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Sammanfattning: Syftet med studien var att beskriva hur det språkutvecklande 

lekmaterialet Babblarna används på förskolan utifrån ett pedagogperspektiv, belysa 

materialets möjligheter och begränsningar samt att bidra till diskussionen om 

pedagogiska leksaker. Intervjuer har gjorts med sex pedagoger på förskolan. Resultatet 

visar att Babblarna används i lärande syfte men även i leken. I resultatet framgår att 

samtliga pedagoger upplever att barnens intresse för Babblarna har betydelse för att 

dessa ska fungera som ett pedagogiskt verktyg. Det framgår också att många pedagoger 

tycker att Babblarna är ett material anpassat för de yngre åldrarna (1-3 år). Annat som 

framgår i resultatet är att de flesta av pedagogerna ser fördelar med att ha Babblarna 

som temaarbete då de upplever att de kan ta in Babblarna överallt i verksamheten. 

Studien belyser även pedagogers reflektionsarbete och förskolan som lärande miljö. 

 

Nyckelord: Leksaker, Förskolan, Pedagogik, Läromedel 
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Inledning 

Den här studien kommer att handla om Babblarna, sex plastfigurer som har flyttat in på 

många förskolor i Sverige. 

 

Figur 1 Babblarna 

 

Babblarna kommer från Karlstadmodellen, en språkmodell som har utvecklats sen 1970-

talet av Irene Johansson, professor i specialpedagogik och professor och doktor i fonetik 

(Couppé & Bjerre Jensen, 2010). Babblarna som idé, har historiskt gått från att vara ett 

språkträningsmaterial för barn och vuxna med behov av språkstöd, till att idag vara 

populära figurer som finns att köpa över internet och som har tillhörande musikvideos på 

Youtube med över 10 miljoner visningar. Babblarna som är ett av många hjälpmaterial 

som Johansson tagit fram bygger bland annat på att Babblarnas namn utgörs av fonologisk 

minimala par Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi, Doddo (ibid.).  
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Enligt Almqvist (1994) finns det inte så många vetenskapliga undersökningar om hur 

leksaker används av barn i olika åldrar. Almqvist (ibid.) skriver vidare att i 

undersökningarna där en åldersskillnad vad gäller hur leksaker används genomförts, har 

forskaren tagit med en ny leksak vid varje tillfälle, vilket kan ha påverkat om och hur 

barnet använder leksaken. Reflektion brukar lyftas som en viktig del i det professionella 

arbetet på förskolor (Skolverket, 2010). En förutsättning för att leksaker ska kunna 

användas på ett lärande sätt borde också vara att de blir föremål för reflektion hos 

personalen. Utredningen om läromedelsmarknaden (1980) ser en tendens att personal på 

förskola och skola förlitar sig mycket till det producerade lekmaterialet och att 

lekmaterialet används oreflekterat av personalen.  

 

Många förskolor har börjat använda sig av Babblarna som temaarbete. Babblarna var från 

början, som tidigare nämnts, ett slags färdigt pedagogiskt koncept men har sedan 

kommersialiserats och utvecklats till att bli ett mer självständigt lekmaterial. Babblarna 

riktar sig ursprungligen till barn med behov av språk och kommunikationsträning 

(Johansson, 1988). Barn på förskola som grupp har individuella behov och ligger på olika 

nivåer språkmässigt. I denna studie finns lekmaterialet (Babblarna) på förskolan sen minst 

6 månader tillbaka vilket kan ge en bild över hur barnen använder Babblarna över en 

längre tid. Det innebär att det kan vara möjligt att undersöka hur samma lekmaterial 

används av barn i olika åldrar och hur pedagoger på förskolan använder sig av samt 

reflekterar kring leksaksmaterial i lärande syfte. 

 

Syfte: att beskriva pedagogers upplevda erfarenhet av att använda materialet 

Babblarna tillsammans med barnen på förskolan samt belysa materialet Babblarnas 

möjligheter och begränsningar som ett pedagogiskt verktyg. Studien har även i syfte att 

bidra till en diskussion om pedagogiska lekmaterial i allmänhet och Babblarna kan då ses 

som exempel från hur det ser ut i dagens förskola. 

 

Frågeställningar: 

 

1. Hur används Babblarna på förskolan? 

2. Vilka möjligheter och begränsningar framkommer i arbetet med Babblarna? 

3. På vilket sätt kan Babblarna som material förstås? 



 

3 

 

Bakgrund 

Under bakgrund beskrivs Babblarna samt förs resonemang om hur Babblarna 

kategoriseras i studien. Därefter redovisas Karlstadmodellen, som ligger till grund för 

Babblarnas uppkomst. Sedan beskrivs hur informanterna har kommit i kontakt med 

Babblarna. Vidare redovisar jag vad tidigare forskning säger om lärande genom leksaker, 

förskolan som en lärande institution, förskolans historia och vad styrdokument säger om 

leksaker på förskolan. Avslutningsvis beskriver jag vilka teoretiska perspektiv analysen 

av studien grundar sig på. 

 

Babblarna 
 

Babblarna är sex stycken färgglada plastfigurer. De beskrivs av Hatten förlag1 som 

lekmaterial och för ändamålet språkträning och har även för avsikt att öva den sociala 

förmågan (http://www.hattenforlag.se). Babblarna kommer från Karlstadmodellen (se sid 

5), en språkträningsmodell inom specialpedagogiken. Figurerna har namnen Babba, 

Bibbi, Bobbo och Dadda, Diddi och Doddo och namnen i sig har syftet att hjälpa till i 

barns tidiga språkutveckling (ibid). Som språkträningsmaterial beskrivs Babblarna bygga 

på ljudet av namnen och att barnen lyssnar och härmar den melodi som finns i språket när 

Babblarna talar:  

 

Genom att lyssna på Babblarna när de pratar och genom att härma deras sätt att prata 

tränas effektivt förmågan att använda betoningar och melodi i språket 

(http://www.hattenforlag.se)  

 

Jag tolkar att man med språket menar den text som finns i böckerna och när Babblarna 

pratar och sjunger i de spel och muskvideos som finns. Vidare beskrivs Babblarna bidra 

till att barn övar på interaktion i de lekar som skapas kring temat med eller utan vuxna 

(ibid.). Babblarna kan anpassas efter individen genom hur man väljer att använda 

materialet. Förutom figurerna finns det även böcker, sånger, spel och pappersbilder under 

samma tema. 

 

 

                                                 
1 Hatten förlag är förlaget som ger ut materialet Babblarna. 

http://www.hattenforlag.se/
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Figurer 

 

 

Figur 2 Från vänster: Babba, Bibbi, Bobbo, Dadda, Diddi, Doddo 

 

Böckerna 

Det finns fyra böcker om Babblarna. Hatten förlag beskriver böckernas uppbyggnad som 

ett samspel mellan den som läser och den som lyssnar och att alla de fyra böckerna riktar 

in sig på olika begrepp. Några exempel från böckerna: 

 

Dadda hälsar på: En av figurerna åker och hälsar på de andra figurerna. Varje 

dörr är formad så att man kan gissa sig till vilken Babbel det är som bor där. 

Sidorna i boken är antingen en dörr som vi som läser kan knacka, ringa, banka 

osv. på. När vi vänder sida möts vi av den Babbel som bor bakom dörren. 

 

I Babblarnas hus: Här är vi inne i Babblarnas hus och i varje sida i boken gömmer 

sig en Babbel i sitt hem. Vi kan ana vilken Babbel som är där genom att vi kan se 

lite av Babbeln genom nyckelhålet eller duschdraperiet eller vad det nu är som 

Babbeln gömmer sig bakom. 

 

Bobbos väska: I Bobbos väska finns Babblarnas saker. Boken går ut på att sakerna 

plockas ut och vi som läser får vara med och gissa vilken sak som hör till 

respektive Babbel. 
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Var är Babbas saker: Denna bok är uppbyggd så att barnen kan träna på 

prepositioner. Precis som titeln lyder, så letar vi efter Babbas saker.  

 

För att sammanfatta böckerna så är konceptet upprepande, enkel text, tittut-effekt och 

samspel mellan de som läser boken men även interaktion med boken. 

 

Pappersfigurer 

Bilder på Babblarna figurerna och deras namn som är i tryckta på kartong. Hatten förlag 

beskriver att dessa med fördel används i minnesträningslek. 

 

Hemsida med spel, galleri, pyssel och bio.  

Förutom huvudhemsidan, som tillhör Hatten förlag, där man kan handla produkterna har 

Babblarna en egen hemsida som innehåller tips på pyssel och ett galleri där bilder på 

hemmagjorda Babblare visas upp. Sidan innehåller också spel och pussel med temat 

Babblarna och boken Dadda hälsar på fast som en webbsaga.  

 

Sånger 

Det finns två Babblarnasånger. Dessa heter Första låten och Stompalång tut pling sång. 

Låtarna säljs på hemsidan och ligger även ute på Youtube.  

 

Mer material 

Det finns mer Babblarnamaterial än de jag har nämnt ovan. Bland annat så har det 

tillkommit fler figurer. Det finns mössor och gympapåsar och även dataspel. Jag väljer 

att främst beskriva det material som pedagogerna i denna studie har nämnt och använt sig 

av. 

