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Förord  
Lagom tills vi tar vår förskollärarexamen kommer en reviderad läroplan att träda i kraft. Nytt i 

läroplanen är att undervisning har förts in. I kontext med undervisning ska leken inneha en central 

plats, och som ett av våra framtida uppdrag som förskollärare är att stimulera barns språkutveckling. 

Valet av denna studies ämne kommer utifrån både ett personligt perspektiv och ett 

professionsperspektiv. Vi har i detta arbete skrivit på varsitt håll men i ett gemensamt dokument 

vilket underlättat vårt samarbete. Vi har även träffats personligen ett antal gånger då vi känt att 

behovet har funnits för gemensam reflektion över processens gång.  

 

Vi vill först och främst tacka samtliga förskollärare som tog sig tid att medverka i vår studie. Det är er 

medverkan som gjort detta arbete möjligt. Vi riktar också ett stort tack till vår handledare Sofia 

Eriksson-Bergström som väglett och stöttat oss i denna process. Ett stort tack ska också utdelas till 

våra respektive familjer som även de har varit ett stort stöd för oss när arbetet har känts tungt. Till sist 

vill vi också tacka varandra för ett mycket gott samarbete.
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Abstrakt  
Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om lekens betydelse för barns 

språkutveckling. Utifrån studiens syfte har frågeställningar formulerats och dessa frågeställningar har 

också utgjort kategoriseringen av det insamlade datamaterialet. Detta arbete är en kvalitativ studie 

där sju stycken förskollärare från olika förskolor deltagit i form av semistrukturerade intervjuer. 

Insamlat datamaterial har transkriberats och analyserats med tematisk analysmetod. Begrepp som har 

använts i analysarbetet är prova och bearbeta, språkliga miljöer, samspel och vuxnas stöttning. De 

resultat som vi fann under bearbetningen utgörs som teman. Våra huvudteman beskriver 

respondenternas uppfattningar om lekens betydelse för barns språkutveckling. Utifrån resultatet 

framkom det att förskollärarna värderar leken högt i förskolans verksamhet då den ses som en 

naturlig del i barns liv och bygger på barns egna initiativ. Ett socialt samspel uppfattas av 

förskollärarna ske i leken vilket gör att kommunikation blir en naturlig del av den. Resultatet visar att 

förskollärarna uppfattar leken som betydelsefull för barns språkutveckling.  

 

Nyckelord: Barn, förskollärare, lek, lärande, språk, språkutveckling, undervisning och utveckling   
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Introduktion 
Regeringen har tagit beslut om en reviderad läroplan för förskolan som bland annat innebär att 

begreppet undervisning har förts in. I skollagen definieras undervisning som ”sådana målstyrda 

processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom 

inhämtande av kunskaper och värden ”( kap 1 § 3 Skollagen 2010:800). Enligt Lpfö 18 (Skolverket, 

2018) medför revideringen att förskollärare ska vara ansvarande för undervisningens pedagogiska 

innehåll, samt för att det målinriktade arbetet ska främja barns lärande och utveckling.  Eftersom vi 

förstår att undervisning tar avstamp i läroplanen är det centralt att förskollärare är grundligt insatta i 

läroplanen samt intentionerna med utbildningen i förskolan. Skollagen (2010:800) definierar 

utbildning som ”den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån bestämda mål” (SkolL 1 kap § 

3).  I utdrag från Lpfö 18 tydliggörs det att förskollärares förhållningssätt till leken är central för barns 

lärande och utveckling, därmed är leken en väsentlig del av undervisning i förskolan. Tidigare 

forskning (Svensson, 2012) bekräftar vikten av förskollärares förhållningssätt till barns språk, samt 

deras sätt att samspela med barn har stor betydelse för barns språkutveckling. Kultti (2012) visar 

också att förskollärarens roll är viktig för barns språkutveckling genom lek.  

