplifieras av Liebendörfer och Liebendörfer (2013) är en träkloss vars form är 
billiknande, barnet kan uppfatta den klossen som till exempel personbil, familjebil eller sportbil. 
Materialet barnen ska ha tillgång till ska alltså vara öppet för att erbjuda barnen så många 
handlingserbjudanden som möjligt. Det öppet kodade lekmaterialet erbjuder barnen flera 
handlingserbjudanden än till exempel färgade metallbilar som ser ut som riktiga bilmodeller och då 
erbjuder färre handlingserbjudanden, enligt waldorfpedagogiken.  

Ett handlingserbjudande innebär i denna kontext vad ett material kan väcka för erbjudanden till 
barnen i lek, vilket kan variera beroende på huruvida kodat kontra okodat ett material ter sig vara 
(Eriksson Bergström, 2013).  

I vår text kommer vi också att benämna förskolans material som barnen använder sig av i leken för 
lekmaterial. Detta för att tydligt avgränsa materialets syfte i uppsatsen.  

Artefakter avser också förskolans material och kommer att nämnas i bakgrundslitteraturen. När vi 
benämner begreppet artefakter i vår uppsats så blir det också nödvändigt att gå in på begreppet 
mediera. Genom en artefakt, t.ex. en miniräknare så medieras kunskapen vidare genom artefakten 
(Ljunggren, 2013). I en förskolekontext kan det till exempel vara en leksaksspis som ser ut som en 
riktig spis och då förmedlar hur en spis kan användas.  

Transformera är det som sker när barnen tillsammans i leken transformerat ett material, t.ex. en 
kloss som blir till en telefon (Löfdahl, 2009).  

Teoretisk utgångspunkt och analysbegrepp för studien 

Vår studie har en sammanslagning av en teoretisk utgångspunkt och begrepp som ligger till grund för 
vidare analys och bearbetning av insamlade data. Vi utgår från ett sociokulturellt perspektiv beskrivet 
av Säljö (2000) när vi skriver om språk och kommunikation. I vår studie använder vi oss även av 
begrepp från Sofia Eriksson Bergströms studie (2013) som underlag för beskrivning och analys.  

Säljö (2000) menar att kommunikativa processer, enligt den sociokulturella teorin, är helt centrala 
processer i samband med människans utveckling och lärande. Språket ger oss en unik förmåga att 
dela med oss av erfarenheter varandra sinsemellan, språket blir det verktyg vi människor använder 
oss av för att förstå vår omvärld samt agera i den. 

I den sociokulturella teorin pratas det om artefakter som redskap i lärande. Artefakter är fysiska 
föremål som vi använder för att lära oss tillsammans, till exempel miniräknare. Säljö lyfter fram 
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artefakterna som en slags uppsamlingsplats av människans gemensamt insamlade kunskaper och 
insikter. I en förskolekontext skulle en artefakt kunna vara till exempel köksutrustning att leka med 
vid en leksaksspis, dessa kallas kulturella artefakter och blir således artefakter i förskolans kultur 
(Säljö, 2000).  

Eriksson Bergström (2013) skriver om kodat respektive okodat material. I avhandlingen, som 
behandlar samspelet mellan rum, barn och pedagoger i den fysiska miljön, så använder hon sig av 
teoretiska utgångspunkter från det sociokulturella perspektivet. Eriksson Bergström använder 
begreppet handlingserbjudande för att analysera barns aktiviteter och handlingar i den fysiska miljön. 
Eriksson Bergström har med observationer studerat vilka handlingserbjudanden det är som barn 
upptäcker och använder, och kom fram till slutsatsen att det är det okodade materialen som barnen 
samspelar bäst med då de uppmanas till fler verbala förhandlingar om materialets betydelse i leken. 
Genom dessa förhandlingar ges möjlighet till gemensamma lekteman och gemensamma konstruerade 
objekt. Alltså är det materialets handlingserbjudande som blir avgörande för om barnens lek blir 
gemensam eller individuell (Eriksson Bergström 2013).  

Bakgrund 
I urvalet av tidigare forskning har vi fokuserat på att söka forskning om hur flerspråkiga barn 
kommunicerar, i och utanför lek, samt till viss del på den flerspråkiga språkutvecklingen. Vi har valt 
att fokusera på utvald forskning för att få en bild av de flerspråkiga barnens förutsättningar till verbal 
kommunikation. Vi har även sökt tidigare forskning kring lekmaterial i flerspråkiga barns lek. 

Flerspråkiga barns språkutveckling 

För många flerspråkiga barn sker det första mötet med det nya landets gemensamt verbala språk i 
samband med förskolestart. Då de introduceras för och börjar utveckla det nya språket i ett senare 
skede efter det att de börjat utveckla sitt modersmål så utvecklas en succesiv flerspråkighet för dessa 
barn (György & Ullholm, 2010; Kim, Park & Lut, 2018; Sandvik & Spurkland, 2012). Barnen som blir 
succesivt flerspråkiga är medvetna om att de inte kan kommunicera på sitt modersmål om de vill bli 
förstådda, det är oerhört viktigt att verksam förskolepersonal är medveten om att dessa barn berövas 
ett kommunikationsmedel som de tidigare lärt sig (Sandvik & Spurkland). Även Svensson (2012) kom 
i sin forskning fram till att förskolan har en särskilt viktig roll för de flerspråkiga barnens 
språkutveckling, särskilt för de barn som möter det gemensamma verbala språket för första gången på 
förskolan.  

Sandvik och Spurkland (2012) fann att den succesivt flerspråkiga utvecklingen brukar inledas med 
en icke-verbal period, perioden brukar hålla i sig runt cirka sex månader, vilket även Svensson (2013) 
kommer fram till, hennes forskning indikerar att det kan ta ett till flera år att lära sig det nya 
gemensamt verbalt språket. Den icke-verbala perioden innebär inte att barnet inte kommunicerar 
verbalt alls, utan det syftar till verbal kommunikation på det nya språket, menar Sandvik och 
Spurkland (2012). Under den icke-verbala perioden är det av stor vikt att förskolepersonalen lär sig 
barnets icke-verbala språk, kroppsspråk, mimik med mera, då ”den typen av följsam interaktion 
rymmer en stor lärandepotential” (Sandvik & Spurkland, s. 56). Det nya språket kan utvecklas på två 
olika sätt. Det första alternativet till utveckling av det nya språket sker på samma sätt som när barn lär 
sig sitt första språk, det vill säga att barnet först lär sig enstaka ord och sedan successivt bygger på fler 
och fler ord i sina uttalanden (Axelsson, 2010; Hoff et. al., 2012 och Sandvik & Spurkland 2012). Det 
andra alternativet för utveckling av det nya språket som lyfts fram sker genom att barnen lär sig olika 
fasta uttryck och sedan uttrycker dessa flitigt och prövar att sätta dem i olika kontexter för att se vart 
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de landar rätt (Sandvik och Spurkland). Kim, Parker och Lust (2018) kom i forskning fram till att de 
successivt flerspråkiga barnen som deltog i studien behärskade första språket vid cirka två års ålder 
och det nya språket vid tre års ålder.  

Om barnen möter alla sina språk samtidigt till exempel om den ena vårdnadshavaren eller ett 
syskon pratar landets gemensamma verbala språk med barnet hemma, så utvecklas språken parallellt, 
en så kallad simultan flerspråkighet (György & Ullholm, 2010;Kim, Park & Lust, 2018; Sandvik & 
Spurkland, 2012). Kim, Parker och Lust fann i sin studie att de simultant flerspråkiga barnen talade 
alla sina språk vid två års ålder, de simultant flerspråkiga barnen hade, enligt studien, större 
sannolikhet än de successivt flerspråkiga barnen möjlighet att behärska båda språken. Vidare menar 
Sandvik och Spurkland (2012) att det är viktigt att se flerspråkiga barns språkutveckling i sin helhet, 
det är vad barnen kan på alla sina språk som räknas.  

Ljunggren (2013) har också studerat flerspråkiga barns språkutveckling i observationsstudier. Hon 
kom i sina studier fram till att flerspråkiga barn bildar begrepp i lek tillsammans med andra barn, de 
lär sig det nya språket tillsammans, av och med varandra. Även Palla och Vallberg Roth (2018) drar 
liknande slutsatser i sin studie, de har kommit fram till att lärandet sker spontant i vardaglig 
kommunikation tillsammans med andra. Vidare indikerar empirin i studien att den verbala 
kommunikationen är det didaktiska verktyget som dominerar i språkundervisning. En annan central 
del i undervisningen som lyfts av såväl Sandvik och Spurkland (2012) som Palla och Vallberg Roth 
(2018) är att barnens modersmål med fördel ska lyftas in i verksamheten. Palla och Vallberg Roth 
finner att det är vanligt förekommande att be barnen tala om vad till exempel färger heter på sitt 
modersmål för att sedan jämföra det med ordet på det nya språket. Det är även vanligt att pedagoger i 
förskolan, som enbart talar det gemensamma verbala språket, lär sig några ord på barnens modersmål 
och använder dessa med barnen för att stärka överföringen av ord språken sinsemellan (Palla och 
Vallberg Roth), till exempel hooyo på somaliska som betyder mamma på svenska, för att undervisa 
barnen i det nya gemensamt verbalt språket.  

Flerspråkiga barns kommunikation 

De flerspråkiga barnen kännetecknas av en distinkt vilja att kommunicera med andra, såväl barn som 
vuxna (Sandvik & Spurkland, 2012). I sin kommunikation är det vanligt att de flerspråkiga barnen 
använder sig av olika strategier som till exempel mimik och gester för att göra sig förstådda när det 
saknas ord och begrepp på det gemensamma verbala språket, vilket även blir en slutsats i Ljunggrens 
(2013) observationsstudie. Barnen är olika i sina kommunikativa uttryck, vissa av de flerspråkiga 
barnen deltar direkt i verbal kommunikation och andra av barnen, som inte kommunicerar verbalt, 
kommunicerar främst ”genom att lyssna och tolka situationen och språkanvändningen” (Sandvik & 
Spurkland, 2012, s. 61-62).  

När barn kommunicerar uppstår ofta missförstånd, även bland flerspråkiga barn. Wermlinger, 
Gampe och Daum (2016) har studerat hur flerspråkiga barn samt barn med ett modersmål hanterar 
dessa misstag som uppstår i kommunikativa processer. Av de deltagande barnen i studien så visade 
det sig att det var de flerspråkiga barnen, med minsta ordförrådet på det gemensamma verbala 
språket, i barngruppen som visade en större skicklighet i att reparera dessa missförstånd än de barn 
som enbart talade det gemensamma verbala språket. Studiens resultat indikerar att kommunikativa 
färdigheter hos flerspråkiga barn baseras på deras unika erfarenheter av hur svår och komplex 
kommunikation kan vara. Häll (2013) har också studerat flerspråkiga barns gemensamma lek och 
även hon upptäckte att det uppstod många misstag i kommunikationen då barnen inte kunde 
kommunicera med varandra. Hon menar att den icke-verbala kommunikationen har en begränsad 
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potential jämfört med den verbala kommunikationen som lättare leder till samförstånd i 
leksituationer.  

Vidare fann Wermlinger, Gampe och Daum (2016) att flerspråkiga barn är mer benägna, än de barn 
som enbart talar ett gemensamt verbalt språk, att uttrycka olämpliga ord och meningar eller till och 
med växla till ett annat språk mitt i en konversation. Även György och Ullholm (2010) och Ljunggren 
(2013) fann i sina studier att de flerspråkiga barnen ofta språkväxlar i kommunikationen med andra. 
Bengochea, Sembiante och Gort (2018) fann i sin forskning att de flerspråkiga barnens olika kulturer 
och språkliga resurser innebär en tillgång, de har möjlighet att utnyttja sina erfarenheter genom att 
kunna växla mellan olika berättarstilar i sitt låtsaslekande. Detta kan tänkas ge barnen ytterligare 
möjlighet att göra sig förstådda trots bristen av ett gemensamt verbalt språk.  

För barn som inte kan uttrycka sig eller kommunicera har enligt Palla och Vallberg Roths studie 
(2018) hjälp av TAKK (Tecken som Alternativ Kompletterande Kommunikation) och bildstöd för att 
uttrycka sig. TAKK används som ett komplement till det verbala språket och inte som ett teckenspråk.  

Flerspråkiga barns kommunikation i samband med lek med förskolans lekmaterial 

Kultti (2014) kom i sin studie fram till att flerspråkiga barns kommunikation med andra barn främst 
sker i lekaktiviteter. I lekaktiviteterna kompletterar de flerspråkiga barnen sin kommunikation med 
andra på olika sätt, de kombinerar verbal kommunikation med kroppsspråk och lekmaterial (Håland 
Anveden, 2018). Även Skaremyr (2014) har forskat inom området och fann i sin studie att barn ser till 
att skapa deltagande i lek genom att kombinera olika kommunikativa redskap när den verbala 
kommunikationen på rådande gemensamt verbalt språk inte räcker till. När det gemensamma verbala 
språket barnen sinsemellan brister tar de bland annat till förskolans material som stöd i 
kommunikationen i leken. Eriksson Bergström (2013) har studerat de förhandlingar kring lekens 
ramar barn går igenom innan de kan starta en lek tillsammans. Dessa förhandlingar rör sig bland 
annat om rollfördelningar men även lekens handling förhandlas fram. Barn använder sig av olika 
lekmaterial som de utnyttjar på olika sätt och transformerar till det som de behöver i sin lek, till 
exempel kan en byggkloss förvandlas till en telefon när någon i leken behöver ringa ett telefonsamtal. 
För att denna transformering ska lyckas krävs det att de deltagande barnen kommunicerar med 
varandra så att alla deltagande i leken har förstått att denna byggkloss har blivit en telefon (Eriksson 
Bergström, 2013). Bengochea, Sembiante och Gort (2018) fann i sin studie att barn går igenom olika 
språkliga processer i sina lekar där de utnyttjar sina språkliga resurser för att konstruera olika 
sociokulturella och språkliga resurser. För de flerspråkiga barnen innebär detta en bred variation av 
kommunikationsfunktioner, utöver deras utbredda språkrepertoar, som utvecklar olika delade 
rollekssituationer.  

Ljunggren (2013) drar slutsatsen att kommunikation barnen sinsemellan ofta uppstår kring 
gemensamma upplevelser och sedan medieras via artefakter, hon menar att lekmaterialet i rummet till 
stor del påverkar barnens sätt att kommunicera med varandra. Ett exempel som lyfts upp i 
Ljunggrens studie är att kuddar, ett så kallat okodat material, öppnar upp för olika slags lekar och då 
per automatik för olika sätt att kommunicera på för barnen sinsemellan. Även lego är ett så kallat 
okodat material som barnen i Ljunggrens studie lekte med tillsammans. Hon har kommit fram till att 
lego bjuder in barnen till att fantisera tillsammans och att det i sin tur resulterar i att barnen fabulerar, 
det vill säga kommunicerar, tillsammans. Även Häll (2013) har studerat de fysiska artefakternas plats i 
de flerspråkiga barnens lek, hon kommer fram till att lekmaterialet utgör en social resurs i barnens 
kommunikation i leken. Häll kom fram till att lekmaterialet kan bli en resurs i leken som bidrar till att 
fortsatt lek och kommunikation. Genom att till exempel duka ett bord tillsammans i den ofta så 
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kallade hemvrån och sedan sätta sig för att äta kan barnen, utan ett gemensamt verbalt språk, leka 
tillsammans och inkludera varandra i leken utan verbal kommunikation. I denna typ av lek uppstår 
en samverkan mellan så kallad ohandling och lekmaterialet, barnen uppnår samförstånd och kan på 
så sätt leka tillsammans.  