 

Lekmaterial eller läromedel 

Babblarna består av flera komponenter så det går inte att enbart beskriva figurerna som 

dockor, som exempelvis i Almqvists (1994) avgränsning när hon beskriver forskning av 

handdockor som läromedel eller Nelson och Nilsson (2002) som delar in leksaker från 

barnrummet i olika kategorier av användningsområden. Alla delar under Babblarnatemat 

går att kategorisera som leksaker men samtidigt är de väldigt olika i både material och 

användningsområden. Sen kommer även den pedagogiska aspekten in. 
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Min tanke var att kategorisera Babblarna som pedagogiskt lekmaterial då skaparna av 

Babblarna beskriver materialet både som språkutvecklande och som lekmaterial 

”Babblarna är väl genomtänkt språkträning. Inte bara för att de faktiskt hjälper till i 

språkutvecklingen, utan för att de gör det utan att man tänker på det. I leken med 

Babblarna…”(http://www.hattenforlag.se). Jag skulle kunna beskriva Babblarna som ett 

temaarbete men då finns det en risk att jag tappar hela konceptet om leksaker i förskolan. 

I detta öppna resonemang om svårigheter att kategorisera Babblarna så lämnar jag plats 

åt pedagogerna som jag har intervjuat att göra sin egen kategorisering och väljer att kalla 

Babblarna för Babblarna och gör tydligare beskrivningar när det behövs.  

 

Karlstadmodellen 
 

 

Karlstadmodellen är en språkmodell som forskaren Irene Johansson har utvecklat genom 

sitt arbete med språkutveckling. Johansson har under 30 års tid i samarbete med andra 

forskat om språkstörningar och då främst med barn som har Downs syndrom och 

successivt byggt upp en modell (http://www.karlstadmodellen.se).  

Modellen är ingen strikt metod utan en modell som ska gå att individanpassa och där en 

nyckelkomponent i modellen är samarbete med föräldrar och andra viktiga vuxna som 

står individen nära. Det skapas ett nätverk av människor som engagerar sig i individen 

(Johansson et.al., 2009). Modellen utgår från att vi alla är olika och att vi lär oss på olika 

sätt och även att bejaka individens intresse. Modellen utgår också ifrån att det finns fler 

kommunikationssätt än det verbala, så som tecken, bilder och skrift. I det praktiska arbetet 

använder man sig av olika kommunikationssätt (www.karlstadmodellen.se).   

Enligt Johansson (1988) påverkas barnets språkutveckling av faktorer av såväl den yttre 

världen som av inre förutsättningar hos barnet. Vidare beskriver Johansson (ibid.) att de 

kan ske en förändring i dessa förutsättningar om barnet stimuleras av sin omgivning och 

om barnet kan ta emot stimuleringen. ”Detta korkliknande samspel mellan inre 

förutsättningar och yttre stimulering gör att barnet förmår att ta emot alltmer 

komplicerade intryck från omvärlden” (Johansson, 1988, s.7-8). Karlstadmodellen utgörs 

bland annat av performativ kommunikation där barnet tar hjälp av sin omgivning i sin 

kommunikation (www.karlstadmodellen.se). Johansson beskriver att modellen ska 

förstås utifrån att språket och kommunikation utvecklas i takt med att annan utveckling 

sker hos barnet och att intresse, motivation och glädje måste finnas som drivande krafter 

http://www.hattenforlag.se/


 

7 

 

hos barnet för att barnet ska lära sig. Att inte ge för svåra eller lätta stimuli eller uppgifter 

betonas för att barnet ska uppleva motivationen för lärandet: 

 

Barnets språkutveckling kan ytterst ses som en nyttodriven process. Barnet erfar 

tillkortakommanden i något avseende, detta väcker ett behov av förändring och 

detta i sin tur driver barnet till att lära sig mer och mer av språket. Det är 

utmaningen som är moroten i språkutvecklingen och det är problemlösningen som 

är verktyget (www.karlstadmodellen.se)  

 

Hur pedagogerna i studien kommit i kontakt med Babblarna  
 

Fyra av pedagogerna i studien arbetar inom samma förskoleområde och där har 

förskolechefer tagit beslutet att alla förskolor ska jobba med tema Babblarna. Två av 

dessa pedagoger hade kommit i kontakt med Babblarna tidigare antingen vid tidigare 

arbetsplats eller att de redan hade tagit in Babblarna på sin avdelning där de jobbade, 

men ingen hade haft det som ett tydligt tema innan. Anledningen till att alla förskolor 

inom detta förskoleområde är uppmanande att arbeta med Babblarna är för att det ska 

hjälpa barns språkutveckling. På grund av att det finns många flerspråkiga barn i 

området finns det ett behov av att jobba med språkutveckling på dessa förskolor. Då 

många skolbarn i området inte klarar skolans mål i svenska görs det en satsning redan 

på förskolan. 

Två av pedagogerna i studien hör till ett annat förskoleområde och dessa pedagoger hade 

kommit i kontakt med Babblarna genom en kollega som är specialpedagog och som 

upplevde att Babblarna var ett språkstärkande material. Babblarna användes till en början 

som ett inskolningsstöd av de yngsta barnen. Vidare beslutades det att det skulle vara ett 

tvåårs projekt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.karlstadmodellen.se/
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Lärande genom leksaker 
 

I en forskningsöversikt av Almqvist (1991) konstateras att pedagogiska leksaker är 

beroende av subjekt för att det ska ske ett lärande och att det är hur den används som gör 

situationen pedagogisk. Almqvist beskriver samtidigt ett lärande i leksaker genom att 

barnen uppskattar leksaken ”men då lär de sig för att de tycker leksakerna är roliga att 

utforska” (1991, s.53). Nelson och Nilsson (2002) för ett resonemang om lärande i 

leksaker utifrån ett perspektiv där förskolepersonalens föreställningar av lärande i 

leksaker beskrivs.  

 

Genom leksakerna så förmedlar personalen sina föreställningar om vad lärande är, en 

förväntan om att barnen lär sig något och vad det är som barnen förväntas lära sig något 

om. Leksakerna erbjuder föreställningar om lärande (Nelson & Nilsson, 2002, s.45). 

 

Vidare ställer sig Nelson och Nilsson (ibid.) frågan om leksaker är den rätta benämningen 

ett perspektiv där leksakerna ses som material i lärandeändamål och menar att begreppet 

läromedel kanske skulle passa bättre utifrån ett sådant perspektiv. I min studie har jag en 

liknande utgångspunkt då resultatet bygger på pedagogers upplevda erfarenhet av att 

använda materialet Babblarna tillsammans med barnen på förskolan samt belysa 

materialet Babblarnas möjligheter och begränsningar som pedagogiskt verktyg. 

 

Det finns en uppsjö av leksaker på leksakssajter över internet där leksaker (objekt) 

beskrivs ha olika pedagogiska inriktningar som motorisk träning, minne, känslor osv. Ett 

intressant fenomen är att leksaker som material anses vara pedagogiska och att termen 

”pedagogiska leksaker” används i syfte att sälja leksaker.  

Almqvist (1994) tar upp att termen ”pedagogiska leksaker” inte användes under 1990-

talet av leksakstillverkare utan att man talade om att leksakerna lockade till ett lärande (se 

nedan i citat).  Idag på 2000-talet används termen igen av leksakssajter på internet 

 

The expression educational toys survived through the whole of the 1970s as a marketing 

label. Toy manufacturers in the 1990s hardly use the label educatonal toys for items 

design to aid children in training for example mathematic skills, but rather advertise them 

as toys that may stimulate the child to want to learn. (Almqvist, 1994, s.47) 
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Begreppet pedagogiska leksaker är inte den enda benämningen på leksaker som kan 

härröras till aspekter som har med lärande och utveckling att göra. Ett annat begrepp är 

så kallade kreativa leksaker. Almqvist (1994) är kritisk mot båda benämningarna. Hon 

menar att en leksak (objekt) behöver sättas i ett sammanhang och att det inte är leksaken 

i sig som är kreativ. En leksaks struktur är inte ensam aktör som kan påverka hur 

fantasifull ett barns lek blir. Det finns annat som spelar in såsom ålder, kön och hur 

fantasifullt barnet är sedan tidigare.   

Det finns en tro att leksaker med färre detaljer gynnar barns lek (ibid.). Robinson och 

Jackson (1985) har kommit fram till det motsatta, att barn leker mer fantasifullt med 

leksaker som har mer realistiska detaljer. Vidare påpekar Almqvist (1994) att trots att det 

finns mycket forskat om fantasilek med leksaker av högre och lägre grad av realistiska 

detaljer så är undersökningarna oeniga om det finns en viss typ av leksak som gynnar 

barns fantasi. 

Knutdotter Olofsson (1992) resonerar kring pedagogiska leksaker där syftet är att 

punktträna något såsom minne eller logik (exempelvis pussel), vidare menar hon att det 

blir mindre fantasilek när barnen blir erbjudna dessa leksaker.  

På senare år har det kommit en snarlik diskussion vad gäller interaktiva leksaker (leksaker 

med batteri eller chip) och deras påverkan på kreativitet och fantasi (Smirnova, 2011; 

Oravec, 2000). Smirnova (2011) har gjort en undersökning av interaktiva leksaker och 

vilken påverkan de har på den kreativa leken och om barn kan tillskriva sådana leksaker 

egna egenskaper. Resultatet visade att barnen enbart intresserade sig för leksakens 

funktionella egenskaper och rollspelsleken infann sig i liten skala och då endast om en 

vuxen var involverad och om man stängde av leksakens funktioner. Smirnova tar upp att 

den interaktiva leksaken ger barn ett monotont lekbeteenden med stereotypa inslag.  