 

Forskning visar dock att man i förskolans praktik inte problematiserar relationen mellan lek och 

lärande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Resultat från forskningen visar bland annat att 

förskollärare inte reflekterar över vad barn lär sig i leken eller hur det går till. Annan tidigare 

forskning, utförd av Sheridan, Pramling och Johansson (2009), visar att lärande i förskolan anses 

obekvämt i den meningen att lärande ofta associeras till skolans värld. Sheridan et al (2009) påpekar 

att även om många studier visar att förskollärare visar genuin förståelse för hur lek utvecklas så tar 

ändå leken för lite plats i förskolans värld.   

 

Leken är viktig för barns lärande, i detta fall barns språkutveckling, bekräftar Bruce och Riddersporre 

(2012), då de menar att lek och språk står i ett ömsesidigt förhållande till varandra. Genom leken tar 

språkutvecklingen fart och frodas. Även Olofsson (2017) skriver om lekens betydelse för språket och 

menar att lek, språk och talspråk utvecklas parallellt.  

 

Utifrån ovan skrivna resonemang vill vi i denna studie bidra med kunskap om hur förskollärare 

uppfattar lekens betydelse för barns språkutveckling i och med att undervisning får en central plats i 

läroplanen när revideringen träder i kraft.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi att visa vad tidigare forskning säger om förskollärares förhållningssätt till 

lek och barns språkutveckling. Vi vill med detta ge en bild av vårt forskningsområde och öka 

klarheten om nödvändiga begrepp. Definitioner som beskrivs är utbildning i förskolan, undervisning i 

förskolan och lek. Vi vill också visa på lekens och språkets centrala plats i den reviderade läroplanen. 

Därefter beskrivs barns språkutveckling och lekens betydelse i den men också allmänt för barns 

lärande och utveckling.  

 

Vi använder det sociokulturella perspektivet som teoretisk utgångspunkt om barns utveckling och 

lärande samt Vygotskijs teorier om lärande där centrala teorier om språkutveckling och lek är av 

betydelse för studien. Rienecker och Jörgensen (2014) skriver att teorier kan användas som förklaring 

och tolkande av undersökningars resultat. På så vis kommer vi att använda dessa teorier i syfte att 

förstå vårt insamlade data senare i resultatredovisningen.  

 

Lek 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) finns ingen självklar definition av lek. Men författaren beskriver 

vad som är utmärkande för leken, och det första är att den är rolig; i leken kan barn vara allt från 

rädda till arga, men det är en annan sak än på riktigt. Det vill säga att även om barn i leken har varit 

med om hemska strapatser så har de haft roligt. Leken definieras också som frivillig, med andra ord så 

förvandlas den till arbete eller sysselsättning om det är med tvång. Alltså kan det som startas med 

tvång förvandlas till lek om det sker på barns initiativ. Lekens spontana karaktär relateras till 

frivilligheten menar Knutsdotter Olofsson (1987). Vidare skriver författaren om att lek karaktäriseras 

av att det är medel som dominerar över mål, det vill säga att det är processen som är viktig i lek, inte 

produkten. För att exemplifiera detta tas uppbyggande av något, då är det själva byggandet i sig som 

är det centrala - inte det färdiga byggandet. Vidare karaktäriseras lek av att den är okonventionell i 

den mening att barn kan pröva olika förhållningssätt och beteenden utan risk för konsekvenser som 

skulle kunna följts om det var allvar. Exempelvis kan barn prova att slåss utan att skada någon och 

göra någon arg. Ett annat utmärkande drag av lek är barns aktiva engagemang, då barn i leken skapar 

hemliga världar som oftast skyddas mot andras insyn. Knutsdotter Olofsson (1987) beskriver också 

det som hon hävdar utifrån forskning vara det mest utmärkande för leken, nämligen “som- om” det 

vill säga att det som görs på lek görs inte på riktigt. Sammanfattningsvis menas att leken är ett 

förhållningssätt mer än ett beteende, och ska man verkligen veta om det är lek ett barn sysslar med så 

är det barnen man ska fråga - det är bara barnet som vet när det leker.  