Palla och Vallberg Roth (2018) fann i sin studie att när förskolans miljö erbjuder fler 
kommunikationsmedel, som till exempel skriftspråk, bilder och symboler, så använder sig barnen av 
dessa i sin lek på olika sätt. Dessa så kallade kommunikativa miljöer och ett medvetet verbalt 
språkbruk av förskolans personal blir på så sätt viktiga för barnens kommunikativa utveckling. Även 
Häll (2013) fann i sin forskning att de flerspråkiga barnen, utan ett gemensamt verbalt språk, lekte 
parallellekar högre upp i åldrarna. I dessa parallellekar så använder barnen lekmaterial som det fanns 
dubbletter av för att locka andra barn till lek. Genom att leka samma sak intill varandra kunde Häll 
observera att barnen tycktes uppleva en gemensam lek. Kultti (2014) observerade i sina studier att 
lekens karaktär förändras när det inte finns dubbletter av lekmaterialet, de flerspråkiga barnen 
använde då mer svenskt tal i sin kommunikation för de var tvungna att börja förhandla och förtydliga 
sig. Vidare kom hon fram till att det är fördelaktigt med lekmaterial som barnen har tidigare 
erfarenheter av då dessa möjliggör att samtal kan ta sin utgångspunkt i förskolans fysiska miljö.  

Häll (2013) kommer i sin forskning fram till att barnens olika språkliga erfarenheter bidrar till att 
flerspråkigheten utgör en stor del av barnens vardag på förskolan. I och med att alla barn kommer till 
förskolan med olika språkliga erfarenheter med sig, bör man som förskollärare ständigt fråga sig hur 
en god språkligmiljö kan skapas för alla barn (Sandvik & Spurkland, 2012). 

Syfte 
Det finns i dagsläget flera förskolor med barngrupper som består av flerspråkiga barn som saknar ett 
gemensamt verbalt språk, barn vars första kontakt med det svenska språket sker på förskolan. 
Tidigare forskning inom området riktar främst in sig på hur flerspråkiga barn kommunicerar. Det 
saknas lättillgänglig forskning riktad mot den flerspråkiga förskolans lärmiljö ur ett kommunikativt 
perspektiv. Skolverket (2018) lyfter lek och kommunikation som didaktiska verktyg i förskolans 
undervisning, även miljön som främjande och begränsande faktor diskuteras i den nya läroplanen för 
förskolan. Studien avser att få en bild av vilka lekmaterial i förskolan som främjar kommunikation och 
lek flerspråkiga barn sinsemellan i samband med leksituationer, följande forskningsfrågor blir därför 
aktuella:  

- Hur använder flerspråkiga barn, utan gemensamt verbalt språk, lekmaterial när de 
kommunicerar med varandra i leksituationer? 

- Hur kommunicerar barn utan gemensamt verbalt språk i leksituationer? 
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Metod  

Ansats 
Vår kvalitativa studie inspireras av en narrativ forskningsdesign. För att bäst undersöka hur barnen 
kommunicerar vid leksituationer och hur de använder lekmaterial så lämpar sig observationer bäst 
(Løkken & Søbstad, 1995). Med hjälp av observationer kan vi själva få syn på hur barnen interagerar 
med varandra och förskolans miljö vid leksituationer. Syftet med att använda oss av intervjuer är för 
att eventuellt kunna komplettera observationerna (Roos, 2014). Med den narrativa ansatsen vill vi 
närma oss pedagogernas egna didaktiska erfarenheter och kunskaper (Löfgren, 2014) kring 
flerspråkiga barns kommunikation vid leksituationer, framförallt när det gäller barn som saknar ett 
gemensamt verbalt språk. Vi ville även ta del av förskollärares tankar om förskolans lekmaterial. 
Löfgren beskriver att den narrativa ansatsen emellanåt kritiserats för att ”berättare tenderar att ge 
förskönade bilder av verkligheten” (2014, s. 146), för att undvika det har vi kombinerat intervjuerna 
med observationer för att även kunna jämföra det som berättats för oss med våra egna observationer. 
Innan intervjuerna har vi lagt tid på att bygga upp ett förtroende och förklara studiens syfte med hjälp 
av ett missivbrev till förskollärarna. Så fort vi fick klart vilka barngrupper vi fick gå ut till tog vi direkt 
kontakt med pedagogerna för att börja bygga upp ett så stort förtroende som möjligt, med hänsyn till 
tidsaspekten för studien. 

Sammanfattningsvis kan vi beskriva arbetet som en kvalitativ studie med narrativ ansats då vi 
avsåg att beskriva en social process, kommunikationen i leksituationer, i en kontext (Löfgren, 2014).  
Denna kontext bestod av en flerspråkig förskolemiljö.  

Datainsamlingsmetod och genomförande 
I insamling av data har vi kombinerat observationer och intervjuer. Vi har intervjuat sju respondenter 
från sex avdelningar, på samma avdelningar har vi genomfört våra lekobservationer.  

För att kunna se vilka lekmaterial i förskolan som främjar kommunikation och lek, flerspråkiga 
barn sinsemellan, i samband med leksituationer blir observation den bästa metoden. Genom att 
använda sig av direkt observation kan vi få en fullständig bild av vårt studieobjekt (Løkken & 
Søbstad, 1995) och på bästa sätt besvara våra forskningsfrågor och på så sätt stärka studiens validitet. 
Vi har använt oss av så kallad öppen observation (Lalander, 2015) och försökt att undvika dolda 
observationer, vi har befunnit oss synliga för barnen i rummen. Vid ett tillfälle frågade barnen vad vi 
gjorde där, vi berättade då för barnen att vi var där för att titta på vad och hur de leker tillsammans på 
förskolan. 

Då vi har begränsad tid för undersökningen så är risken att vi missar lekobservationer som kan ha 
relevans för att besvara studiens syfte vid observationstillfällena. Vi har därför har valde vi även att 
använda oss av intervjuer för att eventuellt kunna komplettera observationerna. 

Observationerna har genomförts i par då vi observerat samma leksituation i varsitt protokoll. I det 
löpande protokollet har vi observerat hur barnen kommunicerar med varandra i leken och antecknat 
resultaten med papper och penna. Barnen som observerats har befunnit sig inomhus och haft så kallad 
fri lek, då vi endast var intresserade av fri lek. Det är förskolorna som själva samlat de barn, vars 
vårdnadshavare gett sitt medgivande till barnens deltagande i studien, som befunnit sig inomhus. 
Resterande barn har varit utomhus vid observationstillfällena. Vi har även haft ett 
observationsprotokoll där vi noterat om det är så kallat kodat eller okodat lekmaterial som blir 
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föremål för den gemensamma leken. Vi har spenderat en förmiddag på varje förskola, då det var det 
vi fick tillträde till. Barnens lekar pågick inte under lång tid, de växlade snabbt mellan olika aktiviteter 
och därför fick vi med oss fler observationer från varje avdelning. Vi har agerat på olika sätt, på olika 
avdelningar genom att läsa av situationerna. Om barnen har varit i en lek under en längre stund har vi 
satt oss i samma rum och observerat. När det till exempel har varit trängre utrymmen har vi ställt oss 
längs väggen eller i dörröppningen för att inte störa leken. Vi har varit tydliga med att göra öppna 
observationer, så barnen har alltid sett oss samt vad vi gjort. Alla mottagande avdelningar hade 
dessutom pratat med och informerat barnen i förväg, så barnen blev inte överraskade av vår närvaro.  

Intervjuerna har varit av semistrukturerad karaktär med öppna frågor (Eliasson, 2018) som testats 
fram i två olika pilotstudier där vi valt ut de intervjufrågor som fick respondenterna att börja berätta. 
De teman som fanns med i intervjuguiden är beskrivning av barngruppen, erfarenheter kring barnens 
kommunikation vid leksituationer, exempel på vilka lekmaterial barnen väljer vid gemensam lek samt 
resonemang kring barnens kommunikationsmöjligheter i miljön (Bilaga 2). Löfgren (2014) lyfter fram 
tidsbristen på förskolan vilken vi tagit hänsyn till. Våra intervjuer pågick under 30 minuter för att inte 
studien skulle upplevas belastande för verksamheten samt för att öka möjligheten för tillträde i 
verksamheten. Vi har spelat in intervjuerna och sedan transkriberat dem i direkt anslutning till 
intervjutillfället, likt Emilsson (2014). Genom att transkribera intervjuerna direkt så hade vi dem färskt 
i minnet och kunde på så sätt löpande skriva med kommentarer för analysunderlag. Under en av 
intervjuerna fungerade inte tekniken riktigt. Vi tryckte på fel knapp och intervjun spelades inte in. Vi 
löste detta genom att anteckna det vi kom ihåg och mailade till respondenten för översyn och 
korrigeringar. Vid vår sista intervju så ville inte respondenten delta ensam utan ville genomföra den 
tillsammans med sin kollega, vilket också skedde. 