Almqvist (1991) menar att det kan vara väsentligt att barnet kan identifiera sig med 

leksaken för att den ska fungera som ett lärande hjälpmedel. Almqvist nämner även 

trygghet som viktig del i lärandet: 

 

Inlärning kräver trygghet och den man tycker om och litar på känner man sig trygg med. 

Möjligheten att kunna identifiera sig med lekmaterialet kan därför vara avgörande för om 

det ska fungera som ett pedagogiskt redskap. (Almqvist, 1991, s. 57) 
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Enligt Almqvist (1994) används handdockan på förskola som ett hjälpmedel att tolka och 

prata känslor, ett sätt att locka till fantasilek och därmed inverka på barns kreativa, 

intellektuella och sociala utveckling. Forsberg Ahlcrona (2009) beskriver handdockans 

kommunikativa möjligheter genom tre faktorer: 

 

 Dockans relationella potential innebär att barn i förhållande till dockan 

utvecklar affektiva värden, konstruerar kommunikativa handlingar utifrån 

kunskapsmässiga och känslomässiga motiv samt överskrider gränser mellan 

faktiska och föreställda världar.  

 Dockans språkliga potential innebär att barn i kommunikationen med dockan 

medierar egna kulturella och sociala erfarenheter, uttrycker sina föreställningar 

om kunskap och lärande samt utvecklar språkets indikativa, semiotiska och 

retoriska funktioner.  

 Dockans handlingsmässiga potential innebär utveckling av en tredelad relation 

som även kan beskrivas i termer av ”den närmaste utvecklingszonen” och 

”ömsesidig assistans”. Dockans handlingsmässiga potential framträder också i 

barns lek genom nya sociala konstellationer och kreativa handlingar (Forsberg 

Ahlcrona 2009, s.191). 

 

Knutsdotter Olofsson (2009) tar upp att pedagoger engagemang kan gynna barns lek. 

Pedagoger kan tillverka rekvisita för att hjälpa i barns lek, att ge inspiration att komma 

vidare i leken eller starta upp en ny lek (ibid.). 

Kultti och Pramling (2014) har studerat hur barn i tvåårsåldern kommunicerar med 

leksaker på förskolan. De har bland annat kommit fram till att leksaker kan ha en 

betydande roll när barn ska förstå sin omgivning. Flera leksaker av samma sort (bilar, 

klossar) kan fungera som gemensamma utgångspunkter för barn att imitera varandra i 

samspel eller bredvidlek. Kultti och Pramling (ibid.) menar att leksaker kan vara viktiga 

i barns kommunikation när barnet saknar ett verbalt språk. Kultti och Pramling (ibid.) 

resonerar att barn som leker med enskilda leksaker kan med fördel dela lekyta, 

exempelvis bilmatta för att dela, imitera eller ha en konflikt genom leksaker, vilket i sin 

tur innebär att socialisera.   

Även Knutdotter Olofsson (1987) menar att små barn som ännu inte utvecklat det verbala 

språket använder leksaker i sin kommunikation med andra ”De visar, lämnar över, tar 

tillbaka, använder och imiterar varandras användningssätt” (Knutsdotter Olofsson, 1987, 

s.47) 
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Att böcker kan ha en kommunikativ innebörd även om inte det talade språket är utvecklat 

ännu, är något som Björklund (2008) påpekar och tolkar barn som går omkring och bär 

på böcker ”att barnen bildligt talat bär omkring på självupplevd kunskap om att just den 

boken de bär på kan förmedla något som berör dem i stunden” (s.209). 
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Förskolan som en lärande institution 
 

Brodin och Lindstrand (2005) påpekar att förskolan går mot en mer lärandeinriktad 

verksamhet där det finns ett behov av att hitta ett lärande i barns lek. I likhet resonerar 

Nelson och Nilsson (2002) om att Läroplanen för förskolan Lpfö 98 (Skolverket, 1998) 

strävar efter att hitta nytta i leken och att leken används i ändamål att främja barns 

utveckling och lärande och inte bara får vara lek.  

Markström (2007) framför pedagogers, föräldrars och barns talan genom intervjuer i 

boken Att förstå förskolan. Alla parter anser att det sker ett lärande i förskolan och att det 

finns en uppfattning av förskolan som en lärande institution som ska förbereda för både 

förskoleklass, skola och livet (ibid.). Markström redogör även för pedagogers uppfattning 

att förskolan har blivit en mer skollik miljö där förväntningarna har höjts på både barn 

och pedagoger. Skolinspektionen gör 2011 en kvalitetsgranskning av förskolans 

pedagogiska uppdrag. Det faktum att det görs en granskning av förskolans pedagogiska 

uppdrag säger något om hur förskolan ses som en institution för lärande. I likhet ges 

boken Möten för lärande ut ”i avsikt att få bättre kunskap om den pedagogiska 

verksamheten för de yngsta barnen i förskolan”(Johansson, 2005, s.9).  

Knutdotter Olofsson, (1992) redogör för att lärandet och lek kan ses i samma 

sammanhang och lek kan fungera som ett redskap för pedagogen. Knutsdotter Olofsson 

beskriver vad hon menar att ordet pedagogik innefatta: ”Pedagogik är att möta barn på 

deras nivå i leken och hjälpa dem att göra sin lek och sitt skapande allt mer utvecklat och 

utvecklande”(1992, s.90). 

 

Vad säger förskolans historia och styrdokument om leksaker? 
 

Martin Korpi (2006) beskriver den svenska förskolans utformning med Freidrich Fröbel 

(1782-1852) och barnträdgårdarna som en start av den pedagogiska inriktningen av 

förskolan. Med Fröbels filosofi kom även material, sånger och lekar som skulle gynna 

barns utveckling (ibid.). 

 

Almqvist (1991) redogör för en förändring inom barnomsorgen 1968 då begreppet 

Förskola myntas och tillskrivs vara en mer lärandeinriktad institution och en förberedelse 

för skolan. Även begreppet pedagogiska leksaker tar plats i både förskola, i hemmet och 

inte minst leksaksaffärer under denna tid (ibid.). Almqvist (ibid) redovisar följaktligen 

två problem som uppstår i samband med denna förändring, det ena är en brist på forskning 
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som kan visa att de pedagogiska leksakerna faktiskt gör den nytta de tillskrivs. Det andra 

problemet är att barnen inte finner de pedagogiska leksakerna attraktiva. 

Mellan 1976 och 1979 gör utredningen om läromedelsmarknaden (ULÄ, 1980) en 

kartläggning av läromedel där fyra olika rapporter tas fram. I utredningen används 

benämningen lek- och arbetsmaterial för att beskriva material på förskolan och begreppet 

läromedel i skolsammanhang (ibid.). Det betonas att det är verksamhetens planering som 

ska styra vilka material som köps in under de ekonomiska förutsättningar som finns 

(ibid.). Annat som tas upp är att personal på förskola och skola tenderar att ha en allt för 

stark tro på det producerade lekmaterialet och att lekmaterialet används oreflekterat av 

personalen (ibid.).  

 

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att det finns två traditioner att se på barns lek med 

leksaker. Den ena traditionen är att leksaker ska lära och att det ska ske ett lärande i leken. 

Knutsdotter Olofsson (ibid.) beskriver leksaker som ska spegla verkligheten och fostra 

barn in i samhället men även ”pedagogiska leksaker” dit hon räknar pussel och logiska 

block. Den andra traditionen är att bejaka barns fantasi och behov i leken (ibid.). Att 

leksaker används av barnen om de passar och att ibland kan det finnas ett behov av att 

bära omkring leksaken och ibland leka något som tidigare har hänt i verkligheten (ibid.).  

 

Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2010) tar upp leken som en viktig del i 

barns lärande. Lekmaterial finns det inga riktlinjer för men däremot finns det riktlinjer 

för förskolan att på ett medvetet sätt använda sig av leken för att främja utveckling och 

lärande hos det enskilda barnet (ibid.). Även Nelson och Nilsson (2002) påpekar att det 

saknas en beskrivning av förskolans leksaker i Läroplanen för förskolan. Enligt Nelson 

och Nilsson (ibid.) kan det ses som att pedagogerna får fria händer när det gäller att välja 

och köpa in lekmaterial men författarna diskuterar även att trots att det saknas en 

beskrivning av lekmaterial i Läroplan för förskolan kan det ändå finnas föreställningar 

om lekmaterial och i vilka sammanhang de används. Almqvists (1994) resultat visar att 

förskolepersonal har en bild av vilken sorts lekmaterial som passar på förskolan där 

krigsleksaker och även mer trendiga hemmaleksaker inte ses som passande lekmaterial 

på förskolan och att lärande i leksaker är en viktig anledning att leksaker finns.  
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Teoretiskt perspektiv 
 

Jag har valt att förklara hur lek och lärande kan förstås genom två pedagogteoretiska 

perspektiv, dels det sociokulturella perspektivet och Lev Vygotskij dels pragmatismen 

och John Dewey. 