 

Även Eidevald och Engdahl (2018) menar att det är svårt att definiera lek, det beror enligt författarna 

på vilket perspektiv forskare har. Utifrån ett behavioristiskt perspektiv kan lek definieras som en 

arena för träning och utveckling av förmågor och kunskaper. Utifrån ett inlärningsteoretiskt 

perspektiv kan leken definieras genom en beskrivning av lekens olika stadier och hur dessa hänger 

ihop med kognitiv utveckling. Inom psykoanalytisk teori definieras lek som en arena för bearbetning 

av upplevelser, som till exempel om barn känner oro, rädsla eller ångest (Eidevald & Engdahl, 2018). 

 

Barns språkutveckling  

Arnqvist (1993) skriver om barns språkutveckling och menar att språket utvecklas med en enorm 

hastighet under de första åren i ett barns liv. Språket är troligen en av de färdigheter som under 

förskoleåren utvecklas snabbast menar författaren. Hur det kan vara möjligt för att de flesta barn på 

kort tid utvecklar språk skriver Bruce, Ivarsson, Svensson och Sventelius (2016) om. De lyfter fram två 

förklaringsgrunder, som kompletterar varandra, kring hur detta är möjligt. Den ena är ett biologiskt 

perspektiv, som utgår från fysiologiska aspekter och genetik, och den andra ett sociokulturellt 

perspektiv, som framhåller den sociala stimulansens betydelse för den språkliga utvecklingen hos 

barn (Bruce et al. 2016).  
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Vidare är det centralt att betrakta den primära rollen språket har, nämligen att förmedla budskap, 

därför är språket en viktig funktion i interaktionen mellan människor (Arnqvist, 1993). Detta bekräftar 

också Svensson (2009) som skriver att språket i huvudsak har en social funktion. Språket används 

också för att utveckla tankeförmågor (Arnqvist, 1993), det vill säga språket är en viktig faktor för den 

kognitiva förmågan som Svensson (2009) beskriver det. Wedin (2011) bekräftar det faktum att barn 

har en medfödd förmåga att lära sig språk genom interaktion och social samvaro. När barnet är 

omkring två år brukar de flesta barn utforma tvåordsmeningar, och före tre års ålder brukar språkets 

grundläggande struktur vara utvecklad. Det är utmärkande för barn att utveckla språk genom 

naturlig social interaktion med andra människor. 

 

Lekens betydelse för språkutvecklingen  

Att leken har betydelse för barns språkutveckling hävdar Bruce och Riddersporre (2012) då de menar 

att lek och språk står i ett ömsesidigt förhållande till varandra. Genom leken tar språkutvecklingen 

fart och frodas. Riddersporre och Persson (2010) skriver att barn upptäcker språket och utvecklar 

språket i leken, på samma gång gör språket så att leken berikas och förändras. Vidare menar 

Riddersporre och Persson (2010) att leken är en naturlig plattform för utveckling och lärande. 

Olofsson (2017) skriver om att lek börjar redan i spädbarnsåldern, där den vuxne för in leken och 

därmed lär barnet leksignaler. Det är med samma rötter som talspråket och bildspråket som leken kan 

ses som ett symbolspråk, lekspråk och talspråk utvecklas parallellt (Olofsson, 2017).  

 

Lek och språk - centrala delar i läroplanen  

I förskolans läroplan är lek en central del då leken är grunden för lärande och utveckling. I kontext 

med undervisning i förskolan ska leken, enligt Lpfö 18 (Skolverket, 2018), inneha en central plats. 

Detta innebär således att ett förhållningssätt fordras hos förskollärare som uppmuntrar till lek och 

bekräftar lekens betydelse för barnens lärande och utveckling. Som en del av de nationella målen i 

förskolans läroplan är stimulation av barns språkutveckling. Då språk, lärande och 

identitetsutveckling hänger nära samman ska barnen ges förutsättningar att utveckla sitt språk (Lpfö 

18, Skolverket, 2018). I förskolans läroplan kan man läsa att förskolan ska ge varje barn förutsättningar 

att utveckla talspråk och ordförråd, både det svenska språket samt modersmål och/eller nationellt 

minoritetsspråk. Det är således förskollärarens roll att stimulera och utmana barnen i deras utveckling 

av språk och kommunikation (Lpfö 18, Skolverket, 2018).  

 

Förskollärarens förhållningssätt  

Tidigare forskning visar att förskolan har en väldigt viktig roll i att både stödja och utveckla barns 

språkutveckling. Förskollärares förhållningssätt till barns språk, samt deras sätt att samspela med 

barn har stor betydelse för barns språkutveckling (Svensson, 2012). Som vi skrivit tidigare visar 

forskning utförd av Kultti (2012) också att förskollärarens roll är viktig för barns språkutveckling 

genom lek. Studiens resultat visar bland annat att deltagande i flerpartsinteraktion utformar kontexter 

av utmanande slag för just kommunikation. Men förutsättningarna för att detta ska kunna är att leken 

utvecklas, och för att leken ska kunna utvecklas krävs det stöttning från förskollärare, framförallt för 

de yngre barnen i förskolan. Studien visar att lek ger förutsättningar för handlingar som är 

upprepande. Så som att lekaktiviteter initieras samt upprätthålls präglade av imitation och 

upprepning av språkliga handlingar (Kultti, 2012). Lindö (2002) skriver också om hur viktigt 

samspelet är med mellan barn och personal på förskolan, framförallt för de yngsta. Vidare menar 

Lindö (2002) att pedagogers professionalitet har en avgörande betydelse för barns såväl 

kommunikativa utveckling och begreppsutveckling. Tre centrala dimensioner lyfts fram som bör 

finnas i pedagogers beteende i arbete med barn och språkutveckling, dessa är såldes svarsbeteende, 

vägledning och engagemang (Lindö, 2002). Dessa tre dimensioner menar författaren är 

generaliserbara för ett språkutvecklande samspel mellan barn i alla åldrar.  
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Bruce (2010) menar att många goda möten mellan barn-barn och barn-vuxna gör att lek och lekandet 

stimuleras. I förskollärarens förhållningssätt behövs medvetenhet om att möta varje barn med 

ögonkontakt, visa att man har tid att lyssna, bry sig och bekräfta då detta stimulerar barns lek (Bruce, 

2010). Vidare beskrivs att vuxna kan begränsa möjligheterna till barns språkutveckling genom att 

barnen upplever att vuxna har bråttom, inte lyssnar eller samtalar med dom, detta kan påverka 

barnens språkutveckling negativt.  

 

Förskollärares syn på deltagande i lek  

Forskning visar att förskollärarens deltagande i lek är en form av övervakning (Tullgren, 2003). 

Barnen känner sig inte övervakade när förskolläraren går in i en lekroll, men bara det faktum att det är 

en vuxen kan ge den vuxne en viss form av makt. Tullgren (2003) beskriver det som välmenad 

manipulation, då det ger förskolläraren möjlighet till att observera och samtala med barnen. Tullgren 

(2003) menar att all lek regleras, på olika sätt och olika tydligt. Styrningen är för det mesta osynlig då 

vuxnas vilja och tro på att de leker på barns villkor och följer barnen så menar Tullgren (2003) att 

pedagogerna inte kan det eftersom de är fast i sin pedagogroll och har krav på sig att lära barnen 

något eller att vara förebilder. Tullgren (2003)  menar att vuxna styr barns lek genom att styra barnen 

mot de normer och värderingar som samhället uppfattar som rätt. Vidare menar Tullgren (2003) att 

detta är inbyggt i pedagogrollen och en tradition som går långt tillbaka. Lärarutbildningen skapar 

pedagoger som ska förverkliga läroplanen. Läroplanen vill ha ett barn med ”rätt” normer och 

värderingar som blir goda samhällsmedborgare, då läroplanen vilar på en demokratisk grund med 

allas lika värde (Tullgren, 2003). Därför menar Tullgren (2003) att pedagogens roll är att se till att 

barnen leker inom vissa ramar så att de kan delta i det livslånga lärandet som speglar samhällets 

värderingar. 

 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) beskriver att leken kännetecknas bland annat av lärande och 

utveckling. Författarna hävdar att pedagogers förhållningssätt till leken, oavsett om leken är fri eller 

initierad av pedagoger så är närvaron av vuxna central eftersom det är en förutsättning för lekro, 

meningsskapande, lärande och utveckling. Även Bruce och Riddersporre (2012) menar att pedagogers 

roll är centrala när det handlar om lekens betydelse för språkutvecklingen hos barn. Det är genom 

pedagogers förhållningssätt och samspel med barnen, genom att tillsammans med barnen pröva olika 

samvarokompetenta förmågor ger förskollärare ett redskap för att ge barn möjlighet att ta sig in i 

leken och därmed delta i lekgemenskapen. Lek och lärande förenas när pedagoger och barn samtalar 

och reflekterar tillsammans vilket leder till nya perspektiv (Bruce & Riddersporre, 2012). 

Pramling Samuelsson & Sheridan (2016) beskriver att en av förskollärarnas arbetsuppgifter är att 

möjliggöra för alla barn att vara med och leka (enskilt eller tillsammans med andra). Det är också 

förskollärarens uppgift att skapa miljöer som uppmuntrar till lek. När förskolläraren deltar i leken på 

lekens villkor, ses förskolläraren som en förebild bland barnen. Förskolläraren kan då agera förebild 

genom att till exempel visa hur man tar sig in och ut ur olika situationer. När förskolläraren deltar i 

leken är det också möjligt för förskolläraren att stödja barnen i deras utveckling av de förmågor som 

behövs för att hålla leken levande. Förskolläraren kan till exempel uppmuntra barnen att byta roller 

med varandra om barnen leker rollek, eller att ge inspiration genom sagor, upplevelser eller genom att 

skapa möjligheter för barnen att lära sig olika saker. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2016). 

 

Förskolans roll 

Det är av stor vikt att barn i förskoleåldern får möjlighet att använda språket annars menar Arnqvist 

(1993) att utvecklingen kan hämmas. Att förskolan är en viktig institutionell miljö för barn att vistas i 

skriver även Wedin (2011) om eftersom förskollärare kan ge bra stöttning i barns språkutveckling. 

Eftersom barn utvecklar språk genom social interaktion med andra människor är det betydande att 

barn får vistas i språkliga miljöer där stimulerande utmaningar till språkutveckling ges. Då det är en 

social situerad företeelse att lära sig språk går det inte skilja på barns språkliga utveckling från det 

sociala sammanhang där det sker (Wedin, 2011). Även Lindö (2002) bekräftar samspelets viktiga 
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funktion för barns språkutveckling. Författaren menar att det är genom samspel där språk och 

handling har en funktion som barn utvecklar sitt språk. I situationer där orden får sin betydelse av 

sammanhanget utvecklar barn sitt språk. När barnet är mellan två och fem år har barnet en utpräglad 

förmåga att ta till sig språkets grammatik. Det gäller att ta tillvara på denna period som är receptiv 

hos de yngre barnen eftersom den är så central för den fortsatta språkutvecklingen. Det går aldrig att 

helt kompensera bristsituationer i den tidiga språkutvecklingen hos barn. Bruce et al. (2016) skriver 

om förskolans betydelse för det proaktiva arbetet med grundläggande kompetensen för 

kommunikation och språk. De menar att det krävs att de benämns som exempelvis som kärnämnen i 

förskolan just för att synliggöras, medvetandegöras och för att professionellt kunna samtala om. Detta 

proaktiva arbete sker spontant och naturligt inom ramen för just leken (Bruce et al. 2016).  

 

Lek och lärande 

Som vi nämnt tidigare visar forskning att man i förskolans praktik inte problematiserar relationen 

mellan lek och lärande. Resultat från studien visar bland annat att förskollärare inte reflekterar över 

vad barn lär sig i leken eller hur det går till (Johansson & Pramling Samuelsson, 2006). Annan tidigare 

forskning, utförd av Sheridan et al (2009), visar att lärande i förskolan anses obekvämt i den meningen 

att lärande ofta associeras till skolans värld. I relation till lek visar resultat från samma studie att lek 

många gånger antas tillhöra barnens värld, där förskollärarna inte ser sin egen roll i barns lek som 

viktig. Sheridan et al (2009) påpekar att även om många studier visar att förskollärare visar genuin 

förståelse för hur lek utvecklas så har det ännu inte tagit plats i förskolans värld ordentligt.  

 

I en studie utförd av Martlew, Stephen och Ellis (2011) visar resultaten att det finns olika förståelser av 

syfte och struktur av lekbaserat lärande. Alla intervjuade förskollärare i studien var dock positiva till 

lärande genom lek, då de trodde att lek främjar en positiv inställning till att lära. De utmaningar som 

dock påvisats i resultatet var att förskollärarna upplevde utmaningar i att identifiera barns lärande 

genom lek samt att struktureringen av lekaktiviteter. Genom observationer som sedan utfördes i 

denna studie visade det sig att förskollärarna arbetade på olika sätt med lärande. De förskollärare som 

använde lekbaserad undervisning med barnen visade sig ha en positiv effekt då barnen visade sig 

vara mer engagerade i de aktiviteter de deltog i, jämfört med undervisning som inte innehöll lek då 

barnen visade tecken på rastlöshet och ouppmärksammat beteende. Vi fann liknande resultat i en 

studie gjord av Fesseha och Pyle (2016) som även de undersökte förskollärares förhållningssätt till 

lekbaserad undervisning. Studiens resultat visar även här att alla förskollärare hade en positiv syn på 

förhållandet mellan lek och lärande, men upplevde utmaningar i att använda lekbaserad 

undervisning i förskolans verksamhet. Så även om samtliga förskollärare uppvisade en positiv attityd 

till lekbaserat lärande genomförde inte alla förskollärare en strategi för lekbaserat lärande som främjar 

inlärningsmöjligheter. De utmaningar som lärarna uttryckte i relation till lekbaserat lärande var i hur 

de skulle inkludera lek i varje undervisande aktivitet. 

 

Utbildning i förskolan  

Läroplanens revideringar som träder i kraft under sommaren 2019 har förtydligat förskolans uppdrag 

och gett en tydligare koppling till skollagen (Källhage & Malm, 2018). Källhage och Malm (2018) 

beskriver att undervisning är en del av utbildning och att det handlar om att ha ett visst mål i fokus. 

Vidare tolkar författarna att en del av systematiken i förskolans arbete är att arbeta med undervisning 

mot bestämda mål.  Sheridan och Williams (2018) menar att syftet med förskolans utbildning är att 

stötta barns utvecklingsprocesser. Detta för att barn ska kunna ta del av och delta i andra 

sammanhang. Eidevald och Engdahl (2018) menar att skollagens breda definition av utbildning 

behöver förankras i barnkonventionen eftersom att som båda har barnets bästa som utgångspunkt och 

att alla barn har rätt till utbildning.  
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Undervisning i förskolan 

Källhage och Malms (2018) tolkning av begreppet undervisning handlar om kommunikation, att visa, 

berätta, stötta, lyssna in och mötas. Författarna menar att förskolans uppdrag handlar om att ge barn 

erfarenheter. Barnens värld ska berikas och barnens förståelse ska fördjupas. Lärande är något som 

sker hos barnet, hela tiden i alla sammanhang. Det är en process där tidigare erfarenheter omformas, 

utvecklas och leder till någon form av förändring i tänkande och handlande inne hos barnet (Källhage 

& Malm, 2018). Källhage och Malm (2018) menar att pedagoger behöver ha kunskaper om barns olika 

sätt att lära och en förståelse för människors olikheter.  

 

Sheridan och Williams (2018) betonar att pedagoger behöver erbjuda variation och olika material i 

undervisningen. Pedagogen behöver se bredden av kunskap som en tillgång och inte värdera 

kunskap. Sheridan och Williams (2018) menar att undervisning i förskolan handlar om bildning, vilket 

kan ses som en ständigt pågående process och ett livslångt lärande. Vidare beskriver författarna 

undervisning som består utav lek, lärande, fostran och omsorg som bildar en helhet. Utifrån detta 

perspektiv på undervisning kan förskolans aktiviteter, innehåll och situationer som uppstår göras till 

undervisning vilket skiljer förskolan från skolan som har definierade tillfällen för undervisning och 

mål att uppnå (Sheridan & Williams, 2018).   

 

 
 

 

Teoretisk utgångspunkt 
I detta avsnitt behandlas Vygotskijs teorier om lek, språk och lärande, samt vad teorierna har för 

funktion i denna uppsats.  

 
Vygotskijs teorier om leken och språket  

Vygotskij hävdar att all inlärning alltid sker i en social miljö (Vygotskij, 2001). Vygotskij menade att 

interaktionen mellan människor i en social miljö och utgjorde grunden för allt lärande och utveckling. 

Individers olika samspel påverkas av miljön de befinner sig i och vilka material som finns tillgängliga 

i miljön. Det vill säga hur olika rum planeras, organiseras och används samt hur språket används i 

miljön. I samspel med andra menade Vygotskij att barn utvecklar sig själva och lär sig om andra. 

Språket blir då ett verktyg för barns utveckling (Vygotskij, 2001).  

 

Enligt Vygotskij (2001) är det sociala samspelet centralt för den mentala utvecklingen. Vidare belyses 

hur central en stimulerande miljö som erbjuder barn utmaningar är för språkutvecklingen. 

Språkutvecklingen, sett ur ett sociokulturellt perspektiv, är beroende av många faktorer enligt 

Vygotskij (2001). Det handlar såväl både om biologiska som sociala. Språket kommer att påverka 

barnets tänkandets utveckling när barnet uppnår en viss språklig nivå. De erfarenheter barnet gör 

under sina första levnadsår är väldigt centrala, Vygotskij (2001) betonar de sociala erfarenheternas 

betydelse för språkutvecklingen. Det är av vikt att barnet får ledning av mognare och kunnigare 

personer i kulturellt betingade verksamheter som exempelvis förskolan, detta för den hjälp barnet kan 

få för att öka tankeförmågan i sociala sammanhang, enligt Vygotskij (2001).  

 

Enligt Vygotskijs (1995) teori om lek utmärks leken av fyra komponenter. Lek är bland annat ett 

uttryck av barns behov, vilket det främsta behovet beskrivs vara ouppfyllda önskningar. Det handlar 

om generella önskningar, så som saker som barnen vill prova eller få tillgång till. Lek, enligt Vygotskij 

(1995), baseras på sammanhang, emotion och kognition. Vidare beskrivs lek innebära att den 

föreställer och kretsar kring vissa fantasier och/eller föreställningar (Vygotskij, 1995). Vygotskijs teori 

om lek innebär också att beroende på vilka föreställningar leken byggs på innehåller leken outtalade 

regler som uppstår under lekens gång (Vygotskij, 1995). 
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Den proximala utvecklingszonen  

Den proximala utvecklingszonen menade Vygotskij handlade om barns utveckling (Säljö, 2013). 

Begreppet kan liknas vid en trapp för barnets inlärning. Barnet klarar till viss del själv men för att 

komma vidare till nästa steg så behöver barnet någon med mer erfarenhet och kunnig person som kan 

hjälpa till och stöttar barnet (Säljö, 2013). Barn får en bättre möjlighet att utveckla sitt språk med 

kunniga vuxna och kompisar omkring sig (Säljö, 2013). Enligt Vygotskij är det leken i sig som gör det 

möjligt att barnet kliver in i den närmaste utvecklingszonen. I barnet finns potential, och leken gör det 

nämligen möjligt att släppa fram barnets potential (Vygotskij, 1995).  

 

Teoriernas funktion  

I relation till hur materialet kommer att förstås använder vi dessa teorier i syfte att förstå och tolka de 

resultat som uppvisas i vår studie. I analysdelen av resultaten kommer centrala begrepp från 

Vygotskijs teorier att användas för att analysera insamlat data (Rienecker & Jörgensen Stray, 2014). 

Bland annat kommer begrepp som prova och bearbeta, språkliga miljöer, samspel och vuxnas 

stöttning att användas.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och skapa djupare förståelse för hur förskollärare uppfattar 

lekens betydelse i relation till barns språkutveckling. 

 

Frågeställningar 

Hur uppfattar förskollärare begreppet lek? 

Hur uppfattar förskollärare sin egen roll i lek?  

Vilka uppfattningar har förskollärare om barns utveckling och lärande, samt undervisning?  

Vilken syn har förskollärare på barns språkutveckling? 

Hur uppfattar förskollärare relationen mellan lek och språkutveckling? 
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Metod 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva hur vi kom fram till att en kvalitativ metod var mest lämpad för 

vårt syfte i denna undersökning.  Vi kommer att beskriva hur vi genomfört undersökningen. Vidare 

kommer vi att redogöra hur vi analyserat vårt insamlade material och om de etiska ställningstaganden 

vi gjort. Till sist kommer en diskussion om de val vi gjort i metod, urval och analys.    

 

Metodval  
I denna studie används en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden gör det möjligt att undersöka 

människors uppfattningar, vilket också är en del av vårt syfte med studien (Rienecker & Stray 

Jörgensen, 2014).  

 

Semistrukturerade intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer används för att undersöka vårt syfte med studien. I semistrukturerade 

intervjuer utgår forskaren från en lista med specifika ämnen eller teman. Metoden är flexibel då 

forskaren inte behöver bry sig om ordningen på frågorna och kan lägga till frågor som är kopplade till 

det intervjupersonen sagt tidigare (Bryman, 2011). Vi har använt oss av en intervjuguide av 

intervjufrågor som använts i tidigare uppsatser (Lindberg, 2012; Sund och Magnusson, 2018), detta för 

att liknande intresseområde fanns i våra respektive uppsatser. Vi fann också fördelar med detta val av 

intervjufrågor då dessa en gång prövats. Intervjuguiden har delats in i olika områden för att ge en 

överblick så att de lättare kan bearbetas och ge oss svar på våra forskningsfrågor i analysen (Kvale & 

Brinkmann, 2014). Detta gör att tillförlitligheten i vår studie ökar då intervjufrågorna har prövats 

tidigare. Semistrukturerade intervjufrågor tänker vi är ett bra sätt att undersöka det vi faktiskt vill 

veta, eftersom vi som forskare kommer att leda samtalet med intervjupersonen så har vi minskat 

risken att intervjupersonen kommer ifrån ämnet som vi faktiskt vill undersöka (Bryman, 2011). 

Samtidigt så vill vi att intervjupersonerna ska kunