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Förord  
Detta arbete har vuxit fram genom ett väl fungerande samarbete mellan oss båda under i stort sett                 
hela vårterminen 2018. Valet av ämne var något som vi bägge snabbt fastnade för. Både utifrån                
personliga intressen angående både lek och språkutveckling samt föregående kurser som bidragit            
med tidigare kunskaper som lett till ett intresse för barns lek och språkutveckling.. Under arbetets               
gång har vi skrivit i ett gemensamt dokument för att effektivt kunna sitta på skilda håll. Vi har med                   
jämna mellanrum fysiskt träffats för att tillsammans reflektera och utveckla arbetet. Litteratursök har             
skett på olika håll, vi har återanvänt oss av litteratur vi sedan tidigare studerat i diverse kurser under                  
utbildningen samt sökt efter andra studier och litteratur. 
 
Vi tackar varandra för alla peppande ord och allt stöd i arbetet. Vi har under arbetets gång haft ett väl                    
fungerande samarbete och alltid kunnat diskutera och komma fram till lösningar när arbetet känts              
som mest utmanande. Vi vill även ge ett stort tack till vår handledare Helene Dahlström som varit ett                  
stort stöd genom sin handledning för att komma vidare i arbetet.  
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Abstrakt  
 
Syftet med studien är att beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om lekens betydelse för              
barns språkutveckling. Arbetet var en kvalitativ studie som byggde på semistrukturerade intervjuer            
där fem förskollärare fördelade på två förskolor deltagit. Efter intervjuerna med informanterna            
transkriberades och analyserades deras utsagor om barns lek och språkutveckling. Resultatet består            
av teman som vi funnit under bearbetningen av transkribering från intervjuerna. Under varje tema              
har vi analyserat och presenterat exempel på de uppfattningar som pedagogerna uttryckte angående             
lekens betydelse för barns språkutveckling. Stora variationer i informanternas utsagor gick inte att             
finna, de visade ett samförstånd mellan de olika utsagorna. Av resultatet framgår att pedagogerna i               
studien uttryckte ett medvetet förhållningssätt gentemot lek, språk och vilken betydelse leken kan ha              
för barns språkutveckling. Informanterna menade att leken har en stor betydelse för barns utveckling              
och lärande och utgör därmed en stor del av den pedagogiska verksamheten. Vidare framgick att               
samspel, som likställs med barns lek, mellan både barn och vuxna är av väsentlig vikt för barns                 
språkutveckling.  
 
Nyckelord: Lek, lärande, pedagogisk verksamhet, samspel, språk och språkutveckling 
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Inledning 
Lek och lärande är två skilda begrepp som i forskning om barns lärande visat sig vara tätt                 
sammankopplade (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014; Öhman, 2011). Förskolan är en            
plats för barn där de får stimulans av alla de slag, framförallt en språklig stimulans (Svensson 2012).                 
Öhman (2011) argumenterar för att leken är det viktigaste pedagogiska verktyget i verksamheten,             
samt att leken utgör grunden för verksamheten. Vidare står det att läsa i läroplanen för förskolan -                 
lpfö 1998 att pedagoger ska arbeta för att barn utvecklar sin språk- och kommunikationsförmåga samt               
att förskolan ska präglas av ett lärande genom leken (Skolverket, 2016). Detta har lett in oss på                 
intresset om barns språkutveckling kopplat till deras lek.  
 
Under barns tidiga levnadsår utvecklas de till språkande människor, vilket kan ses som fascinerande              
med tanke på hur komplext det språkliga systemet är (Bruce & Ridersporre, 2012). Det är av väsentlig                 
vikt för barns språkutveckling att arbeta med språket så tidigt som möjligt (Ullrich & Marten, 2016).                
Många barn börjar i förskolan redan som ettåringar vilket kan betyda att de lär sig prata under sin tid                   
på förskolan. Barnen spenderar sedan ofta stora delar av vardagen i förskolan vilket gör att deras lek                 
och språk är något som ständigt möts i interaktion med andra, både vuxna och barn. De tidiga                 
levnadsåren spelar stor roll för barns språkutveckling då utvecklingen sker snabbt i samspel med              
andra menar Lacerda (2012), professor i fonetik med inriktning på spädbarns språkvärld. Vidare             
argumenterar professorn för att miljön därmed spelar stor roll för barns språkliga utveckling. Med              
andra ord är förskolan utöver hemmet en stor del av barns språkutveckling. Barns språkutveckling              
sker alltså konstant samtidigt som förskolan blir en viktig arena för den. Emmoth (2014) skriver att                
grunden för barns lärande och utveckling läggs i förskolan, då de flesta barn spenderar en stor del av                  
sin vakna tid i förskolan har pedagogerna och verksamheten ett stort ansvar för barns utveckling och                
lärande. 
 
Såväl läroplanen som tidigare forskning synliggör att både lek och språk är viktiga i barns utveckling                
och det verkar finnas ett samband mellan barns lek och språkutveckling (Williams & Pramlings,              
2008). I och med att barns lek och språkutveckling är två framstående delar i den pedagogiska                
verksamheten ligger vårt intresse i sambandet mellan dem. Vi har därmed valt att studera betydelsen               
som barns lek i förskolan har för just barns språkutveckling genom intervjuer för att ta del av                 
förskollärares uppfattningar om detta. Det är alltså vad informanterna uttrycker som är av intresse i               
denna studie. Vikten av att få höra andras uppfattningar är relevant för vidare tankar och utveckling i                 
vår egna kommande yrkesroll (Löfdahl, Hjalmarsson & Franzén, 2014). De tankar och erfarenheter vi              
redan besitter kommer att utvecklas, ifrågasättas eller infrias.  
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Bakgrund 
I detta kapitel redogör vi för vad tidigare forskning visar om lekens betydelse för barns               
språkutveckling. Vi börjar med att skriva om varför leken är av betydelse för barns lärande i stort för                  
att därefter redogöra för vad forskning säger angående leken kopplat till barns språkutveckling. De              
rubriker som framställs i avsnittet kopplas till de frågeställningar tillhörande syftet.  

Leka för att lära 
För att förstå lekens betydelse för barns språkliga utveckling redogör vi först och främst för vad                
forskning visar angående relationen mellan barns lärande och lek, varför leken är av vikt för barns                
lärande och vidare barns språkutveckling. Bruce (2010) liknar leken vid en verkstad, då den fungerar               
som en plattform för barns lärande. I denna verkstad bygger barnen upp sina fantasier och drömmar                
genom lekar. Barnen kan därmed i leken pröva och utforska sina intressen. Barns lek fungerar således                
som en plattform för barn att undersöka och utmana verkligheten (Öhman, 2011). I leken finns det                
alltså utrymme för barnen att testa och utmana verkligheten och fantasivärlden, där finns även              
utrymme för misstag och omtänkande.  
 
Genom leken utvecklas alla slags områden, det finns så mycket lärande i barns lek att vi vuxna inte                  
ens kan tänka ut och föreställa oss allt lärande (Knutsdotter Olofsson, 2003). Författaren påvisar              
därmed vikten av barns lek för lärande och utveckling och menar vidare att “Lek är inte bara lek. Lek är                    
barnets sätt att lära sig klara livet och förstå världen” (s. 137). Såväl barns psykiska som fysiska förmågor                  
stimuleras och utvecklas i barns lek (Knutsdotter Olofsson, 2009). Leken är för barnen             
identitetsstärkande, utvecklande av deras sociala kompetens samt konfliktlösande. Barnen lär sig           
genom leken att samspela med sina medmänniskor genom att bland annat visa empati samt genom               
samarbete. Vidare bearbetar barn sina erfarenheter och upplevelser i leken, de tolkar och analyserar              
sina minnen och upplevelser tills de blir tydliga och barnen slutligen utvecklar en förståelse för dem                
(Knutsdotter Olofsson, 2003). Vidare liknar författaren leken vid en träningsmatch där barnen tränar             
sig inför det framtida livet: “För det är i barndomen som man lär vad livet är och att möta andra människor”                     
(s. 135). Således påvisas genom forskning att barns lek är nödvändig för deras utveckling som               
människor. 
 
Leken beskrivs i Williams och Pramlings (2008) effektutvärdering av myndigheten för           
skolutvecklings kompetenssatsningen “Leka Språka Lära” som förskolans nav. Leken blir med andra            
ord det mest centrala i den pedagogiska verksamheten. Utvärderingen syftade till att genom enkät              
och observationsstudier rapportera om den påverkan kompetenssatsningen i form av samarbeten           
mellan bibliotek och förskolor för att interagera lek, språk och lärande, har haft på de barn som ingått                  
i satsningen. Resultatet visade att pedagogerna ansåg att det är i leken lärandet sker. Lek och lärande                 
är som tidigare nämnts trots skiljbara fenomen väl sammanvävda, i barns värld är de oskiljbara               
(Bruce & Ridersporre, 2012; Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014; Öhman, 2011). Med             
andra ord leker barn för att lära och vidare lär de genom att leka. I sin avhandling har Emmoth (2014)                    
sett att pedagoger menar att glädje är en viktig förutsättning för barns lärande i den pedagogiska                
verksamheten. Studien är baserad på intervjuer med 20 förskollärare samt 11 barn och undersöker              
pedagogernas erfarenheter om barns utveckling och lärande inom språk, kommunikation och           
matematik. Vidare syftar undersökningen till att undersöka pedagogernas erfarenheter och          
dokumentation och uppföljning av det pedagogiska arbetet. De deltagande pedagogerna menar att            
grunden för barns lärande utgörs av att barn bland annat känner sig glada och lustfyllda i lärandet.                 
Således är ett lustfyllt lärande, ett lärande genom leken, aktuellt i den pedagogiska verksamheten. 
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Williams och Pramling (2008) betonar att allt som är lustfyllt är för barn likställt med lek. Barn leker                  
för att förstå sådant de är med om i det verkliga livet för att på så sätt skapa mening (Öhman, 2011).                     
Således har leken en stor betydande roll för hur barn tar till sig saker och utvecklar det till ett lärande.                    
Vidare ökar även leken lusten att lära mer (Öhman 2011). Sammanfattningsvis visar forskning att              
leken, det lustfyllda lärandet, bär en avgörande roll i barns utveckling och lärande. Desto mer barn                
leker, desto mer lär de genom ett lustfyllt lärande. Forskning visar att för barns lärande är leken av                  
största vikt och därmed en väsentlig del i den pedagogiska verksamheten (Gärdenfors, 2009;             
Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2010; Qvarsell, 2012; Williams & Pramling, 2008). 

 

Lekens betydelse för språkutvecklingen 
I detta avsnitt lyfter vi vad forskning visar om lekens betydelse för barns språkutveckling.              
Inledningsvis redogörs för samspelets betydelse för barns utveckling. Vidare behandlas utifrån           
relevant forskning leken som en plats där barns språkutveckling tar fart samt avslutningsvis barns              
användande av sitt språk i leken. 
 

Samspelet som grunden 

Forskning redogör för att människan föds med en naturlig grundläggande förmåga till            
språkutveckling men att det är i samspel med andra, barn som vuxna, som denna förmåga utvecklas                
genom att träna på att förstå såväl som att bli förstådd (Bjar & liberg, 2010; Bruce & Ridersporre,                  
2012). Pedagoger menar att lek och lärande är nära sammanvävt där samspel ligger till grund för lek                 
och lärande (Williams och Pramling, 2008). Således är språkutvecklingen en naturlig del i barns              
uppväxt och därmed även i den pedagogiska verksamheten. Samspel och kommunikation utgör i och              
med det grunden för barns utveckling av både lek och språk som vidare enligt forskning existerar på                 
liknande villkor (Bruce, 2010; Tullgren, 2003). Emmoth (2014) visar i sin studie att pedagoger ser               
lärandet som en social process där lärandet sker i barns sociala samspel, vilket kan kopplas till barns                 
sociala lek. Vidare visar studien att barns sociala interaktion och samspel med varandra ses hos               
pedagoger som en viktig faktor för deras utveckling och lärande. Därmed påvisar forskning att              
språkutvecklingen sker naturligt men att den sociala interaktionen genom barns samspel utgör en             
stor del av denna utveckling.  
 
En viktig förutsättning för barns lärande och utveckling är alltså stimulans genom samspel från              
omgivningen, däribland den sociala stimulansen, både i samspel med barn och vuxna utmanas barns              
språkutveckling (Bruce & Ridersporre, 2012). De sociala relationer barn ingår i på förskolan blir alltså               
en förutsättning för deras språkliga utveckling. När barn samspelar och leker tillsammans i en social               
gemenskap på förskolan utvecklar de därmed sitt språk (Liberg, 2010; Strömqvist, 2010; Lacerda,             
2012; Emmoth, 2014). Till exempel menar Liberg (2010) att genom att leka med språket för barnen på                 
ett lustfyllt sätt går det att förebygga att barnen i framtiden utvecklar läs- och skrivsvårigheter.               
Därmed betonas betydelsen av ett lekfullt lärande för barns utveckling. När barn ska utveckla sin               
språkliga kompetens är leken en utmärkt plattform då en stor del av detta lärande samt sociala                
samspel sker i leken (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2014). Vidare argumenterar            
författarna för att barn huvudsakligen lär tillsammans, samt att i leken sker en form av samlärande då                 
barn genom ett samspel lär varandra. Leken kan därmed fungera som en mötesplats där barn genom                
sociala interaktioner både lär varandra och tillsammans upptäcker och leker sig till nya läranden.              
Barn får exempelvis förebilder för olika former av språkande när de i ett samlärande interagerar med                
andra barn (Bjar & liberg, 2010). Barnen får alltså i leken möjlighet att utveckla sitt egna språk genom                  
att lyssna till de övriga barnen, ett utbyte av språkliga erfarenheter kan därmed ske i leken.  
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I leken tar barns språkutveckling fart 

Det är när barn använder sitt språk som de på så sätt utvecklar det (Bruce & Ridersporre, 2012;                  
Svensson, 2012). I leken får barnen utrymme till att använda samt utveckla sitt språk genom att de                 
bearbetar och gestaltar olika erfarenheter och intryck. Det är på så sätt i just leken som barns                 
språkutveckling tar fart och blomstrar då leken fungerar som en naturlig plattform för barns språk-               
och kommunikationsutveckling (Bruce & Ridersporre, 2012; Bruce, 2010; Rajapaksha, 2016). I leken            
sammanbinder barnen dessa i händelsekedjor vilket i sin tur utgör och utvecklar berättandets             
utgångspunkt (Bruce, 2010). Lek och berättande hör intimt ihop menar Vygotskij (1995). De             
pedagoger Norling (2015) intervjuade i samband med sin avhandling om barns sociala språkmiljö             
beskrev utifrån sina yrkeserfarenheter leken som en av de främsta plattformarna och verktygen för              
barns sociala språkmiljö. Således utgör leken en viktig del i den pedagogiska verksamheten för barns               
språkliga utveckling. Vidare beskrev pedagogerna i studien att de deltog i barns lek för att medvetet                
uppmuntra till barnens samtal och språkbruk. Detta genom att fråga barnen om leken och dess               
innehåll, för att föra samtalen och användandet av språket i leken vidare (Norling, 2015). Leken kan                
på så sätt fungera som ett verktyg i pedagogens arbete för att stötta barns språkutveckling.               
Utvecklingen av språket sker även genom att barnen i leken lyssnar till varandra menar Knutsdotter               
Olofsson (2003). Vidare argumenterar författaren för att i leken övar barnen upp sin påhittighet och               
kreativitet, fantasin utvecklas, när barnen i lekandet behöver använda sig av sitt språk för att hitta på                 
och föreställa sig saker, samt för att se möjligheter snarare än hinder. 
 
I sin rapport om hur lekpedagoger ser på sitt egna arbete visar Sanden (2007) att dessa menar att de                   
ser leken som en positiv pedagogisk metod för barns språkutveckling. Syftet med rapporten var att               
beskriva betydelsen av lekarbetet som specialpedagogisk metod i verksamheten genom utbildade           
lekpedagogers uppfattningar och erfarenheter om barns utveckling och lärande. Totalt 248 utbildade            
lekpedagoger deltog genom kvantitativa enkäter. Rapporten belyser vikten av leken som ett            
pedagogiskt verktyg. Norling (2015) visar att pedagoger ser barns lek som ett tillfälle för barnen att                
använda och utmana sin språkliga utveckling. I leken tränas barn i att språka och samspela med                
andra, i utforskande samspel med andra stimuleras barns språkförståelse. Barns gemensamma lek            
bygger på att barnen sätter ord på sina fantasier och transformationer i leken (Bruce & Ridersporre,                
2012). I leken utvecklar barnen därmed sitt språk då de konstant måste beskriva vad de gör, vad saker                  
föreställer och även vad som händer härnäst. Det är nödvändigt för lekens fortsatta utveckling att               
barnen med sitt språk till exempel berättar att nu är den här stolen min häst som ska ta mig över                    
bergen. Detta för att övriga deltagande barn ska förstå leken menar Knutsdotter Olofsson (2003).              
Därmed blir leken, där barnen är delaktig i en kommunikativ aktivitet en avgörande och betydelsefull               
förutsättning för barns språkutveckling (Strömqvist, 2010).  

Användandet av språket i leken 

Som tidigare nämnts visar forskning att det är när barn får möjlighet att använda språket som de                 
utvecklar det (Bruce & Ridersporre, 2012; Svensson, 2012). I leken använder barn språket när de bland                
annat förhandlar, argumenterar, löser konflikter och kompromissar sinsemellan (Bruce och          
Ridersporre, 2012). En stor del av lekens innehåll och betydelse måste gemensamt via språket              
förhandlas fram av de deltagande barnen för att leken ska fortgå och utvecklas (Öhman, 2011;               
Knutsdotter Olofsson, 2009). Bruce (2010) talar exempelvis vidare för att när barn i leken uttrycker               
språket i olika tempusformer lär de sig att förstå samt bearbeta tidsaxeln. Norlings (2015) avhandling               
angående förskolan som en arena för barns sociala språkmiljö syftade till att genom             
fokusgruppsintervjuer och videoobservationer undersöka strategier för förskolan som en arena för           
barns sociala språkmiljö samt barns språkprocesser. Resultatet visade på att de deltagande            
pedagogerna sett att barn i lekens värld prövar olika ord och begrepp när de interagerar med andra                 
barn för att på så sätt få bekräftelse av nya begrepp och sitt meningsskapande av varandra.                
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Knutsdotter Olofsson (2009) stödjer detta och menar på att när barn repeterar vad de sett och hört i                  
lekens värld blir uppfattningarna bakom orden tydligare för dem. Öhman (2011) menar att barn i sitt                
lekande ofta använder sig av ord de ännu inte förstått innebörden av och prövar därför dessa i sina                  
lekar, vilket i sin tur lägger grund för barns läsförståelse. När barn möter och utforskar nya ord i                  
meningsfulla, lustfyllda sammanhang kopplade till egna erfarenheter lär de sig på så sätt innebörden              
av dessa (Sterner, 2004). 
 
