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Sammanfattning 
 

Syftet med arbetet är att undersöka några pedagogers uppfattningar om leken som 

redskap för barns språkutveckling. För att göra detta genomfördes en undersökning i 

form av intervjuer med förskollärare och observationer i barngruppen.  

 

Resultatet visar att den uppfattning om lek som råder i förskolan ligger väldigt nära 

tidigare forskning. Leken framhålls som viktig och mångsidig i den bemärkelsen att den 

berör många områden. Det som framkommer som viktigast från förskollärarnas sida är 

att ha ett reflekterande förhållningssätt för att genom leken kunna skapa goda 

utvecklings- och lärandemöjligheter. Det framhålls som viktigt att i organisationens 

rutiner i form av tid, utrymme och material ge och skapa möjligheter för barn att leka 

och ”språka”.  

 

En slutsats det går att dra av undersökningen är att det krävs av förskollärare en 

medvetenhet om leken som redskap för att kunna använda den på ett mångsidigt vis och 

för att den ska kunna gynna barn på många plan.  

 

Nyckelord: Barn, förskola, lek, lekens betydelse, lärande, språkinteraktioner, 

språkutveckling   
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Inledning 
 

Förskolans verksamhet och barns vardag är nära förknippad med lek där leken ofta 

framhålls som något livsviktigt. Lekens betydelse för barns lärande och utveckling är 

något som en mängd forskning pekar på (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 

2000; Björklid, 2005; Persson, 2008; Löfdahl, 2009; Knutsdotter Olofsson, 2009). Bland 

annat betonas och framhålls lekens mångsidighet. I leken utvecklar barnen både sina 

sociala, intellektuella, emotionella och sina motoriska förmågor. Lek är alltså inte enbart 

en underhållande sysselsättning som barn ägnar stora delar av sitt liv åt, utan den fyller 

också en stor och viktig del i barns lärande och utveckling. Den är så viktig att det till och 

med står i FN:ns barnkonvention om barns rättigheter att alla barn har rätt till att leka 

(UNICEF, 2009). 

 

Likväl i läroplanen för förskolan understryks leken som viktig där ett medvetet bruk av 

leken ska prägla verksamheten för att genom den främja barns lärande och utveckling 

(Skolverket, 2010).  

 

Denna studie kommer att handla om lek och språkutveckling i förskolan. Bruce (2010) 

sammanlänkar lek och språkutveckling och menar att pedagoger i förskolan måste förstå 

sambandet mellan dessa områden för att kunna skapa en lekfull och språkstimulerande 

miljö. Genom detta arbete vill jag närma mig verksamma pedagogers uppfattningar där 

fokus ligger på sambandet mellan dessa områden, lek och språk.  De vuxnas kunskaper, 

synsätt och förhållningssätt avgör vad barnen erbjuds i vardagen och vilka möjligheter 

och begränsningar detta medför. Det är de vuxna i förskolan som ansvarar för att barn ges 

rika möjligheter till att leka och språka där särskilt förskollärare har stor betydelse för 

barns utveckling och lärande.  
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1.2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka, analysera och förstå hur verksamma pedagoger i 

förskolan uppfattar leken som redskap när det kommer till barns lärande och utveckling. 

Här vill jag undersöka hur de arbetar och utformar sin förskolemiljö för att på ett lekfullt
1
 

sätt stödja barns språkutveckling. Jag vill närma mig deras uppfattningar om vilken 

betydelse leken kan ha i barns lärande och utveckling samt på vilket sätt leken kan utmana 

och stärka barns språkutveckling.  

 

Den övergripande frågeställningen utifrån syftet är hur pedagogerna uppfattar att leken 

kan stärka och utmana barns språkutveckling där följande frågeställningar kommer 

undersökas:  

 

 Vilken uppfattning om lek råder i förskolan och på vilket sätt används den i det 

pedagogiska arbetet? 

 

 Hur uppfattar pedagogerna sambandet mellan lek och språkutveckling? 

 

 

 Hur uppfattar pedagogerna lekmiljön och dess betydelse för barns lekande och 

språkande? 

 

För att närma mig detta följer det i nästa kapitel en kort bakgrund med tidigare forskning 

om lek och barns språkutveckling för att vidare kunna koppla detta till det som 

framkommer under resultatdelen.  

 

 

                                                 
1
 

 
Ett lekfullt sätt i detta sammanhang handlar om att se både spontana och planerade lekar/situationer som 

lärandemöjligheter. Att använda sig av och ta till leken som redskap i verksamhetens arbete och utformning 

för att genom den stödja barns språkutveckling.  
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2. Bakgrund 
 

I denna del presenteras och behandlas den litteratur och teori som jag anser ha betydelse 

för syftet med studien. Inledningsvis följer en kort presentation av den teoretiska 

utgångspunkten som inspirerat till detta arbete följt av tidigare forskning som fokuserar på 

lek och språkutveckling för att genom dessa skapa en bild av vad undersökningen syftar 

till. Avslutningsvis beskrivs och lyfts delar ur läroplanen kopplat till lek och 

språkutveckling. 

 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 
 

I detta arbete har jag inspirerats av ett sociokulturellt perspektiv. Jag anser att det jag ska 

studera stämmer väl överens med detta teoretiska perspektiv då utgångspunken i detta är 

att barn lär i samspel och interaktion med sin omgivning.  

 

Sträng och Persson (2003) hänvisar till Vygotskij som tydligt betonar kulturens och 

miljöns betydelse för lärandet i sin teori där språket i samspel med omgivningen är ett 

dominerande redskap för utveckling. Likväl som Sträng och Persson (2003) menar även 

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) att i ett sociokulturellt perspektiv är 

det samspelet mellan omgivningen och individen som är i fokus. Här är ”interaktionen 

och kommunikationen centrala delar eftersom dessa ses som länkar till lärandet” (s.30). I 

detta samspel tar individer, barn som vuxna, till sig olika sätt att tänka och tala. I samspel 

med omgivningen som är ”präglad av sin kultur och sin historia skapar barnet en 

förståelse av sig själv, andra och sin omvärld” (Ärleman-Hagsér & Pramling Samuelsson, 

2009, s.91). Lärandet kan alltså ses som en process där de som integrerar blir en del av en 

kultur. Författarna menar vidare att detta kan ses och tolkas genom att studera de samspel 

som sker i exempelvis lek och lärande i förskolan (Ärleman-Hagsér & Pramling 

Samuelsson, 2009). Vardagen i förskolan präglas av situationer och aktiviteter som barn är 

en del av. Barn blir därigenom delaktiga i den kultur som skapas på förskolan där dessa 

situationer och aktiviteter är viktiga för barns lärande och utveckling. 

 

2.1.1 Lärande 

 

Lärandet är en resa (Smidt, 2010). En resa som börjar med att barnet försöker förstå 

världen, föremålen och människorna. Under denna resa möter barnet människor med 

andra kunskaper, språk och andra kulturella redskap. Med tiden kan barnet komma ihåg 

detta och tillämpa det i vardagen. Detta är vad Vygotskij förklarar som internalisering, 

menar Smidt (2010). Centralt i detta begrepp är människans förmåga att minnas och 

reflektera över människor, föremål samt problem och situationer man tidigare i livet stött 

på (Smidt, 2010). Beroende på vilka personer vi möter och var vi är så handlar vi på olika 

sätt, ur detta perspektiv beskrivs detta som något som är situerat, något som sker i en viss 

situation just här och nu.  

 

Vygotskij, refererad av Smidt (2010) menade att undervisningen bara är till nytta när den 

går före utvecklingen, när undervisningen leder den lärande från den punkt i utvecklingen 

som han eller hon befinner sig i till en annan punkt. Detta är ett sätt som med stimulans 

från andra i sin omgivning väcker andra funktioner till liv hos den lärande och på så sätt 

driver utvecklingen framåt. I ett sociokulturellt perspektiv ses kunskap och lärande som en 

handling av människor under speciella situationer där lärandet blir något som involverar 

hela människan (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). I denna interaktion 
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tar människor till sig olika sätt att tänka, och det sker inte bara ett lärande hos barnen utan 

hos hela gruppen, barn som vuxna. Författarna uttrycker här det som jag tolkar som det 

centrala i hur människor kan lära med och av varandra: 

 
Genom att olika barn och lärare äger olika former av kunskap, men ingen äger allt, blir 

det nödvändigt att finna ut vad som är nödvändig kunskap i varje situation. Då skapas 

genom interaktionen en ny kunskap som ingen tidigare ägde (Williams, Sheridan & 

Pramling Samuelsson, 2000, s,31). 
 

Barn ska vara omringade av vuxna som skapar möjligheter för dem att lära sig genom att 

tidigt möta olika föremål, problem, situationer och uppgifter förklarar Smidt (2010) och 

hänvisar till Vygotskij som använder sig av ett likande tankesätt. Dessa möten ska präglas 

av en verksamhet som erbjuder aktiviteter vars syften är tydliga för barnen. I 

verksamheten ska barnen också ges möjligheter att röra på sig och använda alla sina 

sinnen för att på så sätt kunna skapa sig en förståelse för vad de håller på med. Det är 

också viktigt att de får ingå i en social interaktion med andra samt ha tillgång till olika 

kulturella redskap såsom språk (Smidt, 2010).  

 

2.1.2 Språk 

 

Människor uttrycker sina tankar och kommunicerar med språket på många olika sätt 

(Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000). Ur ett sociokulturellt perspektiv ses 

språket som en gemensam produkt där vi lär oss att utforska världen. Här ses språket som 

det viktigaste kulturella redskapet. Det är ett redskap som människor använder för att 

skapa ett eget tänkande. I detta perspektiv är språk och tänkande samma sak eftersom 

språket kontrollerar tänkandet (Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson, 2000).  

Genom samspel med andra får språket en mening. Språket är som sagt ett kulturellt 

redskap, ett redskap som skapar mening mellan människor som befinner sig, handlar och 

agerar i sociala sammanhang. Sträng och Persson (2003) hänvisar till Linell (1998) och 

menar att det är just därför det är viktigt att studera detta, studera hur människor använder 

sig av språket i interaktion och samspel med andra.  

 

2.1.3 Lek 

 

För barn är leken den viktigaste formen av lärande skriver Carlgren (1999) när hon 

hänvisar till Vygotskij som uttrycker sig på ett liknande sätt i sin förklaring av leken ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Det är genom leken som barnen utvecklar en medvetenhet om 

världen och sin omgivning. Leken är ett sammanhang där känsla, vilja och tanke är en 

helhet och där handlingar präglas av fantasi (Carlgren, 1999). I leken skapar barnen sin 

kunskap då de genom sitt sätt att se, uppfatta och reflekterar över världen försöker förstå 

och tolka den. Leken är i detta synsätt påverkbar av omgivningen och dess tillhörande 

kultur.    

 

2.2 Tidigare forskning 
 

2.2.1 Språkutveckling 

 

Språkutveckling är ett brett begrepp. Det första de flesta tänker på när de hör detta 

begrepp är onekligen det talande språket. Men språket består av mycket mer än så. Visst 

understryker Ladberg (2003) att språk är kommunikation och också att kommunikation är 
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kärnan i språket men vidare menar författaren också att språket även fungerar som ett 

redskap för att lära och tänka. Människor använder inte bara språket som ett 

kommunikationsmedel utan också som ett redskap för tanken, när de drar slutsatser och 

försöker förstå hur saker och ting hänger ihop. Uttrycksformer såsom kroppsspråk, mimik 

och gester förekommer också när människor försöker göra sig förstådda. Människor 

behöver inte det talande språket för att kommunicera med sin omgivning men Björklund 

(2013) menar däremot att språket är det viktigaste redskapet för att kunna fungera i 

samhället och i olika sociala sammanhang. 

 

Ladberg (2003) lyfter olika områden som pedagoger i förskolan bör se över för att kunna 

skapa goda möjligheter för barn att träna sina språkliga förmågor. Här lyfts bland annat 

atmosfären som en avgörande faktor i barns språkliga utveckling då denna avgör vad barn 

vågar och vad som tillåts i verksamheten. Här understryks också att organisationen ska 

vara väl organiserad både vad gäller tid, utrymme och material för att på så sätt skapa 

goda möjligheter till språkutveckling (ibid). Förskolan är en plats där pedagogen har en 

stor betydelse för barns språkutveckling då verksamheten präglas av ett nära samspel 

mellan barn och vuxna där språkinteraktioner hela tiden sker. Svenska pedagoger ser ofta 

på dialoger mellan vuxen och barn som den största källan till barns språkutveckling, men 

det är faktiskt så att den bara utgör en begränsad del av den språkliga utvecklingen 

(Ladberg, 2003). Författaren menar att barn lär sig använda språk i olika sammanhang och 

i samtal med andra, de lyssnar in kamrater och vuxna och skapar sig därigenom inflöden 

av språk, men utvecklingen sker sedan i samspel med andra barn (ibid). Författaren menar 

att det viktigaste och den huvudsakliga källan till språkutveckling är att pedagoger ger 

barnen detta språkliga inflöde. Detta inflöde tar sig form av sagor, bokläsning, samtal och 

berättelser som barn sedan använder sig av i olika situationer, såsom i lek och i olika 

samtal. Detta belyser vikten av att verksamheten bör vara väl genomtänkt för att kunna 

erbjuda barnen en språkstimulerande miljö. Ladberg (2003) betonar sagor och berättelser 

som rikt och språkligt material. Författaren framhåller vikten av att använda sig av olika 

hjälpmedel för att locka och också behålla barns uppmärksamhet. 

 

Ett flertal forskare är överens om att vägen mot språkutveckling sker i samspel med andra 

(Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000; Björklid, 2005; Persson, 2008; 

Björklund, 2013). Likväl som att det handlar om något mycket mer än bara 

kommunikation för att utveckla sina språkliga förmågor (Ladberg, 2003; Björklund, 

2013). Det handlar inte enbart om att bygga upp ett ordförråd och kunna uttala alla 

språkljud utan också om språkliga förmågor såsom att lära sig lyssna, tolka, förstå, 

uppmärksamma och tänka samt att kunna bekräfta och återkoppla. Detta kräver att barnen 

i vardagen ges rika möjligheter till att samspela med andra, vuxna som barn, för att få öva 

på dessa språkliga förmågor. Barn vet inte alltid hur de ska kommunicera med varandra 

och kan då ta till den icke- verbala kommunikationen, så som att slänga igen dörren 

framför en kompis (Rasmusson & Erberth, 2008). Det är vanligt att det uppstår konflikter 

i lekar där barn retas, knuffas, utesluter eller tar saker från varandra, här är det av stor vikt 

att pedagogerna finns med och observerar för att förstå och kunna lära barnen att ta 

hänsyn till varandra (ibid). Pedagoger ska ge barn verktyg till att på egen hand kunna 

hantera olika situationer i konkret handling, inte lära dem att säga ett mekaniskt förlåt 

(ibid). 
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2.2.2 Lek  

 

Lek är som tidigare betonats en stor och viktig del i barns vardag. Forskning visar att 

genom lek utforskar barn sin omvärld och skapar sig en uppfattning av både sig själv och 

andra (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000; Björklid, 2005; Persson, 2008; 

Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide 2011). I mitt sökande av tidigare forskning 

kring leken har jag insett hur otroligt svårdefinierat detta begrepp är och hur mycket 

forskning och teorier kring lek det finns. Leken är bland annat sammanlänkad med barnets 

innersta väsen, med lustfylldhet och glädje, med bearbetningar och utmaningar samt 

utforskande, lärande och utveckling. Den syn på lek jag vill knyta till detta arbete är att 

leken är otroligt mångsidig. Mångsidig i detta sammanhang menas att lek är ett ämne som 

berör många områden. Knutsdotter Olofsson (2009) menar att den som tror att lek bara är 

lek misstar sig. I leken utvecklar barn såväl fysiska som psykiska förmågor (ibid).  

 

2.2.2.1 Lek och lärande 

 

Det finns en likhet mellan lek och lärande (Sommer, Pramling Samuelsson & Hundeide, 

2011). Lek och lärande bör vara integrerade i verksamheten för att kunna möta varje barns 

upplevelse som ett lekande lärande barn (ibid). Lek ska inte ses som lärande eller vice 

versa men det finns lekdimensioner i lärande och lärandedimensioner i lek som är viktiga 

att belysa och arbeta med när det kommer till barns lärande och utveckling (ibid).  

 

Lek och lärande är båda delar av barns livsvärldar (Johansson & Pramling Samuelsson, 

2006) och ”i leken delar barn dessa livsvärldar med varandra” (ibid, s.16). Barns samspel 

beskrivs här som något komplext. De menar att i denna livsvärld (i detta fall leken) så 

skapar sig barn en mening där specifika förutsättningar och värden konstrueras. I barns 

lek sker det hela tiden förhandlingar och omförhandlingar eftersom att sammanhangen 

och deltagare ofta byts ut i verksamheten. Detta synsätt går hand i hand med Tellgren 

(2004) som i sin teori med Corsaro som utgångspunkt påvisar hur utmanande och 

komplicerat det faktiskt är att leka. Författaren beskriver hur barn etablerar kontakt med 

varandra under dagarna, hur tillträdes- och uteslutningsstrategier konstrueras och används 

samt hur regler hela tiden definieras och omdefinieras. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) menar likväl som Tellgren (2004) att detta gör leken till en arena för 

barns lärande och utveckling. Detta belyser också vikten av att som pedagog vara 

medveten om att det händer otroligt mycket i lekar och att de val pedagogerna gör i 

vardagen vad gäller tid, utrymme och material påverkar lekar. De vuxna bör se till att barn 

får stöd i sin lek. För det första ska de se till att det finns tid för ostörd lek för att skapa ett 

lugn och minska stress, barn behöver detta för att kunna utveckla sina lekar (Knutsdotter 

Olofsson, 2009). Det är även av stor vikt att som pedagog delta i lekar, på barnens villkor 

(ibid).   

 

2.3 Sambandet mellan lek och språkutveckling 

 

I leken utvecklar barn många förmågor och när de leker så knyter de också relationer till 

andra barn, vilket kan bidra till utveckling och lärande (Alvestad , 2013). Bruce (2010) 

betonar att för att man som pedagog ska veta hur man både pedagogiskt och miljömässigt 

kan skapa goda förutsättningar för alla barn kräver det att man är medveten om att leken 

och språkutvecklingen hänger samman. Leken och språket är viktiga för och stimulerar 
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varandra (ibid). Leken utgör ofta en stor del i förskolans verksamhet och detta belyser 

vikten av att verksamma pedagoger har reflekterat över sambandet mellan dessa områden. 

Knutsdotter Olofsson (2009) menar att ingen annan aktivitet i förskolan tränar språket så 

som leken. Författaren menar att barn från andra språkmiljöer lär sig det nya språket 

lekande lätt när de leker.  

  

Ett flertal forskare framhåller att barn utvecklar sitt språk och sitt tänkande i sina lekar och 

i samspel med andra (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000; Ladberg, 2003; 

Sträng & Persson, 2003; Björklid, 2005; Persson, 2008; Knutsdotter Olofsson, 2009; 

Löfdahl, 2009). Genom att beskriva utvecklingen hos två tvillingpojkar som sällan 

samspelade med talande vuxna eller barn och som för det mesta lekte med varandra och 

var hänvisade till sig själva försöker Ladberg (2003) belysa detta. Vid 5 års ålder talade 

dessa pojkar nästan inte alls, den enda kommunikationen var med varandra och då med 

några få påhittade ord. När pojkarna sedan började på varsin förskola satte deras 

språkutveckling igång med en raketfart. Deras lek som tidigare präglats av att plocka och 

sortera saker utvecklades nu till låtsaslek
2
 där de samspelade och kommunicerade med 

både vuxna och barn (Ladberg, 2003). Författaren vill med detta konkreta exempel betona 

samspelets och språkets samband. Detta exempel belyser också att alla barn kommer till 

förskolan med olika erfarenheter där det är viktigt att pedagogerna visar ett intresse för 

varje enskild individ för att kunna möta barnen där de är i sin utveckling och på så sätt 

arbeta vidare. Det som utmärker forskning på området är att både språk och lek ses som 

mångsidig i den bemärkelsen att båda är ämnen som berör många områden. Barn tänker 

genom att leka och uttrycka sig. Barn tänker genom att tala, skriva och formulera sig 

(Kuntsdotter Olofsson, 2009).  

 

2.3 Styrdokument  
 

2.3.1 Läroplanen för förskolan 

 

Det går tidigt att urskilja i förskolans styrdokument att lek och språkutveckling är två 

viktiga inslag i verksamheten. Här betonas att barn möter vuxna som utmanar och 

vägleder dem att genom egen aktivitet utveckla sin kompetens och kunskap. I förskolans 

verksamhet hänger språk och lärande ”oupplösligt samman” (Skolverket, 2010, s7). Här 

betonas vikten av att som pedagog stimulera varje barns språkutveckling genom 

uppmuntrande och tillvaratagande av barns nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen (ibid). Som metod för att främja lärande och utveckling i verksamheten ska barn 

erbjudas möjligheter att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer. 

Vidare kan ett flertal strävansmål kring barns språkutveckling och kommunikation 

urskiljas där det bland annat understryks att förskolan strävar efter att varje barn utvecklar 

sin förmåga att reflektera, lyssna och försöka förstå andras perspektiv samt ge uttryck för 

egna uppfattningar. Förskolan bör också sträva efter att varje barn utvecklar ett nyanserat 

talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka 

tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (ibid). Barn med annat 

modersmål än svenska ska ges rika möjligheter att utveckla sin kulturella identitet och sin 

förmåga att kommunicera på både svenska likväl som på sitt modersmål (ibid).  

 

                                                 
2
En kreativ lek där de lekande kan skilja på den verkliga världen och låtsasleken. Kotten blir en jordgubbe, 

dockan en bebis och pinnen en flaggstång på sandslottet.  
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Förskolan bör vara en plats som erbjuder en trygg, rolig och utmanande miljö som lockar 

till lek och inspirerar barnen att utforska omvärlden. I denna miljö ska barn mötas av 

engagerade vuxna som ser varje barns möjligheter. Vidare framhålls leken som viktig för 

barns utveckling och lärande där förskolans verksamhet ska präglas av ett medvetet bruk 

av leken för att främja lärande och utveckling (Skolverket, 2010). I leken och i det 

lustfyllda lärandet som verksamheten bör präglas av stimuleras barnens fantasi, inlevelse, 

kommunikation, förmåga att samarbeta och lösa problem samt förmåga till symboliskt 

tänkande (Skolverket, 2010). Leken medför också möjligheter för barnen att uttrycka och 

bearbeta upplevelser, erfarenheter och känslor (ibid).  
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3. Metod  
 

Detta kapitel kommer att innehålla vilka överväganden som gjorts vad gäller planering, 

urval, datainsamling, hantering av data, databearbetning, användning när arbetet är klart, 

arkivering etc. Syftet med studien är att undersöka, analysera och förstå hur verksamma 

pedagoger i förskolan ser på leken som redskap för barns språkutveckling. Här vill jag 

undersöka hur de arbetar och utformar sin förskolemiljö för att på ett lekfullt
 
sätt stödja 

barns språkutveckling. Jag vill närma mig pedagogers synsätt om vilken betydelse leken 

kan ha i barns lärande och utveckling. 

 

Vetenskapsrådet (2013) förklarar olika krav du berörs av som forskare. Här understryks 

bland annat att när det gäller forskning som involverar människor ska information kring 

området ges där deltagandet understryks som frivilligt.  

 

Vid planeringen av studien gjordes många överväganden gällande information, samtycke 

och anonymitet. När syftet med studien var formulerat samt när typ av undersökning var 

vald var jag i kontakt med en förskola för att se om de var intresserade av att vara med i 

undersökningen. Jag gav information på telefon samt skickade ett informationsbrev till 

förskolan (Se bilaga 1). Här förklarades syfte med studien, frågeställningen samt 

datainsamlingsmetoderna. De försäkrades om att all datainsamling och alla uppgifter som 

rör barn, pedagoger och förskola kommer att behandlas med anonymitet där alla 

identiteter skyddas. Deltagandet underströks som frivilligt och att de när som helst kan 

välja att avbryta sin medverkan. 

 

Eftersom en del i studien var att utföra observationer på förskolan och i barngruppen 

informerades även föräldrarna om syftet med studien. Tillståndsblanketter lämnades till 

vårdnadshavare där syftet formulerades samt beskrivning av datainsamlingsmetoder (se 

bilaga 2). Även här understryks deltagandet som frivilligt, att de kan välja att avbryta sin 

medverkan samt försäkrades de om att materialet kommer att hanteras med anonymitet 

och skyddande av identitet. Därigenom kommer det inte vara möjligt att varken urskilja 

kommun, stad, förskola eller barn då alla namn som förekommer i studien är fingerade. 

Det insamlade materialet kommer endast användas till detta examensarbete där ingen 

obehörig har tillgång till materialet. För både vårdnadshavare och pedagoger betonas 

också att all material kommer efter avslutat arbete att förvaras säkert på högskolan och 

efterhand gallras ur.  

 

3.1 Typ av undersökning och datainsamling 
 

I denna studie görs en kvalitativ undersökning där observationer i barngruppen 

kombineras med intervjuer med berörda pedagoger för att på så sätt kunna få en djupare 

bild av vilket samband det finns mellan lek och barns språkutveckling samt dess betydelse 

i förskolan. Dessa metoder kombineras för att kunna bredda kunskaperna kring området. 

Jag vill närma mig verksamma pedagogers uppfattningar om lekens betydelse för barns 

språkutveckling för att kunna få en bättre förståelse för detta. Markström (2007) menar att 

genom att använda flera olika datainsamlingsmetoder ges rika möjligheter att skapa sig en 

djupare förståelse och en fylligare bild av det som ska studeras. Flera 

datainsamlingsmetoder kan komplettera varandra och därigenom få ett område belyst på 

ett allsidigt sätt (Stukát, 2011).  
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Undersökningen inleds med observationer för att på så sätt få en bättre förståelse för leken 

som redskap för barns språkutveckling, samt för att kunna iaktta vad som sker under 

interaktionerna mellan pedagog och barn. Sedan genomförs intervjuer med berörda 

pedagoger på avdelningen för att kunna närma mig deras uppfattningar kring området.  

 

3.1 Observation 
 

Observationsmaterialet består av fältanteckningar för att på så sätt fånga delar av de 

vardagliga situationerna i verksamheten som präglas av språkinteraktioner mellan barn 

och pedagog. De olika observationstillfällena genomförs under två dagar på förskola, både 

inomhus och utomhus på förskolegården. Återkommande aktiviteter såsom samlingar, 

måltider och andra schemalagda aktiviteter samt allt som händer mellan dessa iakttas. 

Fokus ligger som tidigare betonats på hur barn och pedagog interagerar i dessa situationer. 

Fältanteckningar görs i ett anteckningsblock där händelser, personer och språkandet 

noteras.  

 

3.2 Intervju  
 

Intervju som forskningsmetod är ett samtal med syfte och struktur (Kvale & Brinkmann, 

2009). Författarna menar att en intervju är ett samtal som går utöver det spontana och 

vardagliga samtalen och blir ett redskap för intervjuaren att på ett omsorgsfullt och lyhört 

sätt skaffa sig grundligt prövade kunskaper. Som datainsamlingsmetod kombineras 

anteckningar med ljudupptagning som ett stöd för minnet.  

 

Eftersom syftet med studien var att närma mig förskollärares uppfattningar valdes öppna 

frågor i intervjuerna för att de intervjuade ska kunna dela med sig av sina erfarenheter och 

tankar kring ämnet, se bilaga 3 för intervjufrågor. Dessa frågor ses som en frågeguide för 

att genom dem kunna svara på syftet med studien. Stukát (2011) menar att genom att 

använda sig av en frågeguide så ställer intervjuaren frågorna i den ordning som 

situationen inbjuder till. Intervjufrågorna består av en uppsättning av olika ämnen som 

berör både lek, språkutveckling och miljöns utformning. 

 

Intervjuerna genomförs enskilt med 3 pedagoger där varje intervju beräknas ta ca 15 

minuter.  

 

3.3 Urval 
 

I mitt val av förskola har tryggheten varit en central del. För att jag på ett naturligt sätt ska 

kunna medverka i verksamheten utan att påverka eller dra till mig uppmärksamhet valde 

jag att utföra denna undersökning på en förskola som jag tidigare varit i kontakt med. Jag 

har redan etablerat en god kontakt med både pedagoger och barn i verksamheten och 

därigenom anser jag att det skapas en trygghet för oss alla.  

 

3.3.1 Presentation av Vattenfallets förskola 

 

Vattenfallets förskola är en mångkulturell
3
 förskola och består av två avdelningar där det 

på respektive avdelning arbetar två förskollärare samt en barnskötare. Jag valde att enbart 

                                                 
3
 Med mångkulturell förskola menas att det finns människor från flera etniska grupper med olika kulturer 

representerande där.  
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fokusera på en av dessa avdelningar av den anledningen att en undersökning med både 

observationer och intervjuer är väldigt tidskrävande. 

 

På den berörda avdelningen går det 17 barn i åldrarna 1-5 år. Barngruppen består av barn 

med olika etnisk bakgrund samt barn från olika livsmiljöer, familjesituationer och 

därigenom också olika värderingar och erfarenheter.  

 

Tanken var att intervjua samtliga pedagoger på den berörda avdelningen för att genom en 

kombination av både observationer och intervjuer skapa en djupare och fylligare bild 

kring området. Men barnskötaren på denna avdelning hade blivit sjukskriven när jag kom 

ut och skulle utföra mina intervjuer, så intervjuerna genomfördes med de två 

förskollärarna på berörd avdelning samt en förskollärare från verksamhetens andra 

avdelning.  

 

3.4 Analysmetod 
 

Observationerna och intervjuerna transkriberas på datorn. Nästa steg var att analysera och 

tolka det insamlade materialet där upprepad läsning och granskning gjordes med 

kopplingar till syftet med studien samt tidigare forskning.  
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4. Resultat och analys 
 

I denna del presenteras resultatet av utförda observationer och intervjuer där varje del är 

indelad i tre olika områden: Lek, språkutveckling och miljö. Detta av den anledningen att 

dessa var i fokus under båda datainsamlingsmetoderna. Resultat från både observationer 

och intervjuer visar att uppfattningarna om leken som redskap ligger väldigt nära tidigare 

forskning. 

 

Kapitlet inleds med att presentera observationerna kopplat till lek, språkutveckling och 

miljö följt en analys och tolkning av materialet. Sedan följer en liknande presentation av 

intervjuerna som även de avslutas med analys och tolkning. 

 

4.1 Observationer 
 

Observationerna är utförda under två dagar på förskolan där det förekom både 

promenader i närområdet, utelek och innelek samt andra schemalagda aktiviteter såsom 

samlingar, måltider, läsvila med mera.  

 

4.1.1 Miljön 

 

Förskolemiljön består av en varierad utomhusmiljö omringad av både skog och planerad 

lekplats. Inomhusmiljön består av en entré till en hall följt av en tambur där också 

skötbord och toaletter finns. Rummet intill utgör kärnan på avdelningen. Här går det att 

urskilja rum i rummen, där exempelvis en läshörna med soffa och böcker utgör ett rum, en 

rithörna med avskärmning utgör ett annat. I detta rum finns det spel och pärlor, 

byggklossar och pussel. Härifrån kan du ta dig till avledningens resterande rum. 

Byggrummet, lilla köket samt familjerummet. Från familjerummet går det också att ta sig 

till ateljén. 

 

Miljön på förskolan erbjuder många språkliga inflöden i vardagen såsom sagor, 

bokläsning, samtal, berättelser, spel, pussel, penna och papper, sånger, ramsor. Miljön är 

inbjudande och öppen där det finns rikt med material. Det mesta finns tillgängligt för 

barnen, men vissa saker är enbart synliga och inte åtkomliga. På väggarna hänger bland 

annat sång- och sagopåsar, dessa är oåtkomliga för barnen. På avdelningen finns det 

material till flanosagor, dessa är också oåtkomliga för barnen. Det finns en uppsjö av 

böcker för olika åldrar och behov i hyllan som är tillgängliga och synliga för barnen. På 

väggarna runt om på avdelningen finns det bilder, texter, ramsor och sånger upphängda. 

Barnen rör sig fritt på avdelningen med olika material, mitt intryck är att atmosfären tycks 

vara tillåtande och lekfull. Förskolans rutiner tycks vara väl organiserade vad gäller tid, 

utrymme och material, något som Ladberg (2003) understryker som viktigt för att skapa 

goda möjligheter till språkutveckling. Leken får en stor plats i denna verksamhet, något 

som framkommer i både verksamhetsbeskrivningen samt i vardagen. I hallen på väg in i 

avdelningen hänger det en bild där det står ”Har bara lekt idag?”. På denna bild framhålls 

lekens mångsidighet i den bemärkelsen att den berör och är kopplat till många områden. 

Här är den kopplad till bland annat kommunikation, begreppsbildning, trygghet, 

problemlösning, konflikthantering och glädje med mera.  
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4.1.2 Språkutveckling 

 

Pedagogerna och barnen kommunicerar med varandra hela dagarna. Varje aktivitet, 

planerad som oplanerad präglas av någon slags kommunikation. I förskolan skapas 

situationer i vardagens rutiner som går att koppla till språkstimulans. Pedagogerna tar 

exempelvis hjälp av tydligt och konkret material såsom sång- och sagopåsar: 

 

En pedagog sitter på den runda mattan med en påse i sitt knä. Barnen gör toalettbesök 

och tvättar händerna, allt fler barn kommer och sätter sig runt mattan. När alla barn är 

samlade sticker pedagoger ner sin hand i påsen, känner runt lite och tittar runt på alla 

barn. Sedan tar hon upp en liten fingerdocka och visar barnen. Barnen säger i munnen på 

varandra: Det är en spindel!! Pedagogen sätter dockan på fingret och fortsätter med en 

lite ljusare röst: Hej alla barn! Skulle ni vilja sjunga min sång? Barnen nickar och svarar 

ja. Sedan börjar alla (barn och pedagoger) att sjunga imse vimse spindel. När sången är 

slut tackar spindeln så mycket för sången och frågar om han skulle kunna få ligga på 

mattan framför dem och höra när de sjunger lite fler sånger om hans kompisar som finns 

i påsen. Om ni vill sjunga mer? Fortsätter spindeln. Barnen hoppar på sina platser och 

berättar för spindeln att det kan han få göra. Flera fingerdockor som föreställer olika djur 

och föremål tas upp och sånger sjungs. En katt. Vi sjunger lille katt då, säger Tina 4:10 

år. Sagt och gjort. När ett hus tas upp ur påsen diskuteras det vad de skulle kunna sjunga 

för sång. En pedagog frågar barnen vad de skulle kunna sjunga för sång: Ett hus? Hmm, 

vad kan vi sjunga för sång då?  

 

Barnen sitter tysta ett tag och sedan säger Anna 3:6 år: Ja, tomten finns ju i huset i alla 

fall. Sara 5 år säger: Och efter hösten så kommer ju vintern (pekar på tavlan på årstiden 

som hänger på väggen) och då blir det ju bra om vi kan såna här låtar!? Hon ler och 

tittar mot sina kompisar och pedagogerna. 

 

Det kan också urskiljas att de språkliga inflöden som förskollärarna ger barnen i olika 

interaktioner många gånger präglas av att de ger begrepp, sätter ord på samt bekräftar och 

upprepar saker: 

 
Förskolläraren Linnea sitter vid bordet i familjerummet. Lia 2:6 klär på sig 

utklädningskläder, en väska och skor. Sedan går hon in till hörnan i rummet där det finns 

ett litet bord, stolar, kök och olika redskap. Hon står vid spisen ett tag och sedan börjar 

hon plocka fram saker, hon ställer fram en tallrik på bordet. 

 

Linnea: En tallrik (pekar på tallriken) 

Sedan hämtar Lia ett glas. 

Linnea: Ett glas (pekar på glaset). 

Lia ler och nickar.  

 

Oavsett om de är inomhus, utomhus eller om det handlar om planerade aktiviteter går det att 

urskilja att interaktionerna många gånger är av denna karaktär:  

 

Förskolläraren Kia sitter med några barn ute i sandlådan.  

Kia: En spade. En blå spade. (pekar på spaden) 

…................ 
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Förskolläraren Linnea sitter inne i byggrummet.  

Linnea: En bil. Bilen åker.  

…................ 

Kia: Kossan säger muuu. 

Nicke 3:6 år: Muu 

Kia: Muu, ja. Så låter kossan.   

 

4.1.3 Lek 

 

Pedagogerna rör sig hela tiden runt där barnen befinner sig, ibland är de medlekare och 

sätter sig ner för att leka med barnen såsom ovanstående observationer visar, exempelvis 

när förskolläraren Linnea sitter vid bordet i familjerummet. Men likväl så håller de sig 

ibland i bakgrunden och går in när barnen behöver stöd: 

 

Barnen leker i olika rum och pedagogerna står vid bordet och pratar med varandra. 

Plötsligt hörs det en smäll, det är en dörr som slängs igen och utanför dörren står det ett 

barn som tidigare var inne i rummet och lekte med de andra barnen. Pedagogerna frågar 

barnet vad som hände men de får inget svar. En pedagog sätter sig med barnet som 

precis fått dörren igenslängd framför ansiktet medan den andra pedagogen Kia går in till 

Tina 4:10 och Anna 3:6 för att prata:  

 

Kia: Vad är det som händer?  

Anna och Tina: Ingenting! (De tittar på varandra och sen ner på golvet) 

Kia går fram och sätter sig ner bredvid dem. 

Kia: Alla kompisar får vara med och vi slänger inte igen dörren i ansiktet på någon. Hur 

tror ni att David känner nu?  

Anna: Vet inte (Hon och Tina börjar springa runt mattan och återgå till leken.)  

Kia: Vad var det som hände? (Sträcker ut armen framför barnen när de ska springa förbi) 

Tina och Anna stannar upp. 

Anna: Vet inte.  

Kia: Hur tror ni att det känns... hur skulle ni känna om någon gjorde så mot er?  

Tina: Det känns inte bra, jag skulle ha blivit ledsen. 

Kia: Förklara för mig vad det var som hände.. 

Tina: Jag glömde bort hur de känns att inte få vara med. 

Anna: Jag med. 

Tina går och frågar David om han vill vara med och leka. Det vill han.  

Kia: Vad glad jag blir nu när du frågade David om han ville vara med igen, alla får ju 

vara med. Det måste vi försöka komma ihåg, tillsammans. 

Pedagogen sitter kvar ett tag bredvid när de leker.  
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4.1.4 Analys och tolkning 

 

Innan en presentation av analys och tolkning sker bör en återkoppling till den 

övergripande frågeställningen göras för att tydliggöra syftet med studien. Arbetet handlar 

om pedagogernas uppfattningar om hur leken kan stärka och utmana barns 

språkutveckling för att kunna se vilka uppfattningar om lek som råder i förskolan, om det 

finns ett samband mellan lek och språkutveckling samt också pedagogernas uppfattningar 

om lekmiljön och dess betydelse. Genom observationerna går det att utskilja att leken 

uppfattas som en stor del i vardagen i förskolan där den är ett naturligt inslag i 

verksamheten. Leken framhålls mångsidig och viktig i verksamheten, något som bland 

annat går att urskilja av bilden som hänger i tamburen. Mångsidig i detta sammanhang 

betyder att lek är ett ämne som berör och är kopplat till många områden. Konkret och 

tydligt material tycks vara ett viktigt komplement för pedagoger i barns vardag för att på 

ett lekfullt sätt stödja och utmana barns språkutveckling. Miljön i förskolan erbjuder rikt 

och varierande material och är utformad på ett lekfullt och språkstimulerande sätt som 

inbjuder till lek och erbjuder många språkliga inflöden. Däremot så är inte allt material 

åtkomligt för barnen, något som Bohman-Ramsin (2001) understryker som viktigt och 

menar att de som arbetar i förskolan måste se till att det finns material som stimulerar och 

uppmuntrar till samtal och samarbete. Dessa måste finnas synligt och lättåtkomligt för 

barnen. Författaren understryker att materialet ska vara varierande för att på så sätt 

stimulera fantasi, nyfikenhet samt uppmuntra och inspirera till lek (ibid). Bortsett från att 

miljön erbjuder varierat och rikt material som både är språkstimulerande och lockar till 

lek så präglas interaktionerna mellan pedagog och barn under hela dagen av någon slags 

kommunikation då verksamheten är full av språkliga inflöden där det går att urskilja att 

det finns ett samband mellan lek och språk. Att finnas som stöd, vara medlekare och 

samtala med barnen är alla delar av vardagen i förskolan.   

  

Att föra in begrepp, sätta ord på saker och att hjälpa barn in i lekar är något som Ladberg 

(2003) betonar som viktigt och något som observationerna visat att pedagogerna i 

verksamheten gör. Via språket får barn nya begrepp från de vuxna (Carlgren, 1999) detta 

liknar Ladberg (2003) beskrivning på att vuxna ofta upprepar, lägger till ord och bekräftar 

det barnen säger. Och att det är viktigt att göra detta, att ge barnen ord (ibid).  

Något som betraktas som viktigt för pedagogerna är att finnas runt där barnen är även om 

de alla gånger inte är medlekare. Pedagogerna stödjer barnen i konflikter för att reda ut 

olika situationer. Detta går att koppla till Vygotskijs zon för lärande som handlar om att 

barn följer en vuxen eller en mer kapabel person och genom stöd gradvis utvecklar sin 

förmåga att genomföra olika saker på egen hand. Detta är ett sätt som med stimulans från 

andra i sin omgivning väcker andra funktioner till liv hos den lärande och på så sätt driver 

utvecklingen framåt. Vad var det som hände och hur blev det såhär? Pedagogerna delar på 

sig och pratar med barnen var för sig, barnen ges tillfälle att berätta hur de upplevde 

situationen. Det framkommer inte varför det hade uppstått en konflikt, men observationen 

visar att barnen med pedagogen som stöd kan sätta sig in i andras känslor. Det är av stor 

vikt att som pedagog finnas med och observera vad som sker i lekar för att kunna förstå 

och lära barnen att ta hänsyn till varandra. Pedagoger ska ge barn verktyg till att på egen 

hand kunna hantera olika situationer i konkret handling (Rasmusson & Erberth, 2008).   
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4.2 Intervjuer 
 

Mina intervjufrågor användes som en frågeguide
4
 i samtalet. Dessa frågor består av en 

uppsättning av olika ämnen som berör både lek, språkutveckling och miljöns utformning. 

Siffran framför delarna som valts ut ur intervjuerna står för samma person alla gånger. 

Samma svar kan komma att presenteras och användas flera gånger av den anledningen att 

svaren kring de olika ämnena ibland gick ihop med varandra och går att kopplas till fler 

delar. 

4.2.1 Miljön 

 

Två av förskollärarna framhåller reflektion och diskussion som två viktiga aspekter när 

det kommer till miljön, dess utformning samt materialen och tillgängligheten: 

 

Intervju 2: Vi tycker ju att det mesta ska vara tillgängligt för barnen. Men också här 

gäller det ju att reflektera och tänka till över tillgängligheten. Är något material farligt 

för vissa barn? Hur gör vi då? Eftersom att barngruppen är blandad med 1-5åringar är 

det viktigt att vi funderar över detta, vi ska ju erbjuda material som stimulerar alla åldrar 

och behov.  

 

Intervju 3: Vi ska ju erbjuda rikt med material, som stimulerar och utmanar alla barn 

oavsett intresse och behov. Vi vill ju att det mesta ska vara tillgängligt, lekmiljön är ju 

någon som vi ständigt behöver reflektera över. Är det optimalt att allt är tillgängligt? Är 

något som vi brukar fundera kring.   

 

Även om kommande utdrag från intervjun med en av förskollärarna inte tar sig samma 

form som de ovanstående går det ändå att urskilja att reflektion och diskussion är viktigt 

när det kommer till miljön och material:  

 

Intervju 1:...Men nu kom jag på att vi har ju alltid dockor och bilar framme. Varför har 

vi det? Det måste vi diskutera! Det har jag inte tänkt på, det kan ju ha att göra med att 

det ofta är barn som leker med just dockor och bilar. Men det måste vi diskutera och 

reflektera över. 

 

Organisationens rutiner vad gäller tid, utrymme och material är områden som 

förskollärarna framhåller som viktiga i verksamheten: 

 

Intervju 1:...det beror ju på hur de kommer på morgnarna det där, vem som hinner in 

först och vem de kan leka med. 

 

Intervju 2: För oss är det viktigt att låta barnen leka, vi måste ge tid åt det, vi måste vara 

medveten om att rutiner påverkar. Vi måste fråga oss själv om det är så viktigt att till 

exempel gå ut att vi är tvungen att avbryta lekar, eller om vi ska låta den fortgå. Det är 

viktigt att reflektera över sånt. 

                                                 
4
Stukát (2011) menar att genom att använda sig av en frågeguide så ställer intervjuaren frågorna i den 

ordning som situationen inbjuder till.  
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Intervju 3: För oss är det viktigt att ha så lite avbrott som möjligt, rutiner får inte styra! 

Vi måste låta barnen leka. 

 

4.2.2 Språkutveckling 

 

Samtliga förskollärare menar att det finns ett samband mellan lek och språk: 

 

Intervju 1: Jag tror att det finns ett samband mellan detta. Därför är det också viktigt att 

vara med, vi har ju barn med andra språk och som många gånger står i periferin och inte 

kommer in i lekarna, då gäller det att vara med och se till att de kommer in i lekar, att 

sätta ord på saker och att jag som pedagog kan starta en lek och få med fler barn. 

 

Intervju 2: Det finns ett stort samband! Barn utvecklar sitt språk i leken, de lär sig att 

kommunicera, att uttrycka sina tankar, förståelse för andra. Leken är barns naturliga 

uttrycksform, och i leken utvecklar barn många språkliga förmågor såsom tänkande och 

reflektion.  

 

Intervju 3: Om man är trygg i lekar så kommer språket av sig själv. Det finns ett 

samband, absolut. Vilket gör det viktigt att vi är med, och för in begrepp, sätter ord på 

saker. Vi behöver inte vara medlekare jämt, men att finnas tillhands. Det är viktigt att 

barn inte känner sig påpassade, så vi måste ju reflektera över hur vi kan finnas tillhands 

utan att störa lekandet. Stora öppna ytor till exempel, då kan vi finnas med utan att 

barnen känner sig påpassade.  

 

 

Förskollärarnas tankar kring vad de ansåg som viktigt i en språkstimulerande miljö visade 

sig stämma överens med varandra. Under samtliga intervjuer framhålls olika material 

såsom böcker, ramsor, sånger, bilder och texter.  

 
Intervju 1: Böcker, sånger och ramsor. Att vi skapar möjligheter för barnen att ta för sig, 

och växa på ett positivt sätt. 

 

Intervju 2: Vi tycker ju att det är otroligt viktigt med bilder, sånger, texter, ramsor, 

konkret material. Du har kanske sett att det hänger bilder med olika texter, sånger eller 

ramsor på våra väggar. Det är viktigt att ha en text och sen en bild till, det blir tydligt.  

 

Intervju 3: Vi ska ju erbjuda en inbjudande, språklig och stimulerande miljö. Det är 

viktigt att vi sätter ord på saker och för en dialog med barnen. Läsning, både spontant 

och organiserad. Sånger, ramsor, tydligt material.  

 

Att utveckla en leksituation till en lärandesituation handlar för förskollärarna om att se 

möjligheter och att ta tillvara på dessa: 

 
Intervju 1: ...Man kan ju hitta lärande i det mesta.  

 

Intervju 2: Hela tiden. Om man tar ett exempel med bilar, när vi leker med bilar kan vi 

sortera och kategorisera, stor/liten. Just att man ger begrepp. Att rulla degen, en tallrik, 

bestick, glas, spade med mera.  

 

Intervju 3: Lek och lärande hör ju ihop. Detta ser vi hela tiden. Som sagt så för vi in 

begrepp, till exempel framför, bakom, mellan med mera. Vi kan genom leken få in allt! 

Vi måste bara se möjligheterna! 
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4.2.3 Lek 

 

Under samtliga intervjuer framhålls leken som en viktig del i barns vardag och som ett 

viktigt inslag i förskolans verksamhet: 

 

Intervju 1:..den har man förstått fördelarna med leken, på ett annat vis. Rent socialt, 

emotionellt, och utvecklingsmässigt. Den har liksom fått en helt annan innebörd med 

tiden, ju mer man kommit i kontakt med den, då ser man hur viktig den är och hur 

mycket den påverkar. Den är viktig!! 

Intervju 2: Lek för mig, den är otroligt viktig! Det finns en sådan mångfald i den, 

samspel, gemenskap, problemlösning, bearbetning med mera. Den är en viktig del för 

barn och för vår verksamhet!  

 

Intervju 3: Lek är allt! Genom den kan man få in så otroligt mycket.  

 

Förskollärarna var överens om vilken roll de tyckte att pedagogerna har i leken. De menar 

att det är viktigt att finnas med, att känna in och reflektera över när det är optimalt att gå 

in och när det är passar bättre att hålla sig runt om:  

 

Intervju 1: Det är lite svårt, för det beror på hur de leker. Vi måste se och höra!... Vi får 

hålla oss lite avvaktande och kolla hur det går när man till exempel ställer den där frågan 

om man får vara med... Det är ett jättestort område och viktigt att reflektera över. Hur 

påverkas barn om man lägger sig i för mycket? Det är viktigt att tänka på. 

 

Intervju 2: Det är otroligt viktigt att finnas med. Men det är inte nödvändigt eller 

optimalt att alla gånger gå in och leka och vara med på det sättet. Men att finnas runt om, 

som ett stöd. Det är ju vi som ger barnen verktyg, och då måste vi ju finnas nära dem. Vi 

måste känna in, reflektera och sedan agera.  

 

Intervju 3: Vi måste låta barnen leka. Och det är viktigt att vi är med, inte bara låta dem 

springa iväg och tänka att de leker så fint. Utan det händer så mycket mer i lekar! Vi 

måste finnas där och observera, och ibland gå in och vara med medlekare och ibland 

hålla sig på sidan av. 

 

 4.2.4 Analys och tolkning 

 

Även här bör en återkoppling till den övergripande frågeställningen göras för att 

tydliggöra syftet med studien innan presentation av analys och tolkning görs. Arbetet  

handlar om pedagogers uppfattningar om hur leken kan stärka och utmana barns 

språkutveckling för att kunna se vilka uppfattningar om lek som råder i förskolan, om det 

finns ett samband mellan lek och språkutveckling samt också pedagogernas uppfattningar 

om lekmiljön och dess betydelse. 
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Miljön i förskolan kräver ständig reflektion och diskussion. Likväl som observationerna 

visade att förskolans rutiner tycks vara välorganiserade vad gäller tid, utrymme och 

material, något som Ladberg (2003) understryker som viktigt för att skapa goda 

möjligheter till språkutveckling så framhåller förskollärarna organisationens rutiner som 

viktiga i verksamheten när det kommer till barns lekande och språkande.  

 

Uppfattningarna om leken som förekommer på förskolan är att leken är viktig i barns 

vardag och också ett viktigt inslag i verksamheten. Leken framhålls som barns naturliga 

uttrycksform. Alla förskollärare lyfter lekens mångfald likväl som de menar att det är 

viktigt att reflektera över vilken roll pedagogen har i leken. Som pedagog är det viktigt att 

reflektera kring när det är optimalt att gå in och när det passar bättre att hålla sig i 

närheten. Det är vi som ger barnen verktyg, och då måste vi ju finnas nära dem. Vi måste 

känna in, reflektera och sedan agera säger en av förskollärarna. 

 

Utifrån det som framkommit i intervjuerna uppfattar förskollärarna att det finns ett högt 

samband mellan lek och språkutveckling. Återigen lyfts lekens mångsidighet och 

betydelsen av att som pedagog finnas till hands. Med leken som redskap skapas 

möjligheter att utveckla språket. Samtliga förskollärare menar att det går att omvandla en 

leksituation till en lärandesituation, men att det kräver att som pedagog se möjligheterna 

och ta tillvara på varje tillfälle som ges.  

 

Språket är ett redskap för att kommunicera likväl som det är ett redskap för att tänka, 

uttrycka sina tankar och förståelse för andra menar en av förskollärarna. Detta är just vad 

förskolan ska sträva efter, att varje barn utvecklar ett nyanserat talspråk, ordförråd och 

begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, 

argumentera och kommunicera med andra (Skolverket, 2010). 

 

Det går att urskilja att svaren är ganska allmänna och att det ibland finns vagheter i 

förskollärarnas uttryck. Exempelvis så uttrycker en av förskollärarna att lek är allt. Visst 

kan detta belysa att leken ses som viktig och betydelsefull i förskolans verksamhet men 

det finns en vaghet i svaret som gör det svårt att dra en gräns för vad förskolläraren menar 

att lek betecknar i detta sammanhang. Jag finner det svårt att tro att man kan hitta lärande 

i det mesta och att man genom lek får in allt.  
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5. Slutsatser 
 

I denna del ska en förklaring av vilka slutsatser som kan dras av analys och tolkning där 

en koppling till syftet, frågeställningar samt tidigare forskning sker.  

 

Mycket forskning visar att leken har en stor betydelse för barns utveckling och lärande 

(Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000; Björklid, 2005; Persson, 2008; 

Skolverket, 2010). Forskning visar också att leken har en stor plats i förskolans 

verksamhet och att den är en stor och viktig del i barns vardag (Lindqvist, 1998; Williams, 

Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000; Björklid, 2005; Persson, 2008; Skolverket, 

2010). Genom mina observationer och intervjuer går det att urskilja att det är precis så. 

Synen på leken som råder i förskolan är att leken är mångsidig. Med mångsidig så menas i 

detta sammanhang att den är en företeelse som berör och kopplas till många områden. 

Resultat från observationerna och intervjuerna visar även att om leken ska kunna gynna 

barn på ett mångsidigt vis krävs det pedagoger som använder sig av leken som redskap 

med ett reflekterande förhållningssätt och en medvetenhet kring lekens betydelse. 

Förskolan ska bland annat locka till lek så det krävs också en lekfull och 

språkstimulerande miljö samt pedagoger som ser, tillvaratar och skapar möjligheter med 

leken som redskap.  

 

5.1 Reflekterande förhållningssätt 
 

Förskollärarna är eniga om att leken är mångsidig samt att det är viktigt att reflektera över 

vilken roll pedagogen har i leken. Som pedagog är det viktigt att reflektera kring när det är 

optimalt att gå in i lekar och när det passar bättre att hålla sig i närheten. Det är 

pedagogerna som ger barnen verktyg, och då måste de finnas nära dem. De måste känna 

in, reflektera och sedan agera säger en av förskollärarna. Leken framhålls som barns 

naturliga uttrycksform och förskollärarna lyfter vikten av att låta barnen leka då den är så 

viktig på många plan. Det är genom leken som barnen utvecklar en medvetenhet om 

världen och sin omgivning (Carlgren, 1999) och leken är en arena för barns lärande och 

utveckling (Tellgren, 2004; Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Men för att leken 

ska kunna vara en arena för utveckling och lärande krävs det också en medvetenhet från 

förskollärarnas sida, en medvetenhet vad gäller lekens som redskap där bland annat 

verksamhetens rutiner och miljön bör reflekteras över. Miljön i förskolan kräver ständig 

reflektion och diskussion. Detta är ett område som pedagoger i förskolan bör se över för 

att kunna skapa goda möjligheter för barn att träna sina språkliga förmågor (Ladberg, 

2003). Observationerna visade att förskolans rutiner tycks vara väl organiserade vad gäller 

tid, utrymme och material, något som Ladberg (2003) understryker som viktigt för att 

skapa goda möjligheter till språkutveckling. Likväl framhåller förskollärarna under 

intervjuerna organisationens rutiner som viktiga och betydelsefulla när det kommer till 

leken och verksamheten i stort och att det krävs en medvetenhet kring detta.  Atmosfären 

är en avgörande faktor i barns utveckling då den avgör vad barn vågar och vad som tillåts 

i verksamheten (Ladberg, 2003).  

 

5.2 Leken: En varierande arena 
 

I leken utvecklar barn sitt språk och här knyter de också relationer till andra barn vilket 

kan bidra till utveckling och lärande (Förskoletidningen, nummer 2/2013). Ett flertal 

forskare framhåller att barn utvecklar sitt språk och sitt tänkande i sina lekar och i samspel 
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med andra (Williams, Sheridan, & Pramling Samuelsson, 2000; Ladberg, 2003; Sträng & 

Persson, 2003; Björklid, 2005; Persson, 2008). Sambandet mellan lek och språkutveckling 

framhålls av förskollärarna som högt. De återkopplar till lekens mångsidighet och lyfter 

betydelsen av att finnas till hands. Med leken som redskap tycks de skapa möjligheter att 

utveckla språket. Förskollärarna förklarar att det går att omvandla en leksituation till en 

lärandesituation, men att det kräver lyhördhet från pedagogens sida för att kunna tillvarata 

och se de möjligheterna som skapas. Språket är ett redskap för att kommunicera likväl 

som det är ett redskap för att tänka, uttrycka sina tankar och förståelse för andra menar en 

av förskollärarna. Detta redskap använder sig barnen av i sina lekar. Ur ett sociokulturellt 

perspektiv ses språket som en gemensam produkt där vi lär oss att utforska världen. Här 

ses språket som det viktigaste kulturella redskapet. Det är ett redskap som människor 

använder för att ta skapa ett eget tänkande. I detta perspektiv är språk och tänkande 

samma sak enligt Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) eftersom språket 

kontrollerar tänkandet. Genom samspel med andra får språket en mening. Språket är ett 

kulturellt redskap som skapar mening mellan människor som befinner sig, handlar och 

agerar i sociala sammanhang. Sträng och Persson (2003) hänvisar till Linell (1998) och 

menar att det är just därför det är viktigt att studera detta, studera hur människor använder 

sig av språket i interaktion och samspel med andra.  

 

Interaktionerna mellan pedagog och barn präglas många gånger av lek och språk där det 

går att urskilja att det finns ett samband mellan dessa. Att föra in begrepp, sätta ord på 

saker och att hjälpa barn in i lekar är något som Ladberg (2003) betonar som viktigt och 

något som observationerna visat att pedagogerna i verksamheten gör. Via språket får barn 

nya begrepp från de vuxna (Carlgren, 1999) detta liknar Ladbergs (2003) beskrivning på 

att vuxna ofta upprepar, lägger till ord och bekräftar det barnen säger. Författaren menar 

att det är viktigt att göra detta (ibid).  

 

Svenska pedagoger ser ofta på dialoger mellan vuxen och barn som den största källan till 

barns språkutveckling, men Ladberg (2003) anser att den bara utgör en begränsad del av 

den språkliga utvecklingen medan den huvudsakliga källan är språkliga inflöden. 

Förskollärarna framhåller hur viktigt det är att finnas tillhands och som stöd, som 

medlekare samt att ge barnen verktyg. Visst framhåller de att de ger barnen begrepp och 

för in nya ord men de framhåller även att de tillsammans med barnen skapar och tillägnar 

sig andra språkliga verktyg såsom att reflektera, uttrycka sina tankar och utveckla en 

förståelse för andra. Observationerna visar även att förskollärarna utvecklar olika 

språkliga verktyg och finns som stöd i konflikter. Människor lär sig använda språk i olika 

sammanhang och i samtal med andra, de lyssnar in andra människor och skapar sig 

därigenom inflöden av språk (Ladberg, 2003). I ett sociokulturellt perspektiv ses språket i 

samspel med omgivningen som ett dominerande redskap för utveckling (Sträng & 

Persson, 2003). Här är interaktionen och kommunikationen centrala delar eftersom dessa 

ses som länkar till lärande (ibid). I detta samspel tar individer, barn som vuxna, till sig 

olika sätt att tänka och tala. Förskolan är en plats som har en stor betydelse för barns 

språkutveckling då verksamheten präglas av ett nära samspel mellan barn och vuxna där 

språkinteraktioner hela tiden sker. 

 

5.3 En lekfull och språkstimulerande miljö 
 

Verksamheten bör vara väl genomtänkt för att kunna erbjuda barnen en språkstimulerande 

miljö. Barn ska mötas av en miljö som ger rikt med språkliga inflöden såsom sagor, 

bokläsning, samtal och berättelser som barn sedan använder sig av i olika situationer, 

såsom i lek och i olika samtal (Ladberg, 2003). Författaren betonar vikten av att använda 
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sig av olika hjälpmedel för att locka och behålla barns uppmärksamhet. Barn ska vara 

omringade av vuxna som skapar möjligheter för dem att lära sig genom att tidigt möta 

olika föremål, problem, situationer och uppgifter förklarar Smidt (2010) och hänvisar till 

Vygotskij som använder sig av ett likande tankesätt. Det är viktigt att de får ingå i en 

social interaktion med andra samt ha tillgång till olika kulturella redskap såsom språk 

(Smidt, 2010). Både observationerna och intervjuerna visar att det tycks vara viktigt med 

språkliga inflöden i verksamheten för att genom dessa skapa en lekfull och 

språkstimulerande miljö. Konkret och tydligt material tycks ett viktigt komplement för 

pedagoger i barns vardag för att på ett lekfullt sätt stödja barns språkutveckling. Genom 

att använda sig av konkret och tydligt material förstärks upplevelsen vilket inte enbart 

bidrar till att barn behåller sin uppmärksamhet utan också kommer i kontakt med 

språkliga inflöden vilket gynnar deras språkutveckling. Om det så handlar om konflikter i 

lekar eller om att skapa en meningsfull samling så tar pedagogerna hjälp av olika material 

för att stärka upplevelsen och för att på ett lekfullt sätt stödja och utmana barns lärande 

och utveckling. Miljön i förskolan erbjuder rikt och varierande material och är utformad 

på ett lekfullt och språkstimulerande sätt som inbjuder till lek och erbjuder många 

språkliga inflöden. 

 

5.4 Sammanfattning 
 

Syftet med studien var att undersöka, analysera och förstå hur verksamma pedagoger i 

förskolan uppfattar leken som redskap för barns språkutveckling. Här ville jag undersöka 

hur de arbetar och utformar sin förskolemiljö för att på ett lekfullt sätt stödja barns 

språkutveckling. Jag ville närma mig deras uppfattningar om vilken betydelse leken kan 

ha i barns lärande och utveckling. Min övergripande frågeställning utifrån syftet var hur 

pedagoger uppfattar att leken kan stärka och utmana barns språkutveckling. Med hjälp av 

tidigare forskning och mina frågeställningar går det att dra en slutsats att leken uppfattas 

som mångsidig och viktig för barns lärande och utveckling. Den ges ett stort utrymme i 

verksamheten, men för att leken ska gynna barn på ett mångsidigt vis måste pedagogerna 

ha ett reflekterande och diskuterande förhållningssätt. Det är pedagogerna som skapar 

möjligheter för barn att leka och språka så deras uppfattningar kring dessa områden 

påverkar vardagen i förskolan. Det är förskollärarens uppgift ett utforma lekfulla och 

språkstimulerande miljöer som skapar möjligheter till lärande och utveckling. Leken är 

viktig och har en stor betydelse för barns lärande och utveckling, den är barns naturliga 

uttrycksform och bör ges ett stort utrymme i verksamheten. Lek är ett bra redskap för att 

stärka barns språkutveckling, i leken tränar och bearbetar barn olika språkliga förmågor 

samtidigt som de i samspel med andra utvecklar ett rikt ordförråd. Förskolans verksamhet 

ska präglas av ett medvetet bruk av leken för att främja barns lärande och utveckling 

(Skolverket, 2010). I leken och i det lustfyllda lärandet som verksamheten ska präglas av 

stimuleras barnens fantasi, inlevelse, kommunikation, förmåga att samarbeta och lösa 

problem samt förmåga till symboliskt tänkande (Skolverket, 2010). Leken medför också 

möjligheter för barnen att uttrycka och bearbeta upplevelser, erfarenheter och känslor 

(ibid).  

 

Avslutningsvis så visar både tidigare forskning och resultatet från studien att leken är en 

självklar del i det pedagogiska arbetet men att det i sin tur handlar om hur pedagogerna 

skapar, ser och tillvaratar möjligheterna kring detta. Resultatet från studien ligger alltså 

väldigt nära det tidigare forskning visar. Kanske kan de svar jag sett genom analysen 

betyda just det jag belyst ovan men det går också att urskilja att svaren från förskollärarna 

är väldigt allmänna och ibland även vaga. ”Lek är allt!”, ”Lärande kan man hitta i det 

mesta”, ”Hela tiden”, ”genom leken kan man få in allt”. Dessa svar är ganska allmänna 
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och i uttrycken finns det även vagheter. Visst kan detta belysa att leken ses som viktig och 

betydelsefull i förskolans verksamhet men vagheten i svaren gör det svårt att dra en gräns 

för vad förskollärarna menar i detta sammanhang. Vagheten skapar oskarpa gränser kring 

meningen med uttrycken som i sin tur skapar problem med att veta vart gränsen går. Är 

lek allt? Kan man verkligen hitta lärande i det mesta och kan man genom leken få in allt? 

De framhåller vikten av att reflektera och diskutera i arbetslaget kring verksamhetens alla 

delar för att kunna skapa goda utvecklings- och lärandemöjligheter för barn, kanske bör 

dessa frågor ställas i arbetslaget för att kunna komma på djupet i ämnet och för att komma 

bort från de allmänna och vaga uttrycken som ibland kan uppfattas som tagna ur en 

lärobok. 
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6. Diskussion  
 

I denna avslutande del kommer metoden att diskuteras och vidare görs också en 

diskussion kring resultaten och slutsatser som dragits i studien för att beskriva om 

frågeställningarna blivit besvarade. Här kommer också det som jag uppmärksammat i 

studien, det som jag tar med mig som förskollärare samt ett förslag på fortsatt forskning 

att presenteras.  

 

6.1Metoddiskussion  
 

Genom att välja flera olika datainsamlingsmetoder gavs rika möjligheter att skapa en 

djupare förståelse och en fylligare bild (Markström, 2007) av det valda ämnet, vilket 

också var syftet med att kombinera dessa två metoder. Flera datainsamlingsmetoder kan 

komplettera varandra och därigenom få ett område belyst på ett allsidigt sätt (Stukát, 

2011). Jag anser att observationerna och intervjuerna kompletterade varandra och var 

relevanta för undersökningsområdet. Som ett stöd för minnet valde jag att göra 

ljudupptagningar. Dessa skulle spelas in med min mobiltelefon. Men tekniken fungerade 

inte så jag fick förlita mig på minnet och anteckningar vilket försvårade 

transkriberingsprocessen under både intervju- och observationsdelen. Såhär i efterhand 

önskar jag att jag hade gjort små videoupptagningar för att kunna gå tillbaks och titta på 

det om och om igen.  

 

Det var positivt att använda intervjufrågorna som en frågeguide för att genom dem kunna 

svara på syftet med studien. Stukát (2011) menar att genom att använda sig av en 

frågeguide så ställer intervjuaren frågorna i den ordning som situationen inbjuder till. 

Detta bidrog till att det blev ett lättsamt samtal som flöt på bra.  

 

Min tanke var att intervjua samtliga pedagoger på avdelningen som jag utfört 

observationerna på men barnskötaren på denna avledning var sjukskriven så jag fick 

istället utföra den intervjun med en förskollärare från husets andra avdelning. 

 

Trots att intervjuerna var ostrukturerade och frågorna formulerade så att de kan uppfattas 

på flera olika sätt var svaren ganska allmänna och de kunde ibland uppfattas som tagna ur 

en lärobok. Det kan betyda att förskollärarna håller sig uppdaterade vad gäller det aktuella 

ämnet, att de kanske läst på innan jag kom dit eller att de gav mig de svar de trodde att jag 

ville ha. Det kan också ha att göra med hur detaljerat informationsbrevet var gällande 

syftet med studien då detta kan ha kommit att påverkat resultatets hållbarhet.  

 

Undersökningen är endast utförd på en förskola där tre förskollärares uppfattningar 

synliggjorts. Detta gör att generaliseringarna som gjorts endast visar hur det ser ut på den 

förskolan. Val av vilka metoder som används påverkar resultatets värde och karaktär 

(Vetenskapsrådet, 2011). Detta betyder också att tvärsnittet på hur det kan se ut är 

begränsat.  
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6.2 Slutsats och resultatdiskussion 
 

Jag anser att syftet som var att undersöka, analysera och förstå hur verksamma pedagoger 

i förskolan ser på leken som redskap för barns språkutveckling är uppnått. Utifrån mina 

frågeställningar och syftet med studien går det att dra vissa slutsatser.  

En slutsats är att leken är mångsidig och att den har stort utrymme i förskolans 

verksamhet. Leken används som redskap för att utmana och stärka barns språkutveckling. 

Men för att leken ska gynna barnen på ett mångsidigt vis krävs det att pedagogerna i 

förskolan är medveten om att: 

 

  Pedagogerna bör ha ett reflekterande förhållningssätt samt ha utvecklat en 

medvetenhet kring leken som redskap för att genom den skapa goda lärande- och 

utvecklingsmöjligheter. Det är pedagogerna i förskolan om skapar möjligheter för 

barn att leka och språka så deras tankar och synpunkter kring dessa områden 

påverkar vardagen i förskolan. 

 

 Miljön har en stor betydelse för barns lekande och språkande. Det är 

förskollärarens uppgift ett utforma lekfulla och språkstimulerande miljöer som 

skapar möjligheter till lärande och utveckling. 

 

 

 Den krävs lyhörda pedagoger för att kunna se, tillvarata och skapa möjligheter 

kring den mångsidiga leken.  

 

 

Det går att urskilja att resultatet och tidigare forskning ligger mycket nära varandra: Leken 

ges ett stort utrymme i förskolans verksamhet och den ses som en viktig del i det 

pedagogiska arbetet.  Att förskollärarnas uppfattningar om leken som redskap går i linje 

med forskning kring området är för mig en bekräftelse på att de håller sig uppdaterade vad 

gäller ämnet. Det råder en medvetenhet krig leken som redskap för barns språkutveckling 

där pedagogernas uppfattningar kan tolkas att de vet hur de ska utmana barnen genom 

leken och i deras språkande. Men med ibland allmänna och vaga svar från förskollärarna 

går det också att urskilja att det kanske bör ske en djupare diskussion kring ämnet för att 

komma bort från förgivettagandet att lek är allt.   

 

Detta arbete har bidragit till en djupare förståelse för lekens mångsidighet och belyst hur 

viktigt det är att i arbetslaget reflektera och diskutera över verksamhetens alla delar. 

Leken är en stor och viktig del i förskolan och i barns vardag, därför bör den användas på 

ett medvetet sätt för att gynna barn på ett mångsidigt vis. För att göra detta möjligt krävs 

ständiga reflektioner och diskussioner kring lekens betydelse där det sker en djupare 

analys för att skapa sig en fylligare bild av ämnet. Vad, hur, varför och för vem bör vara 

frågor som står i centrum när det kommer till form och innehåll.  

 

Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att följa en barngrupp en längre tid för att 

kunna se lekens betydelse för barns lärande och utveckling på sikt. Som Vygotskij (Smidt, 

2010) menar så är lärandet en resa. En resa som börjar med att barnet försöker förstå 

världen, föremålen och människorna. Under denna resa möter barnet människor med 

andra kunskaper, språk och andra kulturella redskap. Med tiden kan barnet komma ihåg 

detta och tillämpa det i vardagen. Genom att följa en barngrupp en längre tid skulle en 

djupare förståelse för ämnet skapas där man eventuellt skulle kunna synliggöra denna 

resa.  
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Att använda sig av leken som redskap framstår som en självklarhet för förskollärarna som 

arbetar på denna förskola. Det skulle vara intressant att göra en bredare undersökning där 

flera förskolor medverkade för att se om uppfattningarna om leken som redskap är 

densamma på fler ställen.  Det skulle även vara intressant att rikta fokus mot skolans värld 

och förskoleklassen för att se hur uppfattningarna om lekens möjligheter och leken som 

redskap för barns lärande och utveckling ser ut där.  

 

6.3 Avslutande ord 
 

Som blivande förskollärare tar jag med mig att lekens mångsidighet bör användas på ett 

mångsidigt vis i det pedagogiska arbetet för att genom den skapa goda lärande- och 

utvecklingsmöjligheter. Jag tar även med mig att det är av stor vikt att analysera och 

förstå verksamhetens alla delar där lärande och utveckling hela tiden fortgår. Som 

förskollärare är det viktigt att vara medveten om att de val och handlingar som görs i  

verksamheten medför olika följder, så det är betydelsefullt att göra rationella val när  

det kommer till de didaktiska nyckelbegreppen vad, hur, varför och för vem. Genom att 

vara en närvarande och reflekterande pedagog går det att se vad barnen gör och hur man 

kan utveckla verksamheten vidare. 
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Bilaga 1   

 
                                                              Datum 2014-08-28 

 

Till pedagoger 
 

Jag är en förskollärarstudent som nu går min sista termin på högskolan i Gävle. I samband 

med denna avslutade kurs ska jag utföra en undersökning.  

 

Förskolans verksamhet och barns vardag är nära förknippat med lek där leken ofta 

framhålls som något livsviktigt. Lekens betydelse för barns lärande och utveckling är 

något som en mängd forskning pekar på. Syftet med denna studie är att undersöka, 

analysera och förstå hur verksamma pedagoger ser på och också använder sig av leken 

som redskap för barns språkutveckling. Jag vill närma mig deras synsätt på hur leken kan 

utmana och stärka barns språkutveckling.  

 

För att ta reda på detta har jag valt att kombinera observationer i barngruppen och 

intervjuer med pedagoger. 

Observationerna i barngruppen kommer att genomföras under 1-2 dagar där fokus 

kommer att ligga på dialoger/språkinteraktioner mellan lärare och barn.  

Som dokumentationsform under observationerna kommer jag att använda mig av penna 

och anteckningsblock. Där händelser, personer och vad som sägs noteras. Ljudupptagning 

kan komma att användas i vissa situationer som ett stöd för minnet. 

 

Intervjuerna kommer att genomföras vid ett tillfälle som passar er. Jag vill intervjua 3 

verksamma pedagoger, dessa kommer att genomföras enskilt och ta ca 10-15 min. Här vill 

jag närma mig ert synsätt på hur leken kan utmana och stärka barns språkutveckling.  

 

Som dokumentationsform vid intervjuerna kommer anteckningar att föras och vid 

tillåtelse även ljudupptagning.  

 

Deltagandet är frivillig och när som helst innan, under eller efter intervjuerna kan man 

välja att avbryta eller inte delta. All information kommer enbart att användas till 

forskningsändamål i detta examensarbete. Studien kommer att hanteras, bearbetas och 

sammanställas med sekretess och konfidentialitet dvs. att varken kommun, stad, förskola 

eller deltagare kommer vara möjlig att identifiera. Allt material kommer efter mitt 

avslutade arbete att förvaras säkert på högskolan i ett år för att så småningom gallras ur.  

 

Jag kommer om några dagar att kontakta er för att höra om ni vill delta eller inte.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar  

Lina Larsson  

Kontaktuppgifter  
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Lina Larsson  

xxx-xx xx xxx  

Mail:  

 

Handledare:  

Elisabeth Björklund  

xxx-xx xx xxx 

Mail:  
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Bilaga 2  

 
 

                                                                                                           Datum 2014-08-28 

Till vårdnadshavare 
 

Jag är en förskollärarstudent som nu går min sista termin på högskolan i Gävle. I samband 

med denna avslutade kurs ska jag utföra en undersökning.  

 

Förskolans verksamhet och barns vardag är nära förknippat med lek där leken ofta 

framhålls som något livsviktigt. Lekens betydelse för barns lärande och utveckling är 

något som en mängd forskning pekar på. Syftet med denna studie är att undersöka, 

analysera och förstå hur verksamma pedagoger ser på och också använder sig av leken 

som redskap för barns språkutveckling. Jag vill närma mig deras synsätt på hur leken kan 

utmana och stärka barns språkutveckling.  

 

För att ta reda på detta har jag valt att kombinera observationer i barngruppen och 

intervjuer med pedagogerna. Detta innebär att en del av min studie kommer att utföras i 

barngruppen. Observationerna i barngruppen kommer att genomföras under 1-2 dagar där 

fokus kommer att ligga på dialoger och språkmöten mellan lärare och barn. 

 

Som dokumentationsform kommer jag att använda mig av penna och anteckningsblock. 

Där händelser, personer och vad som sägs noteras. Ljudupptagning kan komma att 

användas i vissa situationer som ett stöd för minnet. 

 

All information kommer enbart att användas till forskningsändamål i detta examensarbete.  

Studien kommer att hanteras, bearbetas och sammanställas med sekretess och 

konfidentialitet dvs. att varken kommun, stad, förskola eller deltagare kommer vara 

möjlig att identifiera. Allt material kommer efter mitt avslutade arbete att förvaras säkert 

på högskolan i ett år för att så småningom gallras ur.  

 

Deltagandet är frivilligt och endast barn som fått tillstånd av vårdnadshavare att delta kan 

finnas med i observationerna och studien. 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar Lina Larsson  

 

LÄMNAS TILL FÖRSKOLAN SENAST DEN: 2014-09-05 

 

(    )  Ja, jag ger tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

(    )  Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar. 

 

Barnets namn:………………………………………………… 

 

Vårdnadshavare:………………………………………………… 
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Vårdnadshavare:………………………………………………… 

Kontaktuppgifter  

Lina Larsson  

xxx-xx xx xxx  

Mail: 

Handledare:  

Elisabeth Björklund  

xxx- xx xx xxx  

Mail:  
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Bilaga 3 
 

Intervjufrågor 

 

 Vad har du för utbildning?  

 

 Hur många år har du arbetat inom denna verksamhet? 

 

 Berätta hur du tänker kring begreppet lek. Följdfrågor: Hur kommer 

det sig att du tänker så? Vad är viktigt för dig och vilket funktion 

uppfyller den?  

 

 Vad är centralt i er verksamhet när det kommer till lek och lärande? 

 

 Berätta vilken roll du tycker att pedagoger har i leken.  

 

 Hur ser lekmiljön ut i er verksamhet? (Tillgängligt och varierande 

material, åldersanpassat, öppna ytor..) 

 

 Berätta hur du ser på sambandet mellan lek och barns språkutveckling. 

(Har leken någon betydelse för barns språkutveckling?) 

 

 Vad anser du som viktigt i en språkstimulerande miljö? 

 

 Finns det möjlighet att utveckla en leksituation till en lärandesituation? 

Om ja, på vilket sätt? Berätta om någon gång då du har utvecklat leken 

till en lärandesituation.  

 

  Anser du att synen på lekens betydelse har förändrats under din tid 

inom yrket?



 

1 

 

 