I första kontakten med en av de biträdande förskolecheferna på enheten så berättade hen att det 
tidigare varit problematiskt för studenter att få föräldrarnas medgivande till observationsstudier. För 
att underlätta för oss själva såg vi till att översätta vår samtyckesblankett till så många språk som 
möjligt för att i största möjliga mån försäkra oss om att fler vårdnadshavare skulle förstå och ta till sig 
studiens syfte. Att översätta till flera språk möttes av positiva reaktioner bland personalen på 
förskolan. Flera av de blanketter vi fick in har varit på andra språk än svenska. Vi översatte 
samtyckesblanketterna till somaliska, kurdiska, engelska, turkiska och ryska. 

Urval 
Vi tog hjälp av en biträdande förskolechef i ett lämpligt upptagningsområde för undersökningen. Vi 
kontaktade just den biträdande förskolechefen för att hen var mest lättillgänglig, vi ville på ett snabbt 
sätt få tillträde till flera förskolor. Vi har tidigare erfarenheter, vid andra uppgifter, av att det kan vara 
svårt att komma i kontakt med rätt personer och få tillträde. Genom att kontakta denna biträdande 
förskolechef fick vi snabbt besked och kontaktuppgifter till avdelningsansvariga på de avdelningar vi 
skulle få besöka. Urvalet påminner om ett så kallat snöbollsurval (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015) 
då vi tog första kontakten med en person som sedan lämnade till avdelningsansvariga på de 
avdelningar vi skulle få observera som i sin tur gav kontaktuppgifter till den respondent vi skulle få 
intervjua. Ett snöbollsurval kan bli problematiskt då risken är att de respondenter som väljs ut är 
särskilt pålästa och möjligtvis kan tänkas ge de så kallade rätta svaren.  
     Våra kriterier för urvalet bestod av att det skulle vara tre olika förskolor med många olika språk; en 
småbarnsavdelning och en storbarnsavdelning på respektive förskola. Vi önskade även att få intervjua 
en pedagog från respektive avdelning. Vi fick tillgång till observationer på önskade avdelningar och 
fick genomföra önskade intervjuer. 
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Avdelningarna som deltagit i studien 
Under besöket på Avdelning 1 har vi observerat två olika leksituationer som utspelade sig under tiden 
barnen hade så kallad fri lek. Barnen som observerats är 3-4 år. Alla barn på avdelningen är 
flerspråkiga, bland språken finns bland annat somaliska, turkiska, sorani, ryska, tigrinja, polska och 
thai/svenska med flera representerade i barngruppen.  

Barnen som observerats på Avdelning 2 är 2-3 år gamla. Barnen befann sig inomhus och hade så 
kallad fri lek. Inget barn på avdelningen har svenska som modersmål, vilket innebär att alla var 
flerspråkiga. De språk som finns representerade på avdelningen är bland annat kurdiska, persiska, 
arabiska, somaliska med flera.  

De barn som observerats på Avdelning 3 är 1-3 år gamla, de befann sig inomhus och hade så kallad 
fri lek. På avdelningen finns ett barn med svenska som modersmål, övriga barn är tvåspråkiga. Bland 
representerade språk finns bland annat arabiska, engelska, indiska, syrianska med mera.  

På Avdelning 4 är barnen 4-5 år gamla. Barnen befann sig inomhus och hade så kallad fri lek. På 
avdelningen går endast två barn med svenska som modersmål, övriga barn är flerspråkiga. Det finns 
flera olika språk representerade i barngruppen bland annat tigrinja, somaliska, engelska, syrianska 
med mera.  

Barnen som observerats på Avdelning 5 är barnen 1-3 år gamla. Alla barn har ursprung i olika 
länder. Barnen pratar bland annat kurdiska, arabiska, somaliska, engelska, polska och ryska. När vi 
kom till avdelningen hade barnen så kallad fri lek inomhus tillsammans med pedagogerna.  

På Avdelning 6 går det barn i åldrarna 2,5-6 år. På avdelningen finns det åtta representerade språk, 
inget av barnen har svenska som modersmål. Flera av barnen talar fler än två språk. Många av barnen 
kommunicerar på engelska, som de verkar lärt sig via till exempel Youtube. Barnen befann sig 
inomhus och hade så kallad fri lek.  

Databearbetning och analys 
Observationerna har vi tolkat var för sig, vi har använt oss av överstrykningspennor i olika färger för 
att kategorisera materialet. Vi använde följande färgkoder: gul för kommunikation, rosa för okodat 
lekmaterial, grön för kodat lekmaterial. När vi sedan satte oss ner för att sammanslå allt sökte vi efter 
de mönster som vi båda upptäckt och diskuterade och sökte samband i våra upptäckter. Vår 
analysmetod kan liknas med en så kallad tematisk analysmetod. Först har vi sorterat insamlade data 
med hjälp av färger, reducering har vi gjort genom att exkluderade data som inte rymdes i vår 
avgränsning slutligen har vi argumenterat i våra diskussioner, men även i resultatdelen, kring varför 
utvald empiri är av intresse för studien (Rennstam & Wästerfors, 2015). 

     Intervjuerna har vi valt att transkribera då det enligt Löfgren ”är ett utmärkt sätt att lyssna nära 
och noga” (2014, s. 151) till respondenten. I analys av insamlade data från intervjuerna har vi även här 
valt att tolka insamlade data var för sig för att sedan jämföra och söka gemensamma mönster mellan 
de olika transkriberingarna. När vi har bearbetat transkriberingarna har vi använt oss av 
analysverktygen; kodat lekmaterial, okodat lekmaterial och kommunikation för att sortera insamlade 
data. Vi använde oss av samma färgkoder som vi använde i arbetet med observationerna. Då vi båda 
tolkat alla intervjuer i databearbetningen så har vi transkriberat hela intervjuerna. I den narrativa 
databearbetningen har vi försökt att kontextualisera insamlade data i förhållande till vårt studieobjekt, 
vilket innebär att den enskilda berättelsen från en respondent bidrar med nya perspektiv på den stora 
berättelsen (Löfgren, 2014), för att kunna komplettera våra observationer vid behov. Detta har vi gjort 
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genom att tillvarata de enskilda berättelserna och sätta de i relation till tidigare forskning men 
framförallt till de resultat vi fann i genomförda observationer. 

Efter kategorisering har vi jämfört observationer och intervjuer och sedan sökt likheter och 
olikheter i resultaten. Rennstam och Wästerfors (2015) lyfter att det i analysfasen är nödvändigt att 
reducera sin empiri vilket vi gjort genom att ha valt ut de delar av empirin som bäst representerar den 
insamlande empirin i sin helhet. Även här har vi bearbetat insamlade data var för sig för att sedan 
jämföra och diskutera våra respektive resultat för att komma fram i samstämmighet och stärka 
studiens trovärdighet.  

Forskningsetiska överväganden   
De pedagoger som har varit med och deltagit i vår studie har samtliga blivit informerade om de 
rättigheter de har kring sitt deltagande. Respondenterna har blivit informerade om att deltagandet är 
frivilligt och konfidentiellt. Vi har även varit tydliga med att samtycket till deltagande kan dras 
tillbaka och att intervjuerna kan avbrytas. Vi har även tagit fasta på det vid våra observationer, vid en 
av lekobservationerna uppfattade vi barnens blickar och kroppsspråk som ett eventuellt nekande till 
observationen. Vi uppfattade det även som att leken stannade upp när de förstod att de var 
observerade. Då avbröt vi observationen och valde istället att observera en annan leksituation i 
samma rum. 