Konstant under lekandet behöver barnen ljudligt tala om för de andra i leken vad som händer samt                 
vad som är vad, att exempelvis soffan transformerat till en båt eller att pennan blivit en trollstav. Barn                  
behöver även tydliggöra vem som innehar vilken roll, vem är trollkarlen och vem är trollet? För att                 
leken ska fortgå behöver barnen samtala om vilka vägar den ska ta samt hur den ska utvecklas                 
(Knutsdotter Olofsson, 2009). Den språkliga kompetensen blir således avgörande för hur leken artar             
sig. Barn i leken gör ofta detta genom att guida andra deltagare genom “regelliknande” uttalanden               
(Öhman, 2011). Barnen behöver därmed anpassa sitt språk för att de övriga lekdeltagarna ska förstå               
samt för att förstå dessa. Vilket därmed är utvecklande för barns språkutveckling (Knutsdotter             
Olofsson, 2009; Öhman, 2011) då orden och begreppen inte enbart knyts till verkliga saker och               
skeenden utan även barns inre bilder av dessa (Knutsdotter Olofsson ,2009). 
 

Rolleken 

Att, leken, och mer specifikt rolleken är utvecklande för barns språk har visat sig vara återkommande                
bland forskning. Knutsdotter Olofsson (2009) menar att ingen annan aktivitet som barnen deltar i              
under tiden på förskolan tränar och stimulerar deras språk så mycket som rolleken gör, där talar                
barnen mer utarbetat och variationsrikt. Vidare menar författaren att vid just exempelvis rollekar där              
barnen låtsas och hittar på saker är de tvungna för att leken ska fortgå använda det talade språket. I                   
rollekar behövs kommunikativa förhandlingar mellan barnen för att de ska komma överens om hur              
leken utspelas samt utvecklas, rollfördelning, och för att lösa eventuella konflikter. Barnet behöver             
därmed ett utvecklat språk för att både förstå kompisarnas utsagor samt formulera egna för att               
genom förhandlingar utveckla en samspelt lek (Rajapaksha, 2016). Barn i dylika lekar tränar upp              
föreställningsförmågan som senare är nödvändig för att barnen ska kunna sätta bokstäver och ord i               
sammanhang samt omvandla dessa till upplevelser vilket stöttar barnen i deras framtida            
läsutveckling (Knutsdotter Olofsson, 2003). Rollek är något som kan skapas med stöd av pedagoger,              
till exempel genom att en pedagog läser en bok för barnen som vid ett senare skede dramatiseras,                 
vilket också är ett språk i sig. Barn har visat intresse att återberätta sagor de tidigare hört lyfter                  
Williams och Pramling (2008).  
 

Sammanfattning 
Sammanfattningsvis består bakgrunden av olika rubriker som påvisar redan här hur vårt syfte 
utformat sig. Under den första rubriken “leka för att lära” redogörs för vad leken har för betydelse för 
barns utveckling och lärande generellt. Där framgår att forskning har visat att leken är av betydande 
vikt för fortsatt lärande för barnen.  Nästkommande del, “lekens betydelse för språket” lyfter det som är 
den stora grunden för studien där vi valt att använda oss av underrubriker som utgör ett stöd för 
läsaren där “samspelet som grunden” fick ta plats först. Där redogörs det för hur leken är nära 
sammanvävd med barns samspel där forskning påvisat att interaktion med andra, vuxna som barn, är 
en stor del av barns språkutveckling. Utifrån detta formades nästa rubrik i “leken tar barns 
språkutveckling fart” där fokuset legat på hur leken främjar barns språkutveckling. Forskning inom 
området har visat på att leken skapar en interaktion med andra där barnen får utrymme att verkligen 
använda sitt språk och när det används så utvecklas det. Tredje rubriken” användandet av språket i 
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leken” redogör för hur barn utvecklar språket i leken genom att använda sig av det samt hur språket 
används. Avslutningsvis beskrivs att barns rollekar är språkutvecklande då barnen talar mer 
utarbetat och variationsrikt i sådana lekar. 
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Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera pedagogers uppfattningar om lekens betydelse för barns              
språkutveckling. 
 

Frågeställningar 

● Hur ser pedagoger på begreppet lek? 
● Vilka uppfattningar uttrycker pedagoger om barns språkutveckling? 
● Vilka uppfattningar uttrycker pedagoger angående sambandet mellan lek och         

språkutveckling? 
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Metod 

Under detta kapitel presenterar vi varför vårt studieobjekt lett oss till att utföra en kvalitativ studie.                
Vidare beskriver vi samt argumenterar för utförandet av studien. Slutligen motiveras och beskrivs             
den analysmetod vi valde att använda oss av vid behandlingen av det insamlade datamaterialet samt               
de etiska övervägande vi ställts inför. Slutligen diskuteras huruvida valen av metod, urval och analys               
av datamaterialet kan påverka studiens validitet och reliabilitet. 

Metodval 
Detta är en kvalitativ studie vars datamaterial består av pedagogers utsagor genom            
semistrukturerade intervjuer. Vid kvalitativa studier är det deltagarnas perspektiv som fokuseras           
(Bryman 2018). Att en studie är kvalitativ innebär att studien består av antingen intervjuer av olika                
slag, textanalyser, observationer eller en kombination av dessa. Inom kvalitativa studier används            
alltså inte till exempel statistiska metoder eller verktyg som istället används inom kvantitativa             
studier, vilka är kvalitativa studiers motsats (Ahrne & Svensson 2015). Ambitionen med denna studie              
var inte att förklara ett fenomen utan att förstå och tolka vad som kommer till uttryck (Hyldgaard,                 
2008; Bryman 2018). I detta fall tolkade vi de intervjuade pedagogernas uppfattningar och uttryck              
angående det valda fenomenet lekens betydelse för barns språkliga utveckling. Inom kvalitativ            
forskning ligger fokus på förståelsen av den sociala verkligheten som deltagarna i studien tolkar              
verkligheten i en specifik miljö (Bryman 2018). 
 
Semistrukturerade intervjuer innebär att vi som intervjuar använt oss av öppna frågor där             
informanterna uppmuntras till att berätta mer omfattande och djupgående om den specifika frågan             
(Eriksson-Zetterquist, 2015). Det är ett väl använt sätt för pedagoger att tillägna sig ny och fördjupad                
kunskap att ta del av andra pedagogers uppfattningar utifrån deras egna erfarenheter för att sedan ha                
nytta av i sitt egna yrkesliv (Löfgren, 2014). För att ta del av pedagogers uppfattningar om lekens                 
betydelse för barns språkutveckling valde vi alltså att gå direkt till källan genom att utforma en                
kvalitativ studie.  

Genomförande och urval 
Det första vi gjorde inför insamlingen av vårt datamaterial var att fundera över urvalet av               
informanter. Urvalet av informanter ska vara medvetet och genomtänkt i förhållande till studiens             
syfte (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Då vårt syfte involverat att ta del av verksamma              
pedagogers uppfattningar behövde vi intervjua pedagoger. Vi beslutade att ta kontakt med två olika              
förskolechefer. Vidare formulerade vi ett missiv (Bilaga 1) samt intervjufrågor (Bilaga 2). Dessa två              
förskolechefer har vi tidigare stiftat bekantskap med och valde därmed att tillfråga just dessa. Vi               
utförde således ett bekvämlighetsurval då vi ville vara relativt säkra på att komma i kontakt med                
informanter som var villiga att ställa upp i vår studie. Vi valde även medvetet att i förväg innan vi                   
skickade ut missivet att informera förskolecheferna om vårt intresse av att utföra intervjuer med de               
pedagoger som arbetar på de aktuella förskolorna. Detta gjorde vi för att så tidigt som möjligt                
säkerställa att det fanns ett intresse på dessa förskolor till att delta i denna studie. Det är en fördel                   
med personliga möten för att så tidigt som möjligt bygga upp ett förtroende, vilket är av stor vikt för                   
att få ut så mycket som möjligt av intervjuerna (Löfgren, 2014). Detta gjorde vi genom att skicka ut                  
missiv med information om studien, förväntningar samt kontaktuppgifter. Detta för att           
informanterna i lugn och ro skulle kunna fundera innan ett eventuellt samtycke till att delta i studien.                 
Fysiska möten i form av intervjuer kan ge intervjuaren mer information än enbart svaren på frågorna,                
då pedagogernas uppfattningar nödvändigtvis inte bara behöver synas genom svaren. Med andra ord             
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kan informanternas kroppsspråk i samband med svar ha betydelse för resultatet av studien             
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Varpå vi valde att utföra intervjuerna i ett personligt möte              
istället för över telefon eller mail. 
 