 

Sociokulturellt perspektiv 

 

I fantasileken där barn tar och ger roller behövs referensramar att utgå ifrån. Leken 

uppstår inte från ingenstans utan det behövs erfarenheter. Vygotskij (1995) förklarar 

fantasi och verklighet som nära sammanlänkade. Vygotskij (ibid) menar att vi skapar 

utifrån våra upplevda erfarenheter men även att fantasi bygger på förmågan att omarbeta 

verkliga erfarenheter till att kunna föreställa sig något man inte i verkligheten har upplevt. 

Smidt (2010) delar in Vygotskijs syn på lek och lärande i tre delar: 

 

1. Barnets lek med föremål hjälper barnet till abstrakt tänkande. 

2. Fantasilek och rollek gör att barnet förvärvar kunskap om struktur och regler 

precis som samhället är uppbyggt. Barnen styr sin lek och hittar på regler utifrån 

egna villkor men tar fortfarande till sig sättet att organisera. 

3. Barnet är äldre i sin lek, vilket ger henne åtkomst till den närmaste 

utvecklingszonen.  

 

Ett centralt begrepp hos Vygotskij (Smidt, 2010) är ”den närmaste utvecklingszonen” där 

lärandet går från att vara den kunskap man har till den kunskap man är på väg att skaffa 

sig. Utifrån teorin blir undervisning, frågeställningar eller samtal inte meningsfulla om 

utmaningen är för svår eller för lätt för barnet. Smidt (ibid.) förklarar Vygotskijs syn på 

lärande och utveckling att barnet erbjuds aktiviteter, möten, uppgifter som för barnet är 

meningsfulla. Vidare beskriver Smidt (ibid.) Vygotskijs och den sociokulturella synen på 

lärandet att vi påverkas och utvecklas av vår omgivning och av våra erfarenheter 

tillsammans med andra men även av de kulturella föremål och symboler som finns runt 

oss. Denna syn på lärande och utveckling kallas mediering och är ett av Vygotskijs 

nyckelbegrepp. Utifrån den sociokulturella teorin kan leksaker ses som verktyg för 

lärandet och för hur vi ser på vår omvärld.  
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Pragmatism 

 

Liksom Vygotskij menar även Dewey (2004) för att utveckling och lärande ska uppstå 

behöver barnet skapa mening. Dewey menar att barnet själv måste delta aktivt i sitt 

lärande och att pedagog och barn tillsammans utforskar utifrån erfarenheter. Enligt 

Dewey är barnets utveckling beroende av fyra instinkter: 

 

 Kommunicera med andra 

 Utforska och pröva sig fram 

 Skapa och uppfinna 

 Konstnärligt utryck  

 

Dewey påpekar att instinkten att konstruera först tar plats i barns lek genom fantasilek 

och uttryck med kroppen. Lekforskare Knutdotter Olofsson, 1992) menar att lek och 

lärande går hand i hand och att pedagoger kan använda sig av leken som ett redskap för 

att tillsammans med barn utveckla leken (lärandet). Liksom Knutdotter Olofsson (ibid.) 

menar Dewey (2004) att pedagogen kan använda sig av barnets naturliga drivkraft av att 

utforska: 

 

Barn tycker helt enkelt om att göra saker och se vad som händer. Men detta kan utnyttjas, 

kan föras in på vägar där det leder till resultat av värde, likväl som man kan låta det 

fortsätta helt slumpmässigt (Dewey, 2004, s.73). 

 

Dewey (2004) betonar ett lärande och undervisning där samhället kommer in till skolan 

och där det finns en verklig mening och ett verkligt utforskande och inte uppdiktade 

problemformuleringar där pedagogen står för lösningar.  

Sammanfattning 

 

Vygotskij (1995) och Deweys (2004) teorier om lärande och lek ligger ganska nära 

varandra. De menar att lärande sker i sociala sammanhang och där det är väsentligt för 

barnet att aktiviteten ska vara meningsfull för att ett lärande ska ske. Vidare talar både 

Vygotskij (1995) och Dewey (2004) för de estetiska ämnenas fördelar i lärandesituationer 

där Vygotskij betonar kreativitet och fantasi och Dewey ett praktiskt handlande.  
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Metod 

Under metod redovisas val av metod, urval, genomförande, bearbetning av data och etiska 

aspekter. 

 

Val av metod 
 

Då studiens fokus var att ta del av förskollärares upplevda erfarenhet av materialet 

Babblarna bestämde jag mig för att använda kvalitativ intervju som metod. 

Dalen (2008) skriver om öppna intervjuer och mer strukturerade intervjuer som två olika 

tillvägagångssätt där den förstnämnde beskrivs ge deltagaren ett helt fritt spelrum att dela 

med sig av sina upplevelser av livet och det sistnämnda att utgå från en strukturerad form. 

Vidare beskriver Dalen (ibid.) att semi-strukturerad intervju fokuserar på ett redan 

bestämt ämne med tillhörande intervjuguide. Jag använder mig av ett semi-strukturerat 

tillvägagångsätt då studien fokuserar på ett speciellt ämne och med en strukturerad form 

är det lättare att hålla sig till ämnet.  

Studien metodologi utgår från hermeneutiken. Tolkningen görs utifrån den förförståelse 

som forskaren har och intervjufrågorna är färgade av forskarens erfarenheter och 

värderingar, forskarens perspektiv kan ändras i tolkningsprocessen (Patel & Tebelius, 

1987). En central del i hermeneutisk forskning är att ta med både helheten och enskilda 

delar i sin tolkning av en text, vidare påverkar dessa delar varandra i ett samspel, vilket 

Patel och Tebelius väljer att kalla den hermeneutiska spiralen. 

 

Urval 
 

Eftersom studiens fokus är Babblarna har jag endast bjudit in förskollärare och 

barnskötare som har använt sig av Babblarna i verksamheten. Då jag inte har för avsikt 

att undersöka skillnader mellan förskollärare och barnskötare har jag valt att använda mig 

av begreppet pedagog. Urvalet består av sex pedagoger från tre olika förskolor varav alla 

arbetar på olika avdelningar. Nedan görs en beskrivning av pedagogen utifrån vilken ålder 

det är på barnen som pedagogen jobbar med. I studien görs en jämförelse mellan yngre 

och äldre åldrar på förskolan där jag gör definitionen yngre åldrar: 1-3 år och äldre åldrar: 

3-5 år. 
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Hästhovens förskola  

Pedagog Helen jobbar i en barngrupp där barnen är 1-3 år gamla.  

Pedagog Heidi jobbar i en barngrupp där barnen är 3-5 år gamla. 

 

Blomsterträdgårdens förskola 

Pedagog Birgitta jobbar i barngrupp där barnen är 1-2½ år gamla. 

Pedagog Bella jobbar i barngrupp där barnen är 3-4 år gamla (det fanns även någon 2 

åring i barngruppen) 

 

Måsbergets förskola 

Pedagog Marika jobbar i barngrupp där barnen är 1-3 år gamla 

Pedagog Monika jobbar i barngrupp där barnen är 1-3 år gamla 

 

Genomförande 
 

Efter en tids förarbete med att läsa på om bakgrund till Babblarna, Karlstadmodellen och 

annan för studien relevant litteratur tog jag kontakt med en förskolechef i ett 

förskoleområde där jag visste att de arbetade med Babblarna. Förskolechefen tipsade om 

några förskolor som jag sedan ringde och även skickade inbjudan/missivbrev till via mail 

(se bilaga .1). En av förskolorna besökte jag och bjöd in muntligt, den förskolan tillhörde 

ett annat förskoleområde och där jag även hade varit två veckor under min praktik. Alla 

de berörda förskollärarna/barnskötarna fick i och med inbjudan ta del av upplägget av 

intervjuerna, studiens syfte, etiska aspekter samt informationen att jag under de närmaste 

dagarna skulle höra av mig för att se om intresse fanns.  

Jag följde upp genom att ringa till förskolorna och bokade in tillfälle för intervju. Under 

arbetet att få deltagare till studien skev jag loggbok med datum, namn, mail och 

telefonnummer för att på ett enklare sätt kunna hålla isär vilka jag hade pratat med på de 

olika förskolorna. Intervjuerna gjordes på respektive pedagogs förskola och tog ca.15-20 

minuter att genomföra. Jag följde intervjufrågorna till viss del förutom när jag upplevde 

att frågan redan var besvarad eller när spontana följdfrågor kom in naturligt i samtalet.  
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Bearbetning av data 
 

Det inspelade materialet överfördes från mobiltelefon till dator och transkribering gjordes 

av samtliga intervjuer. Transkriberingen gjordes utifrån en redigerande form där jag valde 

att transkribera hela intervjun för att sedan både kunna lyssna och läsa materialet. Kvale 

och Brinkman (2009) skriver att upplägget av transkribering grundar sig på faktorer som 

tid, pengar, tålamod och undersökningens syfte. Då avsikten med arbetet var att ta reda 

på pedagogernas uppfattningar har jag valt att göra en analys utifrån informationen och 

inte en detaljerad språkanalys. Jag har använt mig av skriftspråkstuktur när jag 

transkriberat. Ord som mm, ah och pauser har jag inte lagts större vikt vid. 

 

Etiska aspekter 
 

Alla intervjuade pedagoger har innan intervjutillfället tagit del av ett missiv (se bilaga.1). 

I missivet framgår studiens syfte, villkor och genomförande. Missivet har skrivits utifrån 

de fyra forskningsetiska kraven, informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

De namn som används i studien är påhittade, detta gäller både namn på pedagoger och 

förskolor. 
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Resultat/Analys 
 

 

Här redovisas resultatet med stöd av studiens teoretiska perspektiv. Den analysmetod som 

används är innehållsanalys. Kvale och Brinkman (2009) menar att innehållsanalys 

används i syfte att koda innebörden av en text och skapa kategorier utifrån den. 

Kvalitativa innehållsanalys beskrivs av Bergström och Boréus (2005) att till skillnad från 

den Kvantitativa innehållsanalysen, vara en analysform där räkning eller mätning sällan 

används och där en mer invecklad tolkning görs. I den här studien har betydelsebärande 

enheter lyfts fram och kategoriserats efter teman sedan vidareutvecklas resonemanget och 

jämförs med studiens teoretiska perspektiv samt annan relevant litteratur.  

Resultat och analys är indelad i tre delar. De två första delarna redovisar hur pedagogerna 

använder Babblarna och vilka möjligheter och begränsningar som synliggjorts. I den 

tredje delen görs en ansats att beskriva hur Babblarna som material kan förstås.  

 

1. Hur används Babblarna på förskolan? 

2. Vilka möjligheter och begränsningar framkommer i arbetet med Babblarna? 

3. På vilket sätt kan Babblarna som material förstås? 

 

1. Hur används Babblarna på förskolan 
 

 

Mänskliga gestalter och kulturella erfarenheter 
 

Helen berättar att en av Babblarna (Bobbo) hade försvunnit och då skapade pedagogerna 

en historia att Bobbo hade gjort en utflykt till skogen och att de gjorde ett bildspel som 

de visade för barnen. Vidare berättar Helen att barnen hade börjat leka badhus och då 

gjorde pedagogerna även ett bildspel om Bobbo på badhuset där barnen aktivt deltog i 

samtal om hur det är att vara på badhuset: 

 
Helen – … där satt ju barnen och spånande själv och dom lär sig så mycket. Dom kommer 

med så mycket eget, att man måste ha badkläder och man kanske måste duscha och man 

måste ha armpuffar säger dom, för det är sådant dom känner igen. De flesta barnen känner 

igen ett badhus, kanske inte riktigt alla men många gör det ändå. De känner igen sig och 

då kan man utveckla språket lära sig nya ord och begrepp precis som det står i våra mål. 
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Likande berättar Monika att barnen och pedagogerna har samtal, genom Babblarna, om 

vilka kläder man måste ha på sig när det är snö ute: 

 

Monika – Ja, däremot har vi använt Babblarna när vi pratar om att förra vintern när det 

kom snö så kunde inte Babblarna gå ut. För dom hade inga skor och dom hade inga 

kläder. Dom var lite upprörda barnen över det, så då pratade vi om det på samling att – 

Stackars Babblarna dom kan inte gå ut! För vad behöver dom ha på sig? och när vi sen 

gick ut i hallen och klädde på oss då visste alla barn precis vad man behöver den här 

dagen för det är snö ute. 

 

Helen, Heidi och Birgitta berättar att de utifrån böckerna Babblarnas hus och Dadda 

hälsar på, har gått på utflykt och tittat på barnens egna hus och dörrar och på så sätt 

kommit åt samtal och reflektion över hur hus kan se ut. Några pedagoger berättar att de 

även har byggt hus till Babblarna och två pedagoger berättar att de ska bygga hus med 

barnen. Heidi berättar att de har tagit in ett stort dockskåp och gjort Babblarnas hus och 

möblerat med saker som finns med i Babblarna böckerna. Helen berättar att de även gjort 

ett helt landskap åt Babblarna: 

 

Helen - Och så gjorde vi hus, barnen var med och gjorde hus till Babblarna och vi har 

gjort ett stort landskap som barnen har varit med och gjort, som de faktiskt leker riktigt 

mycket med. 

 

Alla pedagoger beskriver att barnen leker med Babblarna som ”Mänskliga gestalter”. 

Monika berättar att barnen tar med Babblarna in i vattenrummet och då badar och kissar 

Babblarna, då de har ett hål i botten. Flera pedagoger berättar att barnen leker med 

rekvisitan som barnen och pedagogerna har gjort. De kör runt med Babblarna och kärror 

och de leker i husen. Barnen tar även in rekvisita i form av andra leksaker som finns på 

förskolan. Marika berättar att barnen tar med figurerna i leken och ger som exempel att 

barnen sätter Babblarna i bilar och kör runt.  
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Analys 

 

Nelson & Nilsson (2002) menar att det är fåtal leksaker som går under kategorin 

mänskliga gestalter på förskolan. Nelson och Nilsson (ibid.) använder kategoriseringen 

”Mänskliga gestalter” när de kategoriserar leksaker i barn-rummet och jämför med 

Almqvists (1991) kategorisering ”Dockor” på förskolan. Nelson och Nilsson (2002) tar 

även upp att leksaker på förskolan i större grad erbjuder barn möjlighet till kulturellt 

praktiserande och menar då musik, bild etc. Det finns färre leksaker på förskolan som ger 

möjlighet till lärande om hur samhället fungerar och menar då yrkesliv och hem (ibid.). I 

den här studien beskriver pedagogerna att Babblarna på förskolan används som mänskliga 

gestalter både av barnen och pedagogerna. Det sätt Babblarna används på går att jämföra 

med den beskrivning som Forsberg Ahlcrona (2009) och Almqvist (1994) har av hur 

handdockor används på förskolan. En av pedagogerna i denna studie berättar att de har 

gjort ett bildspel av en Babbel som gör en skogsutflykt och sen ett bildspel med samma 

Babbel som är på badhuset, vilket visas för barnen i form av ett bildspel på väggen. 

Babbeln kan då förstås som ett objekt eller en mänsklig gestalt och aktiviteten erbjuder 

diskussion och utbyte av erfarenheter av hur samhället fungerar. Dewey (2004) påpekar 

att skolan ska ta in samhället i undervisningen och där det är viktigt att eleven upplever 

meningsskapande och deltar aktivt, vilket jag menar sker i ovanstående aktivitet. Flera av 

pedagogerna berättar att de tillsammans med barnen gör utflykter för att titta på barnens 

dörrar och hus efter att de har läst böckerna Babblarnas hus och Dadda hälsar på. Några 

pedagoger berättar att de har eller ska bygga hus till Babblarna tillsammans med barnen. 

Att få visa sitt eget hus, ta del av andras hus och sedan praktiskt tillverka hus går att knyta 

till Deweys (2004) syn på både ett praktiskt och aktivt lärande där barnens egna liv tas in 

i skolan. Även barnen använder Babblarna som mänskliga gestalter i sin lek. Lek och 

lärande är något som lekforskare Knutsdotter Olofsson, 1992) menar hör ihop och att 

barnen lär sig i leken.  

Knutsdotter Olofsson (2009) skriver om pedagogens roll i barns lek och tar upp hur 

pedagogen kan hjälpa barnen komma vidare, starta upp eller ge inspiration till en lek 

genom att tillverka attribut som hjälper barnen i deras lek, så som miniböcker till dockor 

eller utklädningskläder efter temat som barnen leker. I den här studien berättar flera 

pedagoger om att de har tillverkat rekvisita till Babblarna, exempelvis hus med 
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Babblarnas grejer men även kärror som Babblarna kan dra och att barnen ofta leker med 

dessa. 

Trygghet, samlingspunkt och relation 

 

Alla pedagoger säger att det är speciellt de yngre barnen som gillar Babblarna och att de 

är en anledning till att Babblarna är ett bra material att ha ett tema runt. Helen svarar på 

frågan om det går att använda en annan figur: 

 

Helen - Det går egentligen med annat, vi har jobbat med annat på det här viset men det 

som just är så lätt med Babblarna det är ju att de yngre barnen faller för dom. 

 

Heidi svarar på frågan vilka möjligheter hon ser i Babblarna: 

 

Heidi – Just Babblarna, ja många barn tycker just om Babblarna så man kan ju säga att 

det är en bra hjälp 

 

Två av pedagogerna tar upp Babblarna som ett bra material att identifiera sig med. Bella 

nämner att det är en fördel att Babblarna som grupp ser olika ut när de pratar om olikheter 

och likheter med barnen. Monika menar att Babblarnas utformning gör att barnen själva 

får bestämma om Babbeln är glad eller ledsen eller om det är en han, hon eller hen:  

 

Monika - Dom är könlösa, dom är olikformade, dom är… snälla. Som barn kan jag läsa 

in olika egenskaper.  

 

Marika berättar att de har använt Babblarna som ett inskolningsmaterial och tar upp att 

Babblarna då bland annat har används i syfte att ge trygghet. Marika berättar att när de 

startade upp temat använde sig av en kanon (projektor) på väggen där de spelade upp 

Babblarnas musikvideos och att barnen gillade att samlas där dansa och sjunga med 

Babblarna. ”Det blir ju en trygghet och samlingspunkt för barnen” (Marika, 

intervjuperson). Även Bella nämner att barnen som kommer på morgonen som är ledsna 

får välja en av Babblarna (egensydda mjukisvariant) och sitta med i soffan och mysa och 

detsamma gäller för de barn som efter vilan vill sitta och mysa i soffan med en Babbel. 

Både Marika och Birgitta påpekar att Babblarna är figurer som många barn känner igen 

och som de har sett på youtube hemma innan dom börjar förskolan. Marika nämner även 

att flera av föräldrarna har köpt hem Babblarna till barnen att ha i hemmet. 
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Analys 

 
Almqvist (1991) menar att trygghet och att kunna identifiera sig med en leksak är 

väsentligt för att ett lärande ska kunna ske genom leksaken. Monika resonerar att 

Babblarna på grund av sin enkelhet inbjuder barnen till att ”läsa in egna egenskaper i 

materialet”. Enligt Almqvist (ibid.) är det inte leksaken som objekt som avgör hur 

fantasifull leken blir utan det är fler faktorer som spelar in. Däremot menar Almqvist 

(ibid.) att det är en fördel om barn gillar leksaken. Alla pedagoger i studien berättar att de 

yngre barnen gillar Babblarna. Enligt Vygotskij (Smidt, 2010) och Dewey (2004) bör 

lärandet ske med barnet i centrum och utifrån barnets utforskande. De yngre barnens 

intresse för Babblarna kan ses som ett motiv för att använda figurerna i lärande syfte.  

Två av pedagogerna i studien redogör för användningsområden där huvudfokus med 

Babblarna är att barnen skulle känna sig trygga, dels inskolning och dels när barnet är 

ledsen på morgonen och trött efter vilan. Marika berättar att Babblarna används som en 

gemensam samlingspunkt för barnen när förskolan är en ny plats för dem. Smidt (2010) 

menar att det är viktigt för pedagoger som jobbar med barn att vara medveten om 

”kulturen” runt barnet. Smidt (ibid.) betonar att det är betydelsefullt att stödja barn som 

kommer till en ny kultur. Pedagogerna har skapat en gemensam ”Babblarnakultur” 

tillsammans med barnen som kan tänkas fungera som en gemensam kulturell referens. 

Två av pedagogerna nämner även att många barn känner igen Babblarna från att ha kollat 

på deras musikvideos på Youtube hemma. Att barnen känner igen Babblarna hemifrån 

kan bidra till att skapa en trygghet genom att barnens hemkultur också får en plats på 

förskolan.  

 

Symboler och bokkultur 

 

Alla pedagoger använder Babblarna som symboler tillsammans med barnen och flera av 

pedagogerna berättar att även barnen använder sig av Babblarna som symboler. På många 

av förskolorna är Babblarnas material arrangerat så att det lockar till att matcha och para 

ihop Babblarna med färger, namn eller figur. Bella som jobbar med de äldre barnen 

berättar att de har Babblarna och Babblarnas namn på väggen och att pedagogerna har 

sett att barnen har börjat intresserat sig för bokstäver utifrån Babblarnas namn. Även 
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Heidi berättar att det har märkt upp Babblarnas namn på hyllan, där Babblarna står när 

ingen leker med dom, och att barnen placerar Babblarna efter deras namn: 

 

Heidi - Alla Babblarnas namn är uppmärkt där och Babblarna står på rad där och då är 

dom jättenoga med att ställa Bibbi på Bibbis plats och Babba på Babbas plats till exempel. 

 

Heidi säger även att barnen tycker att det är kul att göra tecknen som finns längst bak i 

boken (TAKK- tecken, stödtecken för olika begrepp i boken så som blomma eller napp). 

Monika berättar att barnen ofta tar med sig en Babbel när det ska läsa böcker om 

Babblarna och att de då matchar boken med Babbeln: 

 

Monika - Läser man någon av Babblarnas böcker så har man, är det Bobbos bok så har 

man ofta Bobbo med sig. 

 

Birgitta berättar att de har Babblarna i pappfigurer på många väggar och vidare påpekar 

att barnen läser bilder:  

 

Birgitta - Har dom figurerna så går dom ofta fram till dom och jämför och tittar, och det 

är att läsa bilder, se figuren och se att det är samma sak på bilden. 

 

Monika berättar att de har gjort Babblarnaspaning där det hela börjar med att barnen får 

Babblarnapost där Babblarna skickar uppdrag till barnen. I uppdraget står det exempelvis 

att barnen ska spana efter Bobbos färg (röd) och vilka barn det är som har fått uppdraget. 

Monika berättar att de sedan går på promenad med barnen och barnen får leta efter 

Bobbos färg, som de sedan dokumenterar genom att ta kort. Vidare får barnen presentera 

sin spaning för de barn som inte var med: 

 

Monika – och sen fick dom presentera spaningen för de andra barnen, vi drog ut små kort 

som vi satte runt Bobbo då inne i vårt samlingsrum, där sitter det massor av röda bilder 

runt Bobbo och sen gjorde vi en stor karta i hallen med alla dom här bilderna och sen så 

gick vi igenom alla Babblarna så vi har haft Babbelspaning på alla Babblarnas färger. 

 

Birgitta berättar att de leker ”Under hökens vingar kom” med barnen där Babblarna 

används som ett verktyg i leken, och att varje Babbel representerar en viss rörelse. 
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Pedagogen håller upp en Babbel och barnen får ta sig från en sida till den andra och röra 

sig enligt vad Babbeln symboliserar exempelvis Babba = hoppa eller Bibbi = krypa. 

Alla pedagogerna berättar att de läser Babblarna böckerna tillsammans med barnen och 

flera pedagoger säger att barnen själva tar böckerna och sätter sig och läser i soffan och 

även läser för varandra.  

 

Bella – och då blir det ju så att dom kan läsa för varandra och då blir det också som en, 

ja men liksom kommunikationen så kring böckerna och bilderna 

 

Bella berättar att de även har haft en av Babblarnas böcker uppsatt på väggen i form av 

flera ark av bilder och att barnen brukade stå och berätta och visa. 

På Birgittas avdelning har de lagt ett stort fokus på Babblarna böckerna och läsning 

överhuvudtaget. De har gjort om läsrummet, laminerat bokframsidor på ett bord så att 

barnen kan jämföra med andra böcker, det har läst mycket med barnen och Birgitta 

berättar att barnen har blivit bokslukare som vill höra böcker men som även ordnar egna 

lässtunder: 

 

Birgitta - vi har ju observerat väldigt mycket vad som har hänt i barngruppen och jag 

menar, flera barn har ju ordnat egna lässtunder med dockor och nallar, dom har radat upp 

dom i soffan och så har dom satt sig och så har dom läst boken, för dom kan ju den utantill 

och pekat och visat å precis som vi gör för dom.  

 

Analys 

 

Flera av pedagogerna berättar att de använder Babblarna som symboler för annat, ett 

exempel är att Babblarna används som en symbol när barnen får spana efter Babblarnas 

färger. Enligt Vygotskijs teori om mediering (Smidt, 2010) använder vi oss av kulturella 

redskap för att skapa mening och förstå vår omgivning. Pedagogerna använder Babblarna 

som ett sätt att kommunicera med barnen, vilket skulle kunna förstås som en form av 

mediering. På många av förskolorna har Babblarnas material även arrangerats så att 

barnen uppmuntras till att para ihop figurerna med färg eller det skrivna namnet och 

pedagogerna berättar att det är något som barnen brukar göra. Både Vygotskij (Smidt, 

2010) och Dewey (2004) menar att barn lär sig genom att de försöker förstå sin omvärld, 

barnen som jämför och parar ihop Babblarna skapar i sin tur en förståelse för färg, form 

och även bokstäver. Monika berättar att när de är ute och spanar efter Babblarnas färger 
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så ser pedagogerna till att det alltid är ett barn med i barngruppen som är säker på färger.  

Vygotskijs (Smidt, 2010) menar att kunskap medieras genom samspel med andra mer 

erfarna. De barn som inte är lika säkra på färger erbjuds i aktiviteten ett sätt att förstå 

färger. Vidare följs aktiviteten upp med att återberätta spaningen och bilder sätts upp 

(fynden på spaningen) runt en Babbel i samma färg. Barnen har sedan möjlighet att titta 

på dessa bilder när de vill och det är något barnen brukar göra och flera av barnen har 

börjat para ihop och jämföra färger. Både Bella och Heidi, som båda jobbar med de äldre 

barnen, ser att barnen har intresse för bokstäver och tecken och att de jämför dessa med 

det talande språket. Birgitta berättar att hon upplever att barnen har tagit till sig en 

bokkultur efter att de har börjat läsa Babblarna och efter att personalen gjort om i 

läsrummet till en inbjudande läsmiljö. Smidt (2010) beskriver att barn tar till sig av den 

kultur dom lever i. På liknande sätt tar barnen till sig den läskultur som finns på förskolan. 

Barnen vill att pedagogerna läser böcker för dom men de ordnar även egna lässtunder 

med nallar och dockor. Barnens egna lässtunder men även deras sätt att använda symboler 

och läsa bilder går att förstås som ett första steg i läsandet. Björklund (2008) beskriver 

hur barn använder sig av litteracitet som ett sätt att närma sig textkulturen.  

 

 

Bära omkring och plocka i och ur 
 

Ytterligare en funktion som Babblarna kan ha enligt några av intervjupersonerna är att de 

kan fungera som objekt för lekar som handlar om att ”bära omkring” och att ”stoppa i och 

ur”. Pedagogerna Helen, Birgitta, Bella och Monika berättar att barnen bär omkring på 

figurer och böcker. På några av förskolorna har de även skaffat en eller flera väskor till 

Babblarna och några pedagoger berättar att barnen går omkring med väskan med antingen 

Babblarna eller Babblarnas saker i.  

Pedagogen Monika berättar att barnen ibland har behov av att ha alla Babblarna i en 

väska. Birgitta berättar liknande att barnen gärna vill ha Babblarna men också att de 

brukar plockar i och ur dem: 

 

Birgitta – Dom stoppar ner dom och plockar ur dom å, sen gärna å att det är min och mina 

att jag ska ha, i den här åldern när man är väldigt egoistisk, så att alla är mina, vi har två 

paket med figurer för att liksom kunna få lite spridning på dom.’ 
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Analys 

 

I studien beskriver flera pedagogerna att barnen bär omkring på både Babblarnas böcker 

och figurer. Björklund (2008) påpekar att barn bär omkring på böcker och har tolkat detta 

i sin analys: 

 

Vad kan detta kringbärande på böcker vara uttryck för? I min tolkning är det som 

om boken med dess bilder och textbudskap tillfredsställer något fundamentalt hos 

barnen som säger att i boken finns ett innehåll som barnet är förtroget med och 

som tycks betyda något särskilt för det specifika barnet. Min tolkning är att barnen 

bildligt talat bär omkring på självupplevd kunskap om att just den boken de bär 

på kan förmedla något som berör dem i stunden. (Björklund, 2008, s.209) 

 

Pedagogerna beskriver även att barnen plockar i och plockar ur Babblarna eller 

Babblarnas saker i väskan. Johansson (1988) beskriver att aktiviteter som ”plocka i och 

ur” är en förståelse av orsak och verkan och att barn ofta upprepar denna aktivitet. 

Aktiviteten kan liknas med performativ kommunikation, där barnet målinriktat använder 

sig av sin omgivning för att kommunicera (ibid.). 

Två av pedagogerna skriver om barnens behov av att ha Babblarna själv. Kultti och 

Pramling (2014) samt Knutsdotter Olofsson (1987) tar upp leksakernas möjligheter till 

interaktion med andra när ett det verbala språket inte finns. Knutsdotter Olofsson (1987) 

tar upp små barns behov av att ha leksaker och gärna en leksak som någon annan har. 

Barn söker kontakt med andra genom detta beteende och genom samspelet eller 

konflikten utvecklas barnets sociala förmåga (ibid.). 
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2. Vilka möjligheter och begränsningar framkommer i 

arbetet med Babblarna? 
 

 

Babblarnas målgrupp 
 

De flesta av pedagogerna i studien upplever att det finns en skillnad mellan hur tilltalande 

Babblarna är för de yngre (1-3 år) respektive de äldre (3-5 år) barnen. De flesta pedagoger 

nämner att de yngre barnen är mer intresserade av Babblarna än vad de äldre barnen är. 

Heidi nämner att intresset för Babblarna har svalnat på avdelningen hos de äldre men på 

avdelningen för de yngre är barnen fortfarande intresserade. Bella som jobbar med 

fyraåringar berättar att de barn hon har på sin avdelning inte har varit intresserade av 

figurerna och att de då har hittat på roligheter runt Babblarna exempelvis att Babblarna 

har ringt eller skickat brev. De flesta av pedagogerna anser också att Babblarnas material 

är anpassat för de yngre åldrarna och att texten i böckerna, babblarnas namn och språk är 

på nivå med de yngre barnens språkutveckling. Många av pedagogerna nämner att det 

kan vara svårare att använda Babblarna med de äldre barnen och att det beror på vad man 

som pedagog gör av det och vilken inställning man har: 

 

Heidi – begränsningarna är väl kanske, det är lite text och de är bilder med få grejer och 

så som gör att det kanske inte är jätteutmanande för dom stora barnen om man inte själv 

väljer att jobba vidare och så 

 

Birgitta, som jobbar med de allra yngsta berättar att på avdelningen där de äldsta (5 

åringarna) går så har pedagogerna och barnen jobbat med att skapa egna böcker utifrån 

Babblar-böckerna.  

 

Analys 

 

Flera av pedagogerna säger att Babblarnas material passar bäst för de yngre i 

barngruppen, de tar upp att själva materialet, böckernas text och handling inte utmanar de 

äldsta barnen och att de inte är lika intresserade av figurerna som de yngre barnen. Både 

Vygotskij (Smidt, 2010) och Dewey (2004) menar att barnets intresse och utforskande 

behöver bejakas av pedagogen för att det ska bli ett meningsfullt lärande för barnet. Smidt 

(ibid.) förklarar Vygotskijs teori Den närmaste utvecklingszonen att betyda ”Utveckling 

är till nytta endast när den leder eleven från den punkt i utvecklingen där han eller hon 
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befinner sig till den som han eller hon skulle kunna uppnå med viss hjälp” (2011, s.117). 

Även Johansson (1988), som har utvecklat Karlstadmodellen, påpekar att det är viktigt 

att barn inte erbjuds för svåra eller för enkla utmaningar i sitt lärande då de i sådana fall 

tappar motivationen. 

Studien är tveeggad på det sättet att pedagogerna upplever ett stort intresse hos de yngre 

barnen men inte hos de äldre. Intresse kan ses som en av grundstenarna för lärande och 

på så vis går det att diskutera om inte något annat material än Babblarna skulle vara att 

föredra för de äldre åldrarna. De pedagoger som ser en begränsning i att använda 

Babblarna med de äldre barnen förklarar att de anpassar aktiviteten efter barnen.  

 

Pedagogernas planering och inställning till Babblarna 
 

Alla pedagoger menar att det krävs planering och tankeverksamhet hos pedagogerna för 

att Babblarna ska kunna användas som ett pedagogiskt redskap. Många nämner 

engagemanget hos personalen som en drivkraft att få med barnen. Birgitta berättar att de 

i personalen tycker att materialet är roligt att jobba med. Hon upplever att deras 

engagemang smittar av sig på barnen. Heidi beskriver att pedagogerna presenterade 

Babblarna för barnen i paketform med guldpapper och snöre. Syftet med en sådan 

presentation var att det skulle bli ett roligt första möte: 

 

Heidi – Vi började så att vi startade upp med en stor introduktion bara med Babblarna 

och då hade vi som ett stort dockskåp ett stort hus så där Babblarna fick flytta in å 

barnen fick öppna paket med Babblarna och det var lite magiskt, vi hade lite guldpapper 

å lite så här det skulle vara roligt. 

 

Mikaela uttrycker att Babblarna ”blir vad vi gör dom till” och menar att om hon har ett 

pedagogiskt syfte med Babblarna så blir de pedagogiska. Bella svarar på frågan om hon 

upplever att det finns ett pedagogiskt värde i Babblarna: 

 

Bella – Man får ju hitta på lite… man kan ju inte bara ta fram figurerna liksom, 

då händer det nog ingenting pedagogiskt 
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Analys 

 

Många pedagoger berättar att personalens engagemang kring Babblarna och att det sätt 

de presenterar Babblarna för barnen påverkar barnens intresse för Babblarna. Knutsdotter 

Olofsson (1992) tar upp att leksaker kan behövas ”laddas med dragningskraft” i syfte att 

barn ska bli intresserad av dem. Detta kan ske både av barn och vuxna. Alla pedagoger 

säger att den planering och de syften pedagogerna har när de använder Babblarna 

tillsammans med barnen behövs för att Babblarna ska kunna bidra till ett lärande. Att en 

leksak i sig varken kan ses som pedagogisk eller kreativ utan behöver sättas in i ett 

sammanhang är något Almqvist redovisar för (1994).  

 

Nätverk  

 

En följd som kan ses utifrån temaarbete Babblarna är att det har skapats ett nätverk av 

pedagogiska idéer kring Babblarna. Birgitta berättar att i hennes förskoleområde träffas 

pedagoger från de olika förskolorna två gånger per termin för att följa upp hur temaarbetet 

med Babblarna går och för att utbyta idéer med varandra. Bella berättar att det går att få 

många idéer över internet över hur andra har jobbat med tema Babblarna en annan 

pedagog som inte ingår i denna undersökning har tipsat om att det finns en facebookgrupp 

om Babblarna. Roos (1989) påpekar att utvecklingsarbete som drivs av personal på 

förskolan ofta stannar hos den enskilda förskolan. De pedagogiska idéer som pedagogerna 

hittar på kring Babblarna kan ses som ett utvecklingsarbete som sprids över förskolornas 

gränser. 

 

Sammanfattning av del 1 och 2 

 

Hur används Babblarna på förskolan? 
 

Nedan sammanställs de lärandeaspekter som synliggjorts i analysen.  

 

 Mänskliga gestalter och kulturella erfarenheter 

 Trygghet, samlingspunkt och relation 

 Symboler och bokkultur 

 Bära omkring och plocka i och ur 
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Vilka möjligheter och begränsningar framkommer i arbetet med 

Babblarna? 
 

 Målgrupp 

 Pedagogernas planering och inställning till Babblarna  

 Nätverk 

 

3. Hur kan Babblarna som material förstås? 

 

Vad är det då som gör att Babblarna är ett material som används på många förskolor?  

Almqvist menar att leksaken som ensam aktör inte kan ses som pedagogisk. Pedagogerna 

i studien redogör för liknande resonemang när de säger att inställning och engagemang 

hos personalen är avgörande för att Babblarna ska fungera som ett pedagogiskt redskap. 

Går det att byta ut Babblarna till andra figurer? Antagligen, men samtidigt går det inte att 

bortse från att de yngre barnen gillar Babblarna. Barns intresse och utforskande kan ses 

som en viktig faktor för lärande (Almqvist, 1991; Smith, 2010; Dewey, 2004). När man 

började lansera pedagogiska leksaker under 1970-talet, var ett av problemen att barnen 

inte tyckte att leksakerna var attraktiva (Almqvist, 1991). Babblarna är pedagogiska 

leksaker som barnen gillar och inte endast ett pedagogiskt verktyg som barnen saknar 

anknytning till.  

Babblarna finns hemma hos vissa barn och många barn har sett dem på Youtube, vilket 

gör att Babblarna kan uppfattas som ett trendigt leksakmaterial. Tidigare forskning visar 

att leksaker som man har hemma (trendiga, könsutstuderade och krigsleksaker) inte 

existerar på förskolan i någon större utsträckning (Almqvist, 1994). Det går alltså inte 

heller att bortse från att det har vuxit fram en ”Babblarnakultur” i barnens värld, både i 

hemmet och på förskolan.  
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Diskussion 
 

Resultatdiskussion 
 

Studien har synliggjort hur pedagoger använder Babblarna på förskolan tillsammans med 

barnen och som följd även belyst vilka möjligheter och begränsningar som finns i 

Babblarna som pedagogiskt redskap. Vidare har studien beskrivit hur Babblarna som 

material kan förstås och synliggjort den ”Babblarnakultur” som vuxit fram. 

 

Lek och lärande 

Babblarna används både som leksaker och läromedel. Som läromedel går det att liknas 

med hur handdockor används på förskolan. Forsberg Ahlcrona (2009) skriver om hur 

handdockor används på förskolan i pedagogiskt syfte. Forsberg Ahlcrona menar att 

handdockans potential kan delas in i tre områden ”Dockans relationella potential… 

dockans språkliga potential… dockans handlingsmässiga potential” (2009, s.191). I likhet 

med Forsberg Ahlcrona (ibid.) belyser även den här studien, Babblarnas möjligheter till 

lärande utifrån liknande teman. Dessa teman är Mänskliga gestalter och kulturella 

erfarenheter, Trygghet, samlingspunkt och relation, Symboler och bokkultur, bära 

omkring och plocka i och ur.  

Ett stort område som den här studien har belyst är hur barn och pedagoger använder 

symboler genom Babblarnas färger, former och namn. Björklund (2008) skriver om hur 

små barn använder sig av litteracitet som ett första steg i att förstå den världen av 

kommunikation med text, bilder och berättande. I sin beskrivning av barns litteracitet på 

förskolan tar Björklund (ibid.) upp både symboltolkning men även hur barn på förskolan 

deltar i förskolekulturen genom att både påverka den och påverkas av den. Denna studie 

visar att barn tillsammans med andra barn eller tillsammans med pedagoger använder sig 

av litteracitet på förskolan. 

 

Pedagogiskt material och reflekterande hos personalen 

Samtliga pedagoger i studien beskriver att det är hur man använder sig av Babblarna som 

är avgörande för att de ska fungera som pedagogiskt material. I studien använder 

pedagogerna Babblarna som ”verktyg” i verksamheten samt uttrycker att Babblarna är 

mer intressanta för de yngre barnen än de äldre vilket visar på reflektion över materialet 

och barngruppen. Studien visar att pedagogerna reflekterar över Babblarna och förlitar 



 

33 

 

sig inte enbart materialet som sådant. Det överensstämmer inte med den bild utredningen 

om läromedelsmarknaden (1980) ger av pedagogers reflekterande över leksaker på 

förskolan.  

 

Obegränsat temaarbete  

Då de flesta pedagoger beskriver Babblarna som ett material att ta in i andra teman så 

menar jag att studien har belyst ett obegränsat sätt av temaarbete. Babblarna får vara 

”guider” som tas in i olika teman som antingen styrs av barnens intresse för något eller 

utifrån pedagogernas arrangerande.  

 

Ett material för yngre åldrar 

De flesta pedagoger har på olika sätt betonat att Babblarna passar bäst för de yngre 

åldrarna (1-3år). Vissa pedagoger tar upp Babblarnas språk att vara på nivå med de yngre 

språknivå och andra tar upp barnens intresse för figurerna, där de äldre barnen inte har 

samma intresse som de yngre. För fyra av pedagogerna så har de inte själv bestämt 

temaarbetet utan det är cheferna i förskolleområdet som har valt temat på grund av en 

språksatsning. Studien visar att ett och samma språkmaterial inte fungerar lika bra till 

barn i olika åldrar. Det går att ifrågasätta varför inte förskollärarna som jobbar närmast 

barnen var med och bestämde tema eller material. Här ser jag att studien skulle kunna 

vägleda andra förskolor som ska jobba med Babblarna och bidra till en diskussion om 

läromedel anpassat efter målgrupp.  

 

Metoddiskussion 
 

Vid alla intervjutillfällen satt jag och pedagogerna i ett rum med stängd dörr, vid ett av 

tillfällena blev vi avbrutna då en kollega till pedagogen kom in och letade efter 

sprayburkar. Det kan ha påverkat resultatet då vi blev avbrutna mitt i ett samtal.  

Intervjufrågan om pedagogerna upplever att det finns något pedagogiskt värde i 

Babblarna var för några pedagoger svår att förstå. Detta kan bero på att orden pedagogiskt 

värde kan behövdes definieras. Vid dessa tillfällen frågade jag om Babblarna skulle kunna 

bytas ut mot andra figurer eller dockor eller om det fanns något speciellt med just 

Babblarna?  

Min målsättning var att intervjua lika många pedagoger som jobbade med de äldre 

åldrarna som de yngre åldrarna. På grund av avhopp från en av pedagogerna som jag hade 
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varit i kontakt med (avhopp på grund av personliga skäl) så blev det fler intervjuer med 

pedagoger som jobbade med de yngre åldrarna. Jag upplever ändå att den empiri som 

används i studien har svarat till studiens syfte. 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

I denna studie har jag kommit i kontakt med hur beslut tas om vilka teman förskolan ska 

jobba med. Ett förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka vem/vilka 

som fattar dessa beslut på förskolan och kanske även undersöka barns inflytande i 

beslutsfattandet. 

Det skulle även vara intressant att fortsätta undersöka Babblarnas roll på förskolan 

genom att göra observationsstudier i barngruppen.  
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Bilaga 1. Missiv 
 

Du som förskollärare eller barnskötare bjuds härmed in att delta i denna intervju och har 

möjlighet att dela med dig av dina erfarenheter av materialet Babblarna.  

 

Intresset för att göra studien grundar sig i att många förskolor idag använder sig av 

Babblarna. Syftet med studien är att undersöka hur Babblarna används på förskolan och 

belysa materialet Babblarnas möjligheter och begränsningar utifrån ett förskollärar- 

barnskötar- perspektiv samt bidra till en diskussion om pedagogiska leksaker.    

Intervjun beräknas att ta 20-30 minuter och jag kommer gärna till er förskola. 

Ditt deltagande är frivilligt och dina svar kommer att behandlas  

konfidentiellt. Du kan avbryta ditt deltagande när du vill. Det som sägs under intervjun 

kan komma att avrapporteras i form av ett examensarbete vid Högskolan i Gävle samt 

publiceras i DiVA*. 

 

Jag kommer under intervjun att spela in ljud, detta för att sedan kunna gå tillbaka och 

lyssna på det inspelade materialet. Allt material kommer att sparas på Högskolan i Gävle 

i två års tid och sedan förstöras. 

 

Jag kommer att ta kontakt med förskolan om några dagar för att se om intresse finns. 

 

 

Med vänliga hälsningar/ Lisa Marklund (Förskollärarstudent vid Högskolan I Gävle) 

asil.marklund@gmail.com 

xxxxxxxxxx 

 

Handledare: Maria Andrén (Universitetslektor) 

maria.andren@hig.se  

 

*DiVA Digitala Vetenskapliga Arkivet är ett system för bibliografisk dokumentation och e-

publicering av forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten som producerats av 

högskolans forskare, lärare och studenter (http://www.hig.se/Ext/Sv/Biblioteket/Skriva-och-

publicera/Registrera-och-publicera-i-DiVA.html) 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 
 

 

 

 Hur har ni kommit i kontakt med Babblarna?  

 

 Varför har ni valt att använda Babblarna på förskolan?  

 

 Hur använder ni er av Babblarna?  

 

 När använder ni er av Babblarna?  

 

 Vilka möjligheter ser ni i Babblarna? 

 

 Vilka begränsningar ser ni i Babblarna?  

 

 Finns det någon skillnad mellan att använda materialet med äldre/yngre åldrar  

 

 Hur använder sig barnen av Babblarna?  

 

 När använder sig barnen av Babblarna?  

 

 Upplever ni att det finns ett pedagogiskt värde i Babblarna och i så fall på vilket 

sätt? 

 

 Skiljer sig Babblarna från annat lekmaterial på förskolan? I så fall hur? 

 

 Hur skulle du definiera Babblarna? Är det ett läromedel eller en leksak?  

 

 