Då vi arbetar inom förskolenheten så kändes det viktigt för oss att komma till andra förskolor än 
den vi arbetar på. Våra forskningsetiska överväganden går i enlighet med Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2018).  

Metoddiskussion 
Genom att utgå från observationer har vi kunnat besvara våra forskningsfrågor på ett adekvat sätt. 
Enligt Løkken och Søbstad (1995) så är det fördelaktigt att från början veta vad som avser att 
observeras, ett tydligt fokusområde. Vi kan aldrig få reda på hur något är eller ter sig utan att se efter 
själva, intervjuer tenderar att ge förskönade berättelser och inte rätt perspektiv (Löfgren, 2014). Innan 
vi gick ut och observerade var vi därför tydliga med vad vi skulle observera samt hur vi skulle gå 
tillväga. För att ta reda på vad barn gör behöver vi själva observera hur de använder lekmaterialen 
och hur de kommunicerar vid leksituationer. Vi är medvetna om att vi bara spenderat en liten stund 
tillsammans med barnen (en förmiddag per förskola) vilket gjort att intervjuerna har varit ett bra 
komplement för att ta fasta på saker vi eventuellt missat. Hade vi haft mer tid med varje barngrupp så 
är det ändå troligt att få fram samma resultat då vi fick med oss samma resultat från varje avdelning 
vi besökte.  
     Vad vi fått fram i observationerna har inte alltid stämt överens med vad respondenterna berättat. 
Till exempel lyfter fler av respondenterna det okodade lekmaterialet som fördelaktig i 
kommunikationen samtidigt som våra observationer av samma barngrupp tyder på motsatsen. En av 
respondenterna talade även negativt om kodade lekmaterial, vi valde att ha detta med oss men att inte 
fästa för stor vikt vid det då vi observerat annat i barngruppen. Genom att vi var medvetna om den 
förskönade bilden som riskeras vid narrativ ansats (Löfgren, 2014) så har vi kunnat undvika att färgas 
av respondenternas utsagor. För att reda ut detta tog vi sedan stöd i tidigare forskning inom området 
för att förstå och kunna dra slutsatser. Genom att kombinera observation och intervju med teori och 
tidigare forskning kan vårt tillvägagångssätt liknas med triangulering (Svensson & Ahrne, 2015) då vi 
kombinerat två olika insamlingsmetoder samt tagit stöd i tidigare forskningsfält och den 
sociokulturella teorin om barns utveckling och lärande för att kunna besvara uppsatsens 
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frågeställningar. Metoden har varit nödvändig för att kunna urskilja mönster och dra slutsatser och 
föra arbetet framåt.  

Att använda oss av snöbollsurval kan till viss del ha påverkat studien. Om vi inte hade varit 
medvetna om att det kan tänkas väljas ut personer som svarar rätt hade vårt arbete kunnat färgas av 
respondenternas berättelser (Svensson & Ahrne, 2015). Vi var dock ständigt medvetna om riskerna 
och har till största del förlitat oss på våra observationer och tidigare forskning kombinerat med den 
sociokulturella teorin för att öka studiens trövärdighet. 
     Vid kategorisering och reducering av insamlade data har det varit fördelaktigt att söka mönster på 
varsitt håll. Att kunna jämföra och hitta samband och skillnader i två olika analyser har stärkt 
studiens trovärdighet då vi tagit fasta på de mönster och upptäckter som vi båda gjort i behandlingen 
av insamlade data. Med hjälp av trianguleringen som navigeringsmetod har vi ökat studiens 
trovärdighet (Svensson & Ahrne, 2015). Om vi inte hade använt oss av nämnda metoder hade det 
blivit problematiskt att dra slutsatser och i samband med det fått ut något av analysfasen.  

Intervjun där tekniken strulade har inte påverkat resultatet i sin helhet då observationerna är de 
data vi främst vilar på. Den del av intervjun som vi använt är direktciterad och godkänd av 
respondenten och styrks även av fler observationer och tidigare forskning. Om vi hade lagt större vikt 
vid intervjuerna hade detta påverkat studiens trovärdighet negativt, men nu är inte enskilda 
berättelser kärnan i vår uppsats.  
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Resultat och analys 

Lekmaterialets betydelse för kommunikation i leksituationer med okodat 
lekmaterial 
Vi har i vår undersökning upptäckt flera mönster som indikerar att barn som saknar ett gemensamt 
verbalt språk kan ta stöd i kodade lekmaterial för att öppna upp och bana väg för gemensam lek med 
okodat lekmaterial tillsammans med andra barn. I en observation (på Avdelning 4) har vi sett exempel 
på när det okodade lekmaterialet blir fördelaktigt och erbjuder fler handlingserbjudanden. Ett av 
barnen på avdelningen börjar prata på engelska med ett annat barn i lek med lego, hen försöker 
transformera legot till något ätbart. Det andra barnet nappar inte. Lekmaterialet transformeras inte 
och gemensam lek uteblir trots upprepade försök:  
 

I rummet stod Barn 9 och konstruerade med lego, så kallat okodat material, Barn 10 kom fram och 
frågade; 

- ”Vad gör du?” 
Barn 10 fick inget svar och tog då en legoplatta med bitar på, så kallat okodat lekmaterial, och 
använde en plastkniv, så kallat kodat lekmaterial, för att dra den fram och tillbaka på mitten av 
legoplattan. Barn 11 och Barn 12 kom in i rummet, Barn 11 tog fram en låda med lego och började 
konstruera tillsammans med Barn 12. Barn 11 och Barn 12 avlägsnade sig efter en stund. Barn 9 och 
Barn 10 stod kvar och börjar prata med varandra på engelska; 

- ”Here eat” (Barn 10). 
- ”No” (Barn 9).  
- ”What you wanna eat?” (Barn 10, drar samtidigt runt med en hand i legolådan och bläddrar bland 

legobitarna). 
- ”Pink” (Barn 9).  
- ”This is röd, not pink” (Barn 10).  

Barn 10 tog sedan upp plastkniven igen och drog den återigen fram och tillbaka i mitten på 
legoplattan, hen lämnade sedan rummet. 

 
Eriksson Bergström (2013) uttrycker, med stöd i den sociokulturella teorin, att det är de okodade 
lekmaterialen som är de material som barnen samspelar bäst med då hon menar att de uppmanar till 
flera verbala förhandlingar. Häll (2013) i sin tur fann i sin studie att lekmaterialet i sig utgör en social 
resurs i de flerspråkiga barnens lek, med exempel på kodade lekmaterial menar hon att barnen kan 
inkludera i lekar utan verbal kommunikation.  

I tre observationer där barnen kommunicerar i lek med okodat lekmaterial, lego samt clicks, har vi 
sett hur de okodade lekmaterialen blir fördelaktiga för barnens kommunikation. Vi har även sett 
tydliga exempel på hur barnen kan ta stöd i kodat lekmaterial för att kommunicera i lek med okodat 
lekmaterial. Vid en av observationerna så konstruerade barnen tillsammans med clicks, det ena barnet 
hämtade då en pärm med bilder på olika konstruktioner av clicks och pekade på bilden och sade: ”Jag 
ska göra en sån”. Barnet var på väg att konstruera med clicksen för att sedan transformera sin 
konstruktion till något annat, vilket är något barn gör i lek. Eriksson Bergström (2013) menar att 
barnen använder sig av de olika lekmaterialen och transformerar dem till det som behövs i deras lek. 
För att lyckas med transformeringen så kombinerade just det här barnet sin verbala kommunikation 
med lekmaterial. Att kombinera verbal kommunikation med lekmaterial är vanligt förekommande i 
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flerspråkiga barns lek (Håland Anveden, 2018 & Skaremyr, 2014), vilket det här barnet tydligt 
exemplifierade.  

Resultatet ger flera exempel på att i lek med okodade lekmaterial förekommer främst ickeverbal 
kommunikation. Barnen delar till exempel lekupplevelsen genom att parallelleka, utbyta blickar, göra 
ljud, springa och skratta tillsammans, vilket exemplifieras i flera observationer. Genom att 
parallelleka, det vill säga leka samma sak intill varandra, så har Häll (2013) i sin studie kommit fram 
till att barnen tycks uppleva en gemensam lek i kontexten.   

I den gemensamma leken med okodade lekmaterial har vi främst observerat så kallad icke verbal 
kommunikation vid flera observationer. På till exempel Avdelning 1 ingick barnen i en gemensam lek 
med okodade lekmaterial. I leken sprang barnen runt, efter varandra, och skrattade. Dessa lekar är 
enligt förskolläraren på avdelningen vanligt förekommande i barngrupper där barnen inte har ett 
gemensamt verbalt språk att kommunicera på. Hen menar att det är kroppsspråket de tar till för att 
kommunicera med varandra och leka tillsammans, vilket även Skaremyr (2014) kommer fram till i sin 
studie.  

Barn skapar deltagande i andras lekar genom att kombinera olika kommunikativa redskap när den 
verbala kommunikationen brister på rådande gemensamt verbalt språk. På Avdelning 6 observerade 
vi en leksituation där barnen till en början kommunicerade verbalt, men då de inte verkade lyckas 
hitta ett samförstånd i leken så utmynnade leken till en mer actionfylld springlek utan verbal 
kommunikation:  

 
Två barn befann sig inne i rummet. Barn 24 och Barn 25 hade plockat fram filtar, så kallat okodat 
lekmaterial, och hängt dem över axlarna. Barn 24 lade sig sedan i soffan med filten över sig och gav 
från sig snarkliknande ljud.  
- ”Du skojar” (Barn 24). 
- ”Nääe” (Barn 25). 
- ”Slutaa, det är inte roooligt” (Barn 24). 
Barnen tittade sedan på varandra och skrattar. 
- ”Ska vi leka?” (Barn 25).  
Barnen hängde sedan filtarna över sina axlar och började gå runt i rummet. Barn 24 satte sig sedan i 
ett hörn och hängde filten över benen.  
- ”Ahhh, jag sitter fast” (Barn 24).  
Barn 25 började springa runt i rummet. 
- ”Wohoo. Let it goo, let it goo” (Barn 25).  

 

Lekmaterialets betydelse för kommunikation i leksituationer med kodat 
lekmaterial 
Vid en av observationerna på Avdelning 5 observerade vi tydligt hur barnen tar till icke verbal 
kommunikation när den verbala kommunikationen inte räcker till:  
 

Två barn lekte i rummet tillsammans med en pedagog. Barnen och pedagogen satt på varsin stol 
runt ett bord. Barn 17 har en krokodil, så kallat kodat lekmaterial, i handen och gjorde ett väsande 
ljud. 
- ”Beep beep” (Barn 17), Barn 17 viftade sedan med krokodilen i handen.  
Barn 18 satt på en stol och hade två kaffekoppar och flera leksaksfrukter som hen stoppade i och ur 
olika muggar, så kallade kodade lekmaterial. Barn 18 riktade sig mot pedagogen: 
- ”Titta där.” 
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- ”Vad är det? Kaffe?” (Pedagogen). 
- ”Banan” (Barn 18).  
Barn 17 sträckte ut handen mot en plastapelsin, så kallat kodat lekmaterial.  
- ”Vill du ha apelsinen?” (Pedagogen). 
Barn 18 sträckte fram en träbanan, så kallat kodat lekmaterial, mot pedagogen och sade: 
- ”Banan... Banan!” 
Barn 18 tog sedan upp en plastmugg, så kallat kodat lekmaterial, förde den mot munnen och 
vickade på muggen samtidigt som hen gjorde ett sörplande ljud. Barn 18 tog sedan upp 
platskrokodilen igen, sträckte fram den mot pedagogen och sade: 
- ”Krokodiil!” 

 
Vid intervju med pedagogen på Avdelning 4 berättades det om barnens strategier när det verbala 
språket inte räcker till. Hen beskrev hur barnen kan gå in i till exempel hemvrån och ”bara duka upp” 
för att få igång en gemensam lek. Här är det kodat lekmaterial som blir den ickeverbala 
kommunikationen. Den icke verbala kommunikationen som respondenten beskriver har vi även hittat 
exempel på i tre andra observationer. Den här typen av kommunikation beskrivs även av Häll (2013) 
som kommer fram till att barnen på detta sätt kan leka tillsammans och inkludera varandra i leken 
utan verbal kommunikation.  

Vi har lyckats urskilja indikationer på att det kodade lekmaterialet möjliggör för barn utan 
gemensamt verbalt språk att leka tillsammans utan stöd av en vuxen. Pedagogerna på Avdelning 6 
berättade under intervjun att barnen ofta grupperar sig efter språknivå när de ska leka tillsammans; 

 
Har man inget språk så hittar man den som inte har ett språk. De som pratar bra svenska, de är 
tillsammans, ibland bjuder de även in de som har mindre språk. Men då blir det ofta det här att de 
kör med dem, de blir katt eller hund eller bebisen, möjligtvis får de vara lillasyster. 
 

I berättelsen från pedagogerna i Intervju 6 kan vi tydligt se hur viktigt det blir att behärska språket för 
att kunna konstruera en lek och förhandla kring lekens ramar tillsammans med andra barn, vilket 
även lyfts av Eriksson Bergström (2013). I de barngrupper där barnen inte har något gemensamt 
verbalt språk verkar det som att det blir extra viktigt att tänka över vilka kommunikativa funktioner 
lekmaterialen kan tänkas fylla i leken. Språket i sig har en meningsbärande funktion, det är det 
verktyg vi använder för att agera i vår omvärld (Säljö, 2000). När barnen saknar ett gemensamt verbalt 
språk kan till exempel en matservis utgöra en meningsbärande funktion i leken, vilket vi observerat 
på Avdelning 6. Även i Hälls (2013) studie drogs slutsatsen att barn utan gemensamt verbalt språk 
kan leka tillsammans och inkludera varandra i leken utan verbal kommunikation med rätt 
lekmaterial.  

Resultatet indikerar att det är det kodade lekmaterialet som blir fördelaktigt i barnens lek när de 
saknar möjligheter till verbal kommunikation på ett gemensamt språk. På Avdelning 1 såg vi hur den 
verbala kommunikationen kring det kodade lekmaterialet, metallbilar, byttes ut till ickeverbal 
kommunikation när lekmaterialet byttes ut till ett okodat lekmaterial, ett konstruktionsmaterial som 
liknade en kedja. Verbal kommunikation i samband med lek med kodat lekmaterial har vi sett vid 
flera lekobservationer, till exempel bussleken på Avdelning 3. 

Även pedagoger från Avdelningarna 2 och 4 gav berättelser om detta vid intervjuerna. Verbal 
kommunikation mellan flerspråkiga barn uppstår ofta kring gemensamma erfarenheter och 
lekmaterialen påverkar barnens sätt att kommunicera med varandra (Ljunggren, 2013). Vår slutsats är 
att det kan vara så att barnen har fler tidigare erfarenheter kring kodade lekmaterial och det möjliggör 
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för barnen att kommunicera verbalt tillsammans. Utfrån insamlad empiri och tidigare forskning kan 
vi urskilja att kodade lekmaterial som barnen känner igen, till exempel djur av olika slag, möjliggör 
för barnen att kommunicera verbalt med varandra vid leksituationer (Ljunggren, 2013 & Kultti, 2014). 
Respondenten i Intervju 1 berättade också om tidigare gemensamma erfarenheter i lekarna. Hen 
använde Spiderman som ett exempel. Vid intervjun på Avdelning 2 gav respondenten flera exempel 
på lek med kodade lekmaterial som leder till verbal kommunikation; smådjur, dockvagn och 
utklädningskläder till rollek. När respondenten i Intervju 3 skulle ge exempel på vilka val av 
lekmaterial barnen gör i fri lek tillsammans med andra gav hen exempel på att lägga tågbana och köra 
tåg samt högläsning tillsammans, vilket är kodade lekmaterial. Respondenten i Intervju 4 gav också 
exempel på kodat lekmaterial som finns i den så kallade hemvrån, dockor och matservis, som blir till 
kommunikativa redskap i gemensam lek barnen sinsemellan.  

Vid en av observationerna på Avdelning 3 pågick en busslek med en körpanel, ett så kallat öppet 
kodat lekmaterial. Lekmaterialet signalerar fordonslek men kan transformeras till flera olika fordon, 
vilket liknas med de billiknande trämaterialen som finns i waldorfförskolans miljö (Liebendörfer & 
Liebendörfer, 2013). Barnen satt på led, längst fram stod körpanelen och ett barn satt på en stol och 
agerade busschaufför, bakom det barnet satt de andra på varsin stol. Barnet som satt på stolen bakom 
barnet som körde bussen lät ”weoo weoo”, vilket indikerar att barnen inte lyckats transformera 
lekmaterialet gemensamt till en buss. Barnet lät som ett slags utryckningsfordon. I enlighet med den 
sociokulturella synen på barns lek tillsammans med andra barn så har språket en meningsbärande 
funktion i leken (Säljö, 2000). Här kan det ses som att barnen i avsaknad av gemensamt verbalt språk 
inte lyckats transformera lekmaterialet till en buss och skapa en gemensam lek.  

Kultti (2014) lyfter fram vikten av lekmaterial som barnen har tidigare erfarenheter av. Dessa 
lekmaterial skapar möjligheter för barnen att samtala med utgångspunkt i förskolans fysiska miljö. Då 
bussleken på Avdelning 3 pågick när vi kom in i rummet så kan vi inte avgöra huruvida barnen själva 
transformerat körpanelen och stolarna till en buss eller om det är pedagogerna som regisserat leken. 
Barnet som körde bussen skapade en lek i utgångspunkt från sin egen erfarenhetsvärld, hens morfar 
är busschaufför. På Avdelning 6 observerade vi lyckad verbal kommunikation kring kodat lekmaterial 
i den så kallade hemvrån. På en hylla finns tomma glasspaket: 

 
- Åh, wooow, glass (Barn 23)! 
- Åh jag älskar sån (Barn 22)  
 

Återigen blir det tydligt hur artefakterna i förskolans miljö får en språkbärande funktion 
(Säljö, 2000) och möjliggör för samtal att ta sin utgångspunkt i förskolans miljö (Kultti, 
2014). Detta exemplifieras även i en av lekobservationerna från Avdelning 6:  

 
Fyra barn sitter tillsammans med en pedagog i ett rum och konstruerar med clicks.  

- Jag ska göra en klubba (Barn 21).  
- Du ska göra en klubba, ahaa (Pedagog 6:2) 
- Jag ska göra en sån (Barn 21). 

Barnet pekade på en bild i en pärm, så kallad kodat lekmaterial, som föreställde 
clickskonstruktioner.  

Genusstereotyper  
Vid flera intervjuer kom vi in på genus. Respondenterna gav oss en bild av att det i barngrupper likt 
dessa är en större utmaning än i andra. En pedagog berättade att barnen kom till förskolan med 
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starkare könsstereotyper hemifrån än i andra barngrupper. Pedagogerna på Avdelning 6 uppfattade 
vi också som att de berättade om könstereotypa leksituationer. 

En av pedagogerna nämner vid flera tillfällen att det tycks utmanande att locka flickor in i 
konstruktionslek. Att ta in djur, vilket vi tror intresserar flickorna i hens barngrupp, har varit ett sätt 
för pedagogerna att locka in flickorna. Hen berättar även att flickorna gärna deltar i 
konstruktionsleken när en vuxen deltar. Det kan tänkas vara så att pojkarnas konstruktionslek är så 
pass stereotypisk att den inte lockar flickorna för att leken är så kallad pojklek. Även pedagogerna på 
Avdelning 6 beskriver pojkarnas stereotypiska lek under intervjun. Pojkarna lekte tidigare våldsamma 
lekar med starka våldsinslag, vi tror inte att det lockar flickorna till deltagande om de traditionella 
könsstereotyperna har ett starkt fäste.  

Sammanfattning av resultat 
Vår studie indikerar att det kodade lekmaterialet tycks öppna upp för lek och kommunikation barnen 
sinsemellan när de saknar ett gemensamt verbalt språk. Den verbala kommunikation som observerats 
i lek med okodade lekmaterial har blivit mindre lyckad vid försök till och även utebliven 
transformering. Vid barnens gemensamma lek med okodade lekmaterial handlar det främst om en så 
kallad paralellek. Vi har sett att barnen i lek med det okodade lekmaterialet även tar stöd i det kodade 
lekmaterialet, men även sina pedagoger, för att kommunicera verbalt kring okodat lekmaterial. 
Pedagogerna som medverkat i studien berättar även i sina intervjuer att den vuxna närvaron är en 
avgörande faktor för barnens kommunikation vid leksituationer. 

Det verkar som att det kodade lekmaterialet fyller en språkbärande för barnen vi observerat. 
Studien visar att pedagogerna som intervjuats lägger en stor vikt i det okodade lekmaterialet för 
barnens lek. Dock så visar vår insamlade empiri från lekobservationerna, med stöd i tidigare 
forskning, att observerade barn oftare tenderar att välja kodade lekmaterial i lek tillsammans med 
andra. De tar även stöd i det kodade lekmaterialet för att kommunicera med varandra kring det 
okodade lekmaterialet vid flera observationstillfällen.  
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Diskussion 
Lekmaterialets betydelse för kommunikation vid leksituationer 
Vi har kommit fram till att kommunikationen för observerade barn är oerhört komplex vid 
leksituationer. Flera försök till transformering misslyckas då barnen antagligen inte uppfattar 
leksituationen på samma sätt och det kan även tänkas att de inte tolkar lekmaterialet på samma sätt. 
Främst uppstår dessa missförstånd i kommunikationen när barnen samlas och försöker leka med 
okodade lekmaterial. Både vid bussleken på Avdelning 3 samt leken vid legot på Avdelning 4 som 
beskrevs i resultatet hade barnen svårt att göra en gemensam tolkning av lekmaterialen som inte var 
tillräckligt kodade. Vid bussleken kan det, utifrån våra observationer, tänkas att mer rekvisita som till 
exempel bussbiljetter och utklädningskläder till chauffören kunde ha bidragit till att flera barn kunnat 
tolka och läsa av leksituationen genom att dra paralleller till tidigare erfarenheter (Kultti, 2014). Mer 
kodat lekmaterial kan då tänkas få en språkbärande funktion i leken och då fungera som medierande 
artefakter (Säljö, 2000) i leken och på så vis kan det tänkas att barnen skulle kunna upptäcka fler 
handlingserbjudanden och få till en gemensam lek. Eriksson Bergström (2013) kommer fram till att det 
är okodade lekmaterial som gynnar barnens kommunikation vid leksituationer, hennes studier är 
troligtvis genomförda i barngrupper där barnen har ett gemensamt verbalt språk att kommunicera på. 
Våra resultat kan därför ses som ett komplement till hennes studie då den är genomförd i ett helt 
annat upptagningsområde av barn.  

Vid flera lekobservationer såg vi tydligt hur ett kodat lekmaterial fick en språkbärande funktion i 
kombination med okodat lekmaterial. Ett tydligt exempel är från Avdelning 6 när barnen konstruerar 
med clicks och ett barn vill konstruera en klubba. Det vi ser i observationen är hur barnet använder 
det kodade lekmaterialets språkbärande funktion i den gemensamma leken med ett okodat 
lekmaterial. Här tog även pedagogen fasta på att utnyttja hur vi kan lära av varandra via samspel i 
konkreta situationer (Säljö, 2000) genom att benämna konstruktionen på bilden.  

Det kodade lekmaterialet har en språkbärande funktion som öppnar upp flera vägar för 
kommunikation och samspel barnen sinsemellan vilket blir tydligt i fler av våra observationer. 
Att sakna ett gemensamt verbalt språk är en för stor utmaning för barnen att bemästra i lek 
om inte en vuxen finns där för att stötta upp leken och agera tolk vid avsaknad av kodade 
lekmaterial.  

Kommunikation vid leksituationer 
Återkommande i observationerna är misslyckanden till verbal kommunikation, men det finns också 
exempel på lyckad verbal kommunikation. Främst inträffar den lyckade verbala kommunikationen 
kring kodade lekmaterial som barnen har tidigare gemensamma erfarenheter av (Kultti, 2014). Men vi 
har även hört berättelser som indikerar motsatsen. Respondenterna vi intervjuade på Avdelning 6 
berättade att barnen ofta leker på buss på samma sätt som barnen vi observerade på Avdelning 3. 
Skillnaden är att det inte nämns något om en körpanel eller annat öppet kodat eller kodat lekmaterial. 
Barnen på Avdelning 6 är äldre än barnen på Avdelning 3 och kan därför tänkas ha lite mer 
gemensamt verbalt språk än barnen på Avdelning 3. Dessutom kan det med fördel anses som att 
barnen på Avdelning 6 har fler tidigare erfarenheter av leksituationer tillsammans med andra barn än 
barnen på Avdelning 3 vilket kan tänkas vara en bidragande faktor till att de lyckas transformera 
stolarna till en buss med ett mer lyckat resultat än de yngre barnen på Avdelning 3.  
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Det kan även tänkas att barnens språkutveckling har inverkan på hur pass lyckad den verbala 
kommunikationen blir. Om barnen har en simultan flerspråkighet kan förutsättningarna för lyckad 
verbal kommunikation anses fördelaktiga jämfört med en successiv flerspråkighet. De olika 
förutsättningarna gör att barnen kommer till leksituationerna med helt olika förutsättningar att lyckas 
i sin verbala kommunikation (György & Ullholm, 2010; Kim, Park & Lust, 2018; Sandvik & Spurkland, 
2012). Språk utvecklas i sin sociala kontext (Säljö, 2000) vilket gör att alla barn kommer till förskolan 
med språkkunskaper som är unika för individen. En medvetenhet hos pedagogen som närvarande i 
lek med dessa barn kan tänkas öka möjligheterna för barnen att lyckas i sin verbala kommunikation 
vid leksituationer, vilket vi både observerat och fått berättat för oss under alla intervjuer.  

Vid lekobservationen kring legot på Avdelning 4 misslyckades försöket till transformering. Vi tror 
att barnens varierande språkkunskaper kan vara en bidragande faktor till det, men det kan likväl bero 
på personkemi eller brist på motivation till deltagande. Barnet som stod där först kan tänkas redan ha 
haft full koncentration i sin egen lek. Om en pedagog varit närvarande och kunnat se till att barnen 
möttes i samförstånd hade det kanske sett annorlunda ut. Det kan även tänkas att barnet mottagit 
lekinviten annorlunda om barnet hade lockat med ett kodat lekmaterial som de kunde tolka och läsa 
av i samstämmighet, det vill säga utnyttja lekmaterialets språkbärande funktion (Säljö, 2000). 

Slutsats 
När det gäller flerspråkiga barn utan gemensamt verbalt språk vid leksituationer har vi funnit att det 
krävs ett lekmaterial eller en vuxen som kan vara språkbärande i kommunikationen. Resultatet av vår 
studie visar att det är de kodade lekmaterialen som blir mer fördelaktiga som språkbärare kontra de 
okodade lekmaterialen, när barnen leker utan vuxna. Vi har utifrån våra intervjuer och tidigare 
forskning även kommit fram till att konstruktionsmaterialet har en viktig plats vid barnens lek och 
öppnar upp för fler handlingserbjudanden. Genom att kombinera okodat konstruktionsmaterial med 
kodat lekmaterial, till exempel bilder på olika konstruktioner av materialet, lyckas barnen att 
kommunicera även kring det okodade lekmaterialet. Kring okodat lekmaterial visar resultatet från 
intervjuerna att vuxenstöd blir nödvändigt för att kommunicera kring lekmaterialet.  

Framtida studier 
Vi har i vår studie funnit, med stöd i forskning kring flerspråkiga barns lek och kommunikation, att 
det kodade lekmaterialet möjliggör lek tillsammans med andra när ett gemensamt verbalt språk 
saknas. Det saknas lättillgänglig forskning i litteraturen på lekmaterialets språkbärande funktion i de 
flerspråkiga barnens lek, särskilt när barnen saknar ett gemensamt språk att kommunicera på.  

Både i våra pilotstudier som genomförts samt vid våra intervjuer har flera respondenter lyft att 
genusarbetet behövs mer i de studerade barngrupperna än vid andra. Barnen sägs komma till 
förskolan med starkare könsstereotyper som begränsar deras lek och kommunikation. Det vore 
intressant att undersöka om utmaningarna med genusarbetet skiljer sig i barngrupperna vi studerat 
mot andra uppsättningar barngrupper.  
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Bilaga 1 
 

Missivbrev till respondenter 
Hej! 
Vi heter Mia och Josefin och studerar just nu sista terminen på förskollärarprogrammet vid 
Mittuniversitetet. Vi arbetar med vårt examensarbete inom ämnet pedagogik där vi studerar 
flerspråkiga barns kommunikation i leksituationer, med fokus på lekmaterialet i förskolans 
miljö.  
 
Vi har läst in oss på aktuell forskning och önskar att ta hjälp utav er barngrupp för 
observationer men även er förskollärare för intervjuer kring våra observationer. Detta för att 
även få med förskollärarnas erfarenheter och tankar kring ämnet.  
Deltagandet är frivilligt och anonymt, vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. 
Vi önskar även er hjälp att be vårdnadshavarna i er barngrupp om samtycke till 
observationsstudien. Ingenting i vår uppsats kommer vara identitetsröjande, om någon visar 
tecken på att vilja avbryta sitt deltagande så kommer vi att respektera det och avbryta.  
Om du har frågor eller funderingar kring studien och dess omfattning, eller om du vill ta del 
av den när den är färdig, så går det bra att kontakta oss.  
 
Vi hoppas att vi hörs snart igen! 
Med vänliga hälsningar 
Josefin Eriksson (joer1600@student.miun.se) och Mia Söderlind (mied1600@student.miun.se) 
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Bilaga 2 
 

Intervjuguide 
Intervjuguide 

1. Kan	du	beskriva	din	barngrupp?	
-	Ålder	
-	Flerspråkighet,	ca	hur	många	språk?		

 
2. Kan	du	berätta	om	dina	erfarenheter	kring	barnens	kommunikation	i	leksituationer?	

-	Missförstånd/konflikter	
-	Val	av	lekar	
-	Kommunikationsstrategier	
	
	

3. Vill	du	ge	exempel	på	vilka	lekmaterial	barnen	väljer	i	lek	tillsammans	med	andra	barn?	
-	Kodat/okodat	
	
	

4. Kan	du	berätta	hur	ni	resonerar	kring	barnens	kommunikationsmöjligheter	i	utformning	av	
miljön?		
-	Inköp	och	val	utav	lekmaterial	
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Bilaga 3 
 

Medgivandeblankett till vårdnadshavare 
Hej! 
Vi heter Mia och Josefin och är två studenter vid Mittuniversitetet som går sista terminen på 
förskollärarprogrammet. Vi håller på med vårt examensarbete och undersöker flerspråkiga 
barns kommunikation i leksituationer och önskar att få observera ert barn.  
 
Vi vill observera ert barn för att försöka ta reda på hur barnen använder förskolans leksaker i 
sin kommunikation när de leker. Vi kommer endast använda oss av papper och penna vid 
observationerna och vi kommer inte att använda barnens namn eller annan känslig 
information i studien.  
 
Vi kommer att avbryta observationen om vi ser att ert barn inte vill bli observerat. Vi följer 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer.   
 
 
Alla vårdnadshavare behöver lämna samtycke: 
 
Barnets namn: ________________________ 
 
      Ja, mitt barn får observeras i studien 
      Nej, mitt barn får inte observeras i studien 
 
 
 
________________________________  ________________________________ 
Vårdnadshavares underskrift  Vårdnadshavares underskrift 
 