I missivet informerade vi förskolorna om vårt valda område, varför vi sökte deras stöd samt ett                
tidsspann för intervjuerna om de skulle vilja ställa upp i vår studie. Platsen, tiden och relationen                
mellan bägge parter är av betydande roll för kvalitén på intervjuerna (Löfgren, 2014). Fortsättningsvis              
upplyste vi om de etiska överväganden vi förhöll oss till där vi förklarade vad dessa innebär,                
exempelvis att deltagarna när som helst kan välja att avbryta intervjun. Vi valde även att skriva med                 
att vi ville spela in samtalen för att informanterna skulle kunna ta ställning till om de ville bli                  
inspelade eller inte. Valet att spela in intervjuerna gjordes för att underlätta transkriberingen av              
intervjuerna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Vidare menar också författarna att transkribering           
av intervjuerna gör att intervjuaren redan där blir väl insatt i sitt egna arbete och kan påbörja                 
tolkningen av materialet redan i det skedet.  
 
Att den person som blir intervjuad känner sig trygg och bekväm i sin roll som informant är av stor                   
vikt vid en intervju (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015; Löfgren, 2014). Vi har därför valt att utföra                
intervjuerna på skilda håll för att inte sätta oss själva i en form av maktposition genom att vara två                   
personer som utför intervjun med en informant. Vi ämnade att i intervjun locka till ett samtal mellan                 
intervjuare och informant, detta genom att ställa öppna frågor. Under intervjuerna fokuserade vi på              
de fyra planerade frågorna och kompletterade dem genom att ställa följdfrågor. Detta för att skapa en                
dialog samt för att uppmuntra informanten om att fundera djupare och berätta vidare. De följdfrågor               
som ställdes var till exempel, “Vad intressant, kan du berätta mer om det?”, “Hur kommer det sig att du                   
tycker så?” och “Finns det något mer att nämna om just det?”. Genom öppna frågor får intervjuaren                 
bredare och djupare svar än om intervjun bestått av exempelvis ett fast frågeformulär som innebär att                
frågorna är fasta och strikta (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Sammanlagt utfördes intervjuer            
med fem förskollärare. Vi hade ingen tanke om att alla informanter skulle vara utbildade              
förskollärare, det krav vi hade var att informanterna skulle ha erfarenhet av att arbeta som pedagog i                 
en förskoleverksamhet. Detta för att inte begränsa urvalet av informanter, däremot kom det sig att               
alla som ville ställa upp i studien även var utbildade förskollärare. 
 

Analys av datamaterial 
Vi har i analysen av det insamlade datamaterialet utformat en tematisk analys. I materialet har vi                
identifierat teman kopplade till studiens frågeställningar. Dessa teman redogörs för i resultatavsnittet            
under rubriker kopplade till studiens frågeställningar. De teman vi såg var “Barns lek och samspel”,               
“Förskolans roll för barns språkutveckling” samt “rollen som pedagog i barns språkutveckling”. Vi ämnade              
att i analysen av transkriberingarna fokusera på både samförstånd mellan informanterna och            
variation. Under bearbetningen av datamaterialet märkte vi att några stora variationer mellan            
informanternas utsagor inte gick att finna. Informanterna visades tala om barns lek och             
språkutveckling på ett likartat vis. En tematisk analys kan förse forskaren med en teoretisk förståelse               
för den insamlade data som vidare kan bidra med ett teoretiskt bidrag inom forskningsområdet.              
Ambitionen med denna studie var som tidigare nämnts inte att hitta den absoluta sanningen om               
något, utan att beskriva en förståelse eller en tolkning om något (Hyldgaard, 2008; Bryman, 2018).               
Genom vår förståelse och våra tolkningar av de intervjuade pedagogernas utsagor har vårt resultat              
vuxit fram. Transkriberingarna från intervjuerna har lästs igenom flera gånger för att vi skulle lära               
känna datamaterialet så väl som möjligt medan det fortfarande var färskt i minnet (Öberg, 2015). Det                
viktigaste när materialet bearbetas är just att det bearbetas. Vid bearbetningen av kvalitativa studier              
finns inte någon förbestämd ordning på materialet, detta är något som i analysen bearbetas fram av                
forskaren (Ahrne & Svensson, 2015).  
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Den som analyserar ett datamaterial har en förförståelse med sig i analysen vilken påverkar              
materialet (Hyldgaard, 2008). En helt objektiv kunskap blir således en omöjlighet. Den förförståelse vi              
främst bar med oss i analysen var den tidigare forskningen vi läst in oss på, denna förförståelse är en                   
stor fördel vid just intervjuer då vi får ut mer av materialet. Då vår förförståelse påverkat denna                 
studies resultat är det av stor vikt att studien visar på en transparens och tillförlitlighet               
(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 
 

Etiska överväganden 
När forskning bedrivs är det av väsentlig vikt att bedriva forskningen ur ett forskningsetiskt              
perspektiv. Det missiv vi skickat ut till de berörda förskolorna har informerat om de skyldigheter vi                
har som bedriver en studie. Detta i enighet med de fyra forskningsetiska krav framtagna av               
Vetenskapsrådet; Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet      
(Vetenskapsrådet, 2002). De berörda cheferna och pedagogerna har informerats om studiens           
problemområde och syfte. Deltagandet i denna studie har varit helt frivilligt vilket innebär att              
deltagarna har rätt att avbryta när som helst under studiens gång. Det insamlade materialet har               
enbart använts till detta arbete.  
 
Vetenskapsrådet har även på senare tid publicerat ytterligare fyra krav att förhålla sig till i samband                
med en studie; tystnadsplikt, anonymisering, avidentifiering samt konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2017).          
Angående dessa krav har vi haft avidentifiering samt återigen konfidentialitet i åtanke där alla namn               
på personer och platser avidentifierats samt att materialet hanterats konfidentiellt, alltså endast till             
detta arbete. 
 

Metoddiskussion  
I detta avsnitt diskuterar vi huruvida valen av metod, urval och analys av datamaterialet kan påverka                
studiens validitet och reliabilitet. Metoddiskussionen fungerar som ett stöd för läsaren att bedöma             
studiens validitet och reliabilitet varpå detta avsnitt bör läsas inför resultatet. Till en början var sex                
intervjuer planerade men då den sjätte informanten på grund av sjukdom inte längre kunde delta               
utfördes fem intervjuer. Valet av metod för en studie påverkar kvalitén på studien samt resultatets               
karaktär (Vetenskapsrådet, 2017). Kvalitativa metoder fokuserar på ord snarare än siffror som            
fokuseras vid kvantitativ forskning (Bryman, 2018). Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod               
istället för en kvantitativ då kvalitativa metoder såsom intervjuer ger oss möjligheten att komma nära               
informanterna för att på så sätt ta del av djupare reflektioner om deras uppfattningar om ämnet. När                 
det gäller kvalitativa metoder placerar sig forskaren nära studieobjekt istället för att distansera sig via               
kvantitativa metoder (Bryman, 2018). 
 
Inför intervjuerna med pedagogerna har metodlitteratur studerats för att på bästa möjliga sätt utföra              
en för studiens kvalité givande intervju. Detta ledde till att vi valde att utföra semistrukturerade               
intervjuer utförda på informantens arbetsplats var för sig. Miljön för intervjun påverkar vad för              
information som kommer fram, en intervju som utspelas i en hemmiljö skulle till exempel öppna upp                
för mer personliga och familjerelaterade utsagor (Löfgren, 2014). Då vi ville få fram information om               
pedagogernas yrkeserfarenheter och uppfattningar kopplat till yrket blev arbetsplatsen en lämplig           
plats för intervjun. En av informanterna tappade rösten strax innan bokad intervju och kände därför               
att det kunde vara ansträngande att prata en lång stund. Denna pedagog hade önskat att få frågorna                 
skickade till sig i förväg och valde då att dagen innan intervjun gå igenom frågorna och skriva ned                  
sina svar. De nedskrivna svaren fungerade sedan som ett komplement för intervjun då intervjuaren              
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först läste igenom de nedskrivna svaren och sedan fick möjlighet att få dessa utvecklade i en intervju.                 
Detta upplevde vi som ett positivt komplement då informanten vid flera tillfällen reflekterade runt              
frågorna vilket resulterade i djupare svar.  
 
Det missiv vi skickade ut till förskolorna informerade förskolecheferna och informanterna om att             
deltagandet är helt frivilligt samt att det kan avbrytas när som helst och att det insamlade materialet                 
enbart använts till denna studie. Pedagogerna blev lovade att avidentifieras i sina utsagor, detta för               
att skapa trygghet om att kunna dela med sig om även personliga berättelser. Det är svårt från vår                  
sida att garantera att pedagogerna vi ska intervjua kommer vara helt anonyma, då till exempel               
kollegor på arbetsplatsen där intervjuerna äger rum säkerligen har vetskap om deltagandet och             
därmed kan delge det till utomstående. Därmed blev det inte aktuellt för denna studie att förhålla oss                 
till vetenskapsrådets krav anonymisering. Kravet om tystnadsplikt blev heller inte aktuellt i samband             
till denna studie då det kravet ställs på enskilda yrkesgrupper, därmed på pedagogerna samt i och                
med att ambitionen var att ta del av pedagogers upplevelser om ämnet och inte gällande enskilda                
barn och familjer (Vetenskapsrådet, 2017).  
 
Vi informerade i missivet om att vi som intervjuare önskade spela in intervjun, detta för att vi lättare                  
skulle kunna koncentrera oss på vad informanten berättar under samtalet istället för att samtidigt              
koncentrera oss på att skriva ned det. Det kan vara en utmaning att hinna med att skriva ned och                   
lyssna samtidigt. Det kan även för informanten se ut som att när intervjuaren antecknar berättas               
något av värde medan övriga utsagor inte är lika betydelsefulla (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).              
En informant kände sig inte bekväm med att bli inspelad under intervjun, detta behövde vi respektera                
och antecknade istället under intervjun. Då denna intervju transkriberades på plats under samtalet             
upplevde vi att transkriberingen blev tunnare än de övriga intervjuerna som alla tagit ungefär lika               
lång tid. Det blev svårare att hinna anteckna allt som sades. Vilket bekräftade att det var en fördel att                   
de övriga intervjuerna spelades in. 
 
Reliabilitet handlar om huruvida en studie är replikerbar, om resultat skulle se annorlunda eller              
liknande ut om studien utfördes igen. Kvalitativa studier är dock problematiska att replikera då dessa               
ofta bygger på forskarens egna uppfinningsrikedom då forskaren själv är studiens främsta egenskap             
när data samlas in (Bryman, 2018). Denna studie är baserad på ett relativt litet urval av informanter,                 
fem pedagoger har som tidigare nämnts deltagit i form av intervjuer. Således visar resultatet på en                
smal verklighet och hade därmed kunnat se annorlunda ut om fem andra pedagoger med andra               
uppfattningar och erfarenheter deltagit. Vår ambition med denna studie har som tidigare nämnts inte              
varit att komma fram till en absolut sanning om problemområdet utan att istället försöka beskriva               
verkligheten utifrån den studie som utförts med de informanter som deltagit (Hyldgaard, 2008;             
Bryman, 2018). Då syftet varit att beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om lekens             
betydelse för barns språkutveckling. När en studie bygger på exempelvis pedagogers egna berättelser             
om sina erfarenheter är det betydelsefullt att ha i åtanke att informanterna kan tendera att försköna                
sina utsagor. Vilket inte nödvändigtvis ger en verklig bild av verkligheten (Löfgren 2014). Detta kan               
dock även visa sig vara en fördel för studien, då en försköning av verkligheten kan påvisa hur                 
meningsfullt ämnet är för informanterna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Denna studies resultat            
kan således inte bidra med en övergripande sanning om verkligheten men en alternativ bild av hur                
verksamma pedagoger kan uppfatta lekens betydelse för barns språkutveckling. Validitet uppnås           
genom att läsaren känner igen vad som sägs studeras samt vad som beskrivs i resultatet (Bryman,                
2018). 
 
 
 

14 



 

Resultat 
Syftet med denna studie var att beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om lekens             
betydelse för barns språkutveckling. I detta kapitel redogör vi för det insamlade datamaterialet från              
de fem deltagande förskollärarnas uppfattningar. Utifrån svaren har vi funnit teman inom de till              
syftet tillhörande frågeställningarna. Dessa teman presenteras under rubriker som återkopplar till           
frågeställningarna. Samtliga Informanter har avidentifierats i sina utsagor och benämns med varsin            
siffra, detta för att särskilja de olika utsagorna och på så vis tydliggöra att alla informanternas utsagor                 
kommer till uttryck. Vi har valt att kategorisera datamaterialet utifrån studiens frågeställningar. Det             
kursiverade i texten är utdrag ur de fem intervjuerna.  
 

Pedagogers uppfattningar om barns lek 
Samtliga deltagande förskollärare har uttryckt att leken är en viktig del i den pedagogiska              
verksamheten och har en betydande roll för barns utveckling och lärande. De ansåg också att barns                
lek bör få stort utrymme i verksamheten samt att det är upp till pedagogerna att prioritera leken i den                   
pedagogiska verksamheten som bedrivs. En av informanterna uttryckte: 

 
“Om jag tänker stort så är det ju att jag tycker att leken faktiskt är det viktigaste av allting på                    
förskolan. Lek är kul och viktigt tycker jag, och jag gör allt för att barnen ska få leka så mycket som                     
möjligt.” (1) 

 
De intervjuade förskollärarna uttryckte att verksamheten är något som bör präglas av leken och att               
den har en betydande roll för kvalitén på den pedagogiska verksamheten. Datamaterialet redogör för              
att leken kan ses som ett pedagogiskt verktyg där förskollärare med fördel kan vara delaktig i barns                 
lek. Några av informanterna nämnde att barnen spenderar stora delar av sin vardag i förskolan, varpå                
leken blir en stor del där de leker tillsammans med sina kompisar. Två av informanterna sa:   
 

“Barnen vill ju ha roligt, de tycker om att komma hit och träffa sina kompisar och ha roligt                  
tillsammans. Jag tror inte det går att ha en rolig verksamhet med ett lustfyllt lärande om inte barnen                  
får leka sig till lärandet.” (2) 
 
“Så lek för mig är väl något som är ständigt pågående inte bara liksom att nu är det lektid. Så funkar                     
det inte tycker jag. Ja barnen lever ju i leken hela tiden på nå vis.” (4) 
 

 
Under samtalen med några av informanterna betonades att leken ses som något som är viktigt för                
barnen. Vidare menade förskollärarna att leken är viktig i planeringen av den pedagogiska             
verksamheten. För att kunna skapa en fungerande verksamhet nämnde informanterna att planering            
är av väsentlig vikt för att föra det pedagogiska arbetet vidare. Informanterna uttryckte ytterligare att               
barns lek bör tas på allvar i planeringen av verksamheten. Vidare ansåg några av informanterna att                
det är av väsentlig vikt att pedagoger ser verksamheten som något som är för barnen och då blir leken                   
därmed en väsentlig del av hela den pedagogiska verksamheten eftersom barn utövar lek i stort sett                
hela tiden under dagen på förskolan. Två av förskollärarna uttryckte: 
 

“Barnen är ju inte så gamla så jag tycker dom ska få ha möjlighet till att leka. Och att få känna att det                        
är lustfyllt och roligt liksom.” (3) 
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“Det här med lek är ju så himla stort, och viktigt tycker jag. För mig är leken barnens värld, den är                     
liksom vad verksamheten bygger på. Jag tycker att det är ju främst när barnen leker som de lär sig som                    
mest.” (1) 

 

Barns lek och samspel 

Under intervjuerna framkom det att samspel ses som viktigt för barns lärande och samspel, ett flertal                
förskollärare likställde därför barns samspel med barns lek. Det framkommer i intervjuerna att barn              
lär sig att samspela i leken samtidigt som leken fungerar som barns samspel, en informant beskrev: 
 

“Jag ser lek som viktigt och att barn lär sig. De lär sig att samspela med varandra och dom lär sig att                      
träna sociala koder. Jag tycker att lek det är glädje och lustfyllt samt att få känna att man får leka och                     
känna att man får kamrater och att man får dela varandras erfarenheter, de lär sig i leken.” (3) 

 
En av förskollärarna beskrev att leken genom samspel är relationsskapande, hon berättade att hon              
använder leken som ingång när hon träffar ett nytt barn. Det kan handla om att ställa frågor om leken                   
för att visa ett intresse menar en ytterligare informant. Informanten menar vidare att detta öppnar               
upp till ytterligare kommunikation och samspel, i och med att barnen känner tillit och vågar sig på                 
lek och samspel på ett annat sätt än tidigare. Leken agerar därmed som en ingång till att för barnen                   
lära känna och knyta band till andra barn och vuxna i verksamheten vilket vidare öppnar upp till                 
ytterligare kommunikation och samspel. Att lek är utvecklande och lärande för barnen är något som               
alla informanterna lyfter, en av dem uttrycker: 
 

“Och lek tycker jag leder ju till kunskap, man lär sig ju genom leken. Dom socialiserar sig för att bli                    
goda medborgare.” (3) 
 

Flera förskollärare betonar att leken är av väsentlig vikt för barns samspel och förmåga till att                
samspela. En av informanterna lyfte även att leken bland mycket annat har en betydande roll för                
barns språkutveckling:  
 

“Ja jag tror framförallt att leken har en stor betydande roll och då inte bara för språket utan jag tror                     
också att den är av stor betydelse för saker som motoriken, fantasin, och samspel mellan barnen.” (5) 

 

Pedagogers uppfattningar om barns språkutveckling 
Flera av de deltagande förskollärarna menar att barns språkutveckling är något som sker konstant              
över dagen i verksamheten, en av förskollärarna nämner att språkutveckling är sammankopplat med             
leken och samspelet som sker både mellan vuxna och barn. En av förskollärarna hade som               
uppfattning att barns språkutveckling är den pedagogiska verksamhetens mest framträdande del och            
uttryckte:  

 
“Jag tycker ju att språkutveckling är verksamhetens mest tydliga del, det sker ju hela tiden, i samtalet, i                  
relationer med varandra mellan barn och vuxna. I aktiviteter som sker under dagen, jamen precis i                
allting”. (1) 

 

Förskolans roll för barns språkutveckling 

De intervjuade förskollärarna uttryckte att förskolan som pedagogisk verksamhet har en betydande            
roll för barns språkutveckling. Informanterna menar att förskolan erbjuder barnen möjligheter att i             
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samspel möta många olika individer, vuxna som barn. Vilket i sin tur skapar en bredd för barnen då                  
de får möjlighet till många sociala möten på en dag. En av informanterna berättade att:  

 

“Förskolan tror jag att när det kommer till språket så tror jag att den är bra för barnen. Just för att dom                      
träffar så många barn och då har dom större möjligheter att kommunicera på fler plan.” (2) 

 

Vidare uttryckte förskollärarna i studien att förskolan kan stötta barns språkutveckling i högre grad              
än exempelvis hemmet:  

 

“Jag tror ju att det kan vara så att kanske att det bidrar till ett större ordförråd men att samspelet med                     
andra blir svårt. För att en förälder och ett barn samspelar ju inte på samma sätt som ett barn och ett                     
annat barn riktigt.” (4) 

“Jag tror att förskolan i sig kan vara en förutsättning eftersom barnen får chansen att möta så många,                  
både vuxna och barn.” (2) 

 

Förskollärarna betonar att det inte är enbart i planerade språkutvecklande aktiviteter eller i leken som               
barn utvecklar språket utan hela dagen på förskolan är av betydande roll för barns språkutveckling.               
Rutinsituationer är något som informanterna nämnde som en förutsättning för barns språkutveckling,            
en informant nämnde: 

 

“Det är ju många rutinsituationer på en dag i förskolan, vilket då gör att vi pedagoger är med ofta och                    
att vi där kan vara med och benämna massor med ord, exempelvis att man säger att du kan ta på dig                     
din högra sko på foten istället för att bara säga ta skorna. Barnen får ut fler ord om vi orkar benämna.“                     
(4) 

 

Rollen som pedagog i barns språkutveckling 

De deltagande förskollärarna talade för att de själva i rollen som förskollärare har en betydande               
funktion i barns språkutveckling, såväl i vardagliga samtal som i leken. Däremot betonar de att               
förutsättningar för att vara en medveten och medforskande förskollärare inte alltid finns. Tiden sätter              
begränsningar enligt samtliga informanter, det skapar utmaningar att ge uttryck för den pedagogiska             
ambitionen som finns hos pedagogerna. Två av informanterna berättade uttryckligen att:  
 

“Men alltså om jag ska vara helt ärlig så önskar ju jag att jag hade mer planeringstid så jag hann                    
planera upp mer lekar och sånt som man kan göra med barnen för att stimulera språkutvecklingen.                
Men, jag känner att jag har jättemycket kunskaper men jag känner att jag inte har dom                
förutsättningarna som jag vill ha.” (2) 
 
“Jag försöker ju att vara med så mycket jag hinner men ibland känns det svårt att verkligen hinna se                   
alla barn, när någon är sjuk eller så och vi inte får in någon vikarie blir det svårt att hinna vara med                      
alla. Men man försöker ju så gott man kan”. (1) 

 
Vikten av hur pedagogerna i förskolans verksamhet använder ett nyanserat språk i kommunikation             
tillsammans med barnen återkommer i förskollärarnas utsagor, en av dem berättade att: 
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“Som pedagog har jag en viktig roll. Att jag sätter ord på det som händer i verksamheten, att jag är                     
lyhörd för barnens intressen. Att jag skapar förutsättningar till lärande och utveckling, lyssnar in och               
stöttar de barn som behöver extra hjälp med kommunikation och lek.” (3) 
 

Informanterna betonade att det är pedagogerna som har ett bredare utvecklat språk än barnen i och                
med att ordförrådet hos en vuxen skiljer sig från barns och är mer välutvecklat. Därmed menade de                 
att det blir naturligt att som förskollärare använda sina erfarenheter som ett pedagogiskt verktyg.              
Specifikt i barns lek menade en av pedagogerna att det är av betydande vikt för barns                
språkutveckling att pedagoger finns där som en medveten medforskare. Att vara en medveten             
pedagog var enligt en av informanterna viktigt, men att få tiden att finnas där som en närvarande                 
pedagog för barnen upplevdes vara en utmaning: 
 

“Jo men om man har läst så här att vi ska ju ta till vara på liksom alla saker , alltså intresserar sig ett                        
barn och kör med bilarna då vill. Då vill ju jag kunna finnas där och prata om dom här bilarna men det                      
är ju det att har nån annan ramlat och slagit sig nånstans då kanske det bara blir ja titta du kör med                      
bilen, vad roligt, också springer man vidare och det kanske inte var så värst utvecklande. Även om man                  
försöker men det är ju skitsvårt att vara på alla ställen samtidigt, det är det ju.” (4) 

 

En annan av informanterna lyfte att pedagoger kan använda leken som ett verktyg i och med att                 
informanten ansåg att barn lär i leken. Vidare uttryckte den personen att leken gör det spännande för                 
barnen, vilket är viktigt för ett lustfyllt lärande. Förskollärarna uttryckte flera gånger vikten av lekens               
betydelse för barns lärande. Vid ett tillfälle sa en av informanterna:  

 
“Och att man använder leken som ett verktyg, eftersom det är ju i leken barn lär. Att man leker i                    
lärandet, och ser till att allt lärande blir spännande och roligt för barnen.” (1) 

 

Pedagogers uppfattningar om sambandet mellan barns lek och        
språkutveckling 
Förskollärarna betonar vid ett flertal tillfällen att barns lärande och lek går hand i hand. De betonade                 
även det lustfyllda lärandet där leken enligt deras uppfattning har en betydande roll. En informant               
uttryckte att: 

“Lek kan ju vara allt möjligt, jag tänker att när barn lär sig genom glädje och på ett lustfyllt sätt så är                      
det för barnen en lek. Det är det bästa sättet att lära sig som litet barn, att leka sig till ett lärande.” (1) 

Att leken hör ihop med barns lärande är något som alla fem informanterna uttryckte, men några av                 
dem lyfte sambandet mellan leken och språkutvecklingen då barnen enligt dem lär sig språket genom               
leken. Leken skapar enligt förskollärarna utrymme för barns användande samt utvecklande av sitt             
språk. Under intervjuerna nämner flera av förskollärarna att språket utvecklas i leken eftersom det              
krävs av barnen att använda sig av språket för att göra sig förstådda hos andra lekdeltagare. Vidare                 
menade informanterna att deltagarna i leken fungerar som språkliga förebilder för varandra. En av              
pedagogerna uttryckte att:  

“Barnen pratar ju i regel mest när de leker med andra, en del pratar ju högt också när dom leker för sig                      
själv men det blir inte på samma sätt. Då hör dom ju inte någon annans benämningar och behöver inte                   
förklara eller upprepa vad dom säger.” (3) 
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Förskollärarna i denna studie har beskrivit barns språkutveckling som något som främst sker i              
samspel med andra människor, både mellan vuxna och barn. Vidare talade dessa för att det är i leken                  
som språkutvecklingen sker genom samspel. De intervjuade förskollärarna  uttryckte att:  

“Ja den språkliga utvecklingen den tror ju jag sker i samspel med andra oavsett om det är med vuxna                   
eller barn så får dom ju en kommunikation med någon”. (5) 

“Alltså dom lär sig ju så mycket tillsammans. Dom upptäcker så mycket när dom leker tillsammans.                
Man hör hur dom pratar och resonerar med varandra så mycket, det är ju mycket som händer i leken. “.                    
(2) 

Flera förskollärare menar att samspelet mellan yngre och äldre barn är språkutvecklande, speciellt för              
de yngre barnens skull. En av förskollärarna berättade att denne har sett att de yngre barnens språk                 
utvecklas snabbt när de flyttar till en förskoleavdelning med äldre barn och då interagerar med barn                
med ett mer välutvecklat språk. Pedagogen uttryckte: 

“Dessutom tycker jag att när barn kommer från småbarnsavdelningen in till oss så brukar föräldrarna                
säga att efter bara ett par månader kanske att dom upplever att barnets språk har utvecklats så mycket                  
på den här korta tiden. Det är ju för att dom är med äldre barn och det blir mycket prat.” (2) 

En ytterligare förskollärare uttrycker sig liknande gällande att samspelet mellan de yngre och äldre              
barnen ofta gynnar speciellt de yngsta. Vidare uttrycker förskolläraren att detta beror på att de yngre                
blir utmanade i sitt språk av de äldre barnen, vilket leder till språkutveckling. Förskolläraren menar               
ytterligare att det är viktigt för barn att utmanas att lära sig nya ord och begrepp. Under intervjuerna                  
nämnde informanter: 
 

“Det ser man ju mycket när det är yngre som leker med äldre, de äldre har ju oftast ett mer                    
välutvecklat språk så dom hjälper ju till att benämna och så för de mindres skull, så de förstår.” (4) 

 
“För barns språkutveckling tänker jag att det är viktigt att barnen utmanas i sitt språk, när vi                 
uppmuntrar till berättande och att de lär sig nya begrepp och sammanhang. Det gör de ju också när de                   
leker och pratar med varandra, de lär varandra nya begrepp och ord.“ (1) 

 
En annan av informanterna pratade om de allra yngsta barnen i verksamheten, de barn som inte                
utvecklat det verbala språket ännu. Förskolläraren uttryckte att även dessa allra yngsta barnen             
gynnas av samspel med de äldre. Informanten menar vidare att lärandet sker genom att det icke                
verbala barnen lyssnar och tar in och på så vis i ett samspel lär sig genom andra. Ytterligare en av                    
informanterna nämnde att: 
 

“Ett barn som har mindre tal kan med fördel vara med ett barn med ett rikt språk för att kunna öka sitt                      
ordförråd.” (1) 

 
Genom användandet av språket i samband med att kunna lyssna menar förskollärare i studien att               
språket utvecklas. På så sätt menar informanterna vidare att alla barn i den pedagogiska              
verksamheten blir språkliga förebilder för varandra då de utvecklar språket i ett samspel genom              
leken. En av förskollärarna lyfte vikten av att leken medför ett lustfyllt lärande och att det är viktigt                  
då det lustfyllda samspelet utgör ett betydande stöd i barns språkutveckling. Vidare menade             
förskolläraren att leken är det som skapar den förutsättningen för att samspela och interagera med               
andra, då möjligheten till samtal och kommunikation ökar språkutvecklingen. Detta uttryckte några            
av förskollärarna: 
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“Det är ju svårt att säga när exakt som barn utvecklar språket, det är ju när dom pratar och får                    
använda det tänker jag. Men också när dom lyssnar på varandra och på oss vuxna.” (5) 

 
“Jag tror att barnen lär sig mycket när de är tillsammans på ett lustfyllt sätt för oss. Vi lär genom leken                     
när vi samtalar.” (3) 

 

Sammanfattning av resultat 
Det insamlade datamaterialet visar på att förskollärare ser leken som en viktig och avgörande del i                
den pedagogiska verksamheten, samt att leken är av stor vikt för barns utveckling och lärande i och                 
med att den är en stor del av barns värld. Informanterna redogör för att verksamheten är till för                  
barnen, varpå leken enligt dem bör prioriteras och därmed utgöra en stor del av barnens dag på                 
förskolan. Förskollärarna i studien menar att barn lär när de leker och att ett lustfyllt lärande därmed                 
är väsentligt i verksamheten för barns utveckling.  
 
Informanterna ser barns språkutveckling som något som sker över hela dagen i förskolan, såsom              
rutinsituationer, fri lek och planerade aktiviteter. Det är den mest framträdande delen i den              
pedagogiska verksamheten. Förskoleverksamheten framställs av de deltagande förskollärarna som en          
betydande förutsättning för barns språkutveckling då barn får möjlighet att i samspel med både              
vuxna och barn utveckla språket. Informanterna betonar att det är av väsentlig vikt för barns               
språkutveckling att dessa är närvarande medvetna förskollärare i både rutinsituationer och barns lek.             
Däremot upplever informanterna att en tidsbrist skapar utmaningar för att vara en medveten och              
medforskande förskollärare. Att vara en medveten förskollärarna spelar stor roll i och med att              
förskollärare fungerar som språkliga förebilder för barnen menar informanterna. Vidare menar de att             
språket utvecklas i samspel genom barns lek i och med att barn använder språket i stor utsträckning i                  
leken samt fungerar som språkliga förebilder för varandra. Barnen utmanar varandras språk i leken              
när de behöver göra sig förstådd samt förstå andra, nya begrepp och ord presenteras för barnen.                
Utifrån studiens resultat vinner yngre barn på att genom lek samspela med äldre barn för att därmed                 
utmanas i språket och på så sätt utveckla det menar informanterna. 
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Diskussion 
Syftet med studien har varit att beskriva och analysera pedagogers uppfattningar om lekens betydelse              
för barns språkutveckling. Studiens resultat bidrar med en bild av hur verksamma pedagoger kan              
uppfatta lekens betydelse för barns språkutveckling. I detta kapitel diskuterar vi vad som             
framkommit i resultatet samt hur dessa resultat förhåller sig till tidigare studier. Diskussionen förs              
under rubrikerna som utgörs av studiens frågeställningar. 

Pedagogers uppfattningar om begreppet lek  
Studiens resultat visar att de deltagande förskollärare har en positiv inställning till barns lek och               
menar att den har en betydande del i den pedagogiska verksamheten. Av resultatet framgår att               
informanternas uppfattningar är att leken utgör en viktig del i verksamheten då pedagoger kan              
använda leken för att stötta barns utveckling och lärande. Pedagoger i en annan studie beskriver               
leken som förskolans nav (Williams & Pramlings, 2008). Detta talar även informanterna till denna              
studie för och menar att leken är det viktigaste i förskolans verksamhet och anser att grunden därmed                 
bör utgöras av barns lek. Emmoths (2014) undersökning belyser hur pedagoger ser att det viktigaste               
för att skapa goda förutsättningar för barns utveckling och lärande är att utgå från barnens glädje och                 
trivsel. Vidare betonas att det centrala i verksamheten är att ha roligt tillsammans då barns glädje                
skapar förutsättningar på alla lärande områden menar de deltagande pedagogerna. Således utgör            
barns lek en central del i verksamheten då pedagoger själva i såväl denna studie som i andra belyser                  
vikten av att verksamheten präglas av leken. Vidare skapar leken och ett lustfyllt lärande goda               
förutsättningar för barns utveckling och lärande. Att det för barn är roligt och lustfyllt att lära sig är                  
av stor vikt, leken blir därmed central för barns lust att lära samt nyfikenhet (Sterner 2004). 
 
I resultatet framgår att de deltagande förskollärarna ser att ett lustfyllt lärande och leken är för barnen                 
av stor vikt samt att det är huvudsakligen i leken som barn lär. Verksamheten är för barnens skull                  
menar informanterna, vidare menar de att leken därmed är en viktig aspekt i planeringen av               
verksamheten. De pedagoger vars uppfattningar Emmoth (2014) tagit del av menade att dessa             
medvetet planerar verksamheten utifrån vad barnen tycker är roligt samt är intresserade av. Att leken               
utgör förskoleverksamhetens nav betonas ytterligare. För att planera en pedagogisk verksamhet för            
barns utveckling och lärande blir det centralt att leken utgör grunden. Informanterna till denna studie               
menade att det är väsentligt att ha leken, som utgör en stor del av barns liv, samt barns glädje i åtanke                     
i planeringen av verksamheten i och med att verksamheten är för barnens skull. Detta kan kopplas till                 
Knutsdotter Olofsson (2003) som menar att det finns så mycket lärande i barns lek att vuxna inte kan                  
tänka ut och föreställa sig allt lärande. Således talar såväl denna studies resultat som tidigare               
forskning att barns lek är lärande och spelar en huvudroll i den pedagogiska verksamheten samt att                
den därmed spelar stor roll i planeringen av verksamheten. Denna studies resultat visar att de               
deltagande förskollärarna menade att de arbetar medvetet och motiverat för att barnen ska få              
möjlighet och utrymme till att leka så mycket som möjligt, för att leken ska utgöra en stor del av                   
verksamheten. Detta gör de för att de genom utbildning har kompetens om lekens betydelse för barns                
utveckling och lärande. Utan denna kompetens hade synen på barns lek förmodligen sett annorlunda              
ut hos informanterna och därmed även verksamheten. På så vis betonas att pedagogens             
förhållningssätt och kunskaper är av betydande roll för  hur den pedagogiska verksamheten ser ut.  
 

Pedagogers uppfattningar om barns språkutveckling 
De deltagande förskollärarna redogör för att barns språkutveckling är det mest centrala i förskolan,              
bortsett från barns lek som de som tidigare nämnts menar bör utgöra grunden i verksamheten. Av                
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resultatet framgår att språkutvecklingen går att se i verksamhetens alla delar, den syns såväl i               
planerade pedagogiska aktiviteter som i den fria leken och de dagliga rutinmässiga situationerna.             
Vidare visar resultatet att förskollärare menar att barns språkutveckling är en naturlig del i den               
pedagogiska verksamheten. En viktig aspekt verkar vara medvetenheten om att språket går att             
återfinna överallt vilket leder till att förskollärare kan arbeta med barns utveckling av språket på ett                
medvetet sätt. Detta exemplifieras i denna studie genom att informanterna anser att en för barnen               
medveten språklig förebild stöttar barn i deras språkutveckling. Ett resultat från Emmoths (2014)             
studie visar att pedagoger ser att de i verksamheten har ett stort ansvar för barnens utveckling och                 
lärande då barnen spenderar sådan stor tid i förskolan. Informanterna i vår studie uttryckte en               
liknande hållning som menar att förskolan har en stor roll i barns språkutveckling. Svensson (2012)               
menar vidare att förskolan är en plats där barn framförallt får språklig stimulans. Således redogör               
såväl resultatet som tidigare forskning för att förskoleverksamheten utgör en betydande           
språkstimulerande roll för barns utveckling och lärande samt att pedagoger i verksamheten har en              
betydande roll som språkliga förebilder för barn. 
 
Resultatet redogör för att förskollärarna menade att i och med att barnen spenderar så pass stor del av                  
sin vakna tid på förskolan spelar förskolan en stor roll i barns språkutveckling. De tidiga levnadsåren                
spelar väsentlig roll för barns språkutveckling då utvecklingen sker snabbt i samspel med andra              
(Lacerda, 2012). Förskollärarna i denna studie beskrev sin egna roll i barns språkutveckling som av               
stor och betydande karaktär. Vidare menar informanterna att de ser sig själva som språkliga              
förebilder för barnen både i rutinmässiga situationer men även i leken där de kan bidra med ett mer                  
utvecklat ordspråk för att tillsammans med barnen föra leken vidare. Då tiden sällan räcker till blir                
det en utmaning för förskollärarna att vara en språklig förebild samt att ge uttryck för den                
pedagogiska ambitionen för barns utveckling och lärande. Den egna inställningen till det            
pedagogiska arbetet samt det egna engagemanget och närvaron som förskollärare kan ses som en              
förutsättning till barns lärande (Emmoth 2014). Att för barnen vara en medveten språklig förebild kan               
således vara en utmaning för förskollärare. En förutsättning för barns språkutveckling kan således bli              
medvetna pedagoger som i rutinsituationer, planerade aktiviteter samt leken stöttar och utmanar            
barnen. Informanterna menade att det är utmanande att få tid till varje enskilt barn, tiden för det                 
pedagogiska arbetet kan således vara en utmaning för pedagoger. Ett resultat av Tullgrens (2003)              
undersökning visar att även andra pedagoger upplever att det är svårt att som pedagog få möjlighet                
att ta sig tid till varje barn.  
 

Pedagogers uppfattningar om sambandet mellan lek och språkutveckling 
Samspel och kommunikation utgör som tidigare nämnts grunden för barns utveckling av både lek              
och språk (Bruce, 2010; Tullgren, 2003). Att barn lär sig i samspel med varandra och även vuxna är                  
återkommande i tidigare forskning samt även i utsagorna från förskollärarna i denna studie.             
Informanterna menade att leken skapar utrymme för barn att utveckla sitt språk då barn behöver               
använda sig av språket för att lekarna ska fortgå. På så sätt utvecklar de språket i leken. Tidigare                  
forskning redogör för att människan föds med en naturlig förmåga till språkutveckling men att det är                
i samspel med andra som denna förmåga utvecklas (Bjar & liberg, 2003; Bruce & Ridersporre, 2012).                
Även resultatet i denna studie visar ytterligare att förskollärare menar att det är främst när barn leker                 
som de samspelar. Resultatet visar att förskollärare ser barns lärande som något som sker i samspel,                
att barn lär sig tillsammans med såväl barn som vuxna. Informanterna talar vidare för att barns lek                 
och samspel kan likställas då det är i leken barnen huvudsakligen samspelar tillsammans. Således blir               
leken en central arena för barns språkutveckling. Forskning redogör för att ett lustfyllt samspel ökar               
barns förutsättningar för utveckling och lärande (Emmoth 2014; Sterner, 2004). Då barns samspel som              
likställs med leken utgör grunden för barns utveckling av språket blir det väsentligt att integrera               
dessa. För att i verksamheten kunna integrera språk, lek och lärande är det av väsentlig vikt att börja i                   
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barnens värld, vad de finner lustfyllt och spännande (Williams & Pramling 2008). Således blir det               
aktuellt att planera en förskoleverksamhet utifrån vad barnen finner lustfyllt för att stötta dem i deras                
utveckling och lärande. Det blir ytterligare väsentligt att i verksamheten integrera språk, lek och              
lärande till en för barnen utvecklande och rolig helhet. 
 
Vidare redogör de till denna studie deltagande förskollärarna för att barn i leken har genom ett socialt                 
samspel ett utbyte av varandra, särskilt tydligt blir det i samspelet mellan yngre och äldre barn. Barn                 
agerar i leken som språkliga förebilder för varandra vilket ger dem möjligheter till att utveckla               
ordförrådet (Emmoth, 2014). Både denna studie och tidigare forskning visar att pedagoger med fördel              
kan para ihop yngre och äldre barn i lekar då dessa lär av varandra då de i ett samspel får ett                     
språkligt utbyte av varandra (Emmoth, 2014). När de yngre barnen lär sig genom att få tillgång till en                  
språklig förebild med ett högre utvecklat språk lär sig de äldre av att behöva tänka till och anpassa                  
språket till de yngre. Att barnen behöver anpassa sitt språk för att de yngre lekdeltagarna ska förstå                 
är utvecklande för barns språkutveckling (Knutsdotter Olofsson, 2009; Öhman, 2011). Ett socialt            
utbyte av lärande sker alltså i barns lek. Det är när barn använder sig av språket som de därmed                   
utvecklar det (Bruce & Ridersporre, 2012; Svensson, 2012). Leken blir på så vis en optimal mötesplats                
för att barn på ett lustfyllt sätt i ett socialt samspel ska utveckla sin språkliga förmåga. Då förskolan                  
blir en social mötesplats mellan barn där de har möjlighet att genom att ingå i ett flertal sociala                  
relationer utveckla ett samspelt lärande blir verksamheten en viktig arena för barns språkutveckling             
(Emmoth, 2014). Resultatet till denna studie talade ytterligare för att förskolan ofta spelar en större               
roll för barns språkutveckling än hemmet då barn ingår i fler sociala relationer på förskolan samt att                 
många barn spenderar större delen av sin vakna tid i verksamheten. Således har             
förskoleverksamheten en betydande roll för barns språkutveckling, då språkutvecklingen sker          
konstant i barnens vardag samt i lek. Allt som är lustfyllt är för barn likställt med lek, vilket påvisas                   
av såväl tidigare forskning som resultatet till denna studie (William & Pramling, 2008).  
 

Slutsatser och framtida studier 
Utifrån tidigare forskning och resultatet från denna studie kan slutsatsen dras att förskolan ger              
barnen goda förutsättningar för att möta och skapa relationer till andra barn och vuxna och på så vis                  
få en språkutvecklande dag i den pedagogiska verksamheten. Barns lek och ett lustfyllt lärande är av                
väsentlig vikt för barns utveckling och lärande, utifrån studiens resultat samt tidigare forskning kan              
slutsatsen tas att barns möjlighet till lek under dagen på förskolan påverkar deras utveckling och               
lärande. Vidare kan slutsatsen utifrån denna studie dras att allt lärande som för barnen är roligt är en                  
form av lek. Förskolan blir en social lärmiljö för barnen där de i samspel med andra vuxna och barn                   
utvecklar och lär. Barns lek och språkutveckling ses av såväl tidigare forskning som av informanterna               
till denna studie som de mest centrala delarna i verksamheten. Slutsatsen kan därför tas att det blir                 
utifrån denna studies resultat väsentligt att integrera dessa delar och att medvetet integrera dessa i               
den pedagogiska verksamheten. 
 
Vårt resultat bidrar med en bild av hur pedagoger kan uppfatta lekens betydelse för barns               
språkutveckling. Därför vore det intressant att utföra studien utifrån andra och fler pedagoger för att               
se om resultatet skulle se annorlunda ut. Andra pedagoger med andra bakgrunder skulle bidra med               
annorlunda uppfattningar. Vår ursprungliga tanke med studien var att studera språkets betydelse för             
leken men vi kom till slut fram till att vi ville vända och börja i leken. Vilket skulle kunna vara en                     
alternativ utgångspunkt i framtida studier, att studera språkets betydelse för leken när detta resultat              
visar att leken har en betydande roll för barns språkutveckling. Denna studie är utförd ur ett                
vuxenperspektiv med förskollärare i fokus, i vidare studier skulle ett barnperspektiv kunna antas och              
studera lekens betydelse för barns språkutveckling genom att exempelvis observera en barngrupp. 
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Bilaga 1: Missiv  
Hejsan! 

Vi heter Matilda Sund och Emelie Magnusson. Vi läser sista terminen på förskollärarprogrammet vid 
Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi ämnar skriva vårt examensarbete om pedagogers uppfattning 
gällande lekens betydelse för barns språkutveckling.  

För att kunna studera detta behöver vi ta del av pedagogers uppfattningar om barns språkutveckling 
i leken. Vår tanke är därmed att intervjua några pedagoger i samband med vår studie. 

Vi undrar därför om Ni skulle vilja ställa upp på en intervju tillsammans med någon av oss. Ni bör 
vid ett deltagande räkna med ungefär 30-45 minuter för själva intervjun. Intervjuerna genomförs 
förslagsvis på er arbetsplats, för er bekvämlighets skull. Vi planerar att spela in intervjuerna om du/ni 
anser att det känns bekvämt. 

Det är viktigt att ni kommer ihåg att det är frivilligt att medverka och ni har vid ett eventuellt 
medverkande rätt att avbryta när som helst under intervjun. Både ni och er arbetsplats kommer att 
avidentifieras, namn på personer och arbetsplatser kommer att skrivas om i studien. Materialet vi får 
tillgång till under intervjun kommer endast att användas i forskningssyfte för vår uppsats.  

Vi hoppas på att få ett svar på denna mail som bekräftar att ni vill medverka under intervjun. Skicka 
gärna med namn och telefonnummer så att vi får en möjlighet att höra av oss till er för att boka en tid.  

Vi ser fram emot att höra av er 

Med vänliga hälsningar  

Matilda Sund och Emelie Magnusson 

Matilda Sund – XXX@gmail.com 

Tel : XXX-XXXXXXX 

Emelie Magnusson – XXX@hotmail.com  

 Tel: XXX-XXXXXXX 
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Bilaga 2: Intervjufrågor  
 

● Vad betyder lek för dig? 
● När tänker du att barns språkutveckling sker? 
● Hur kan du vara en tillgång i lek och lärande för barnen? 
● Vilka förutsättningar ser du för barns lek och språkutveckling? 
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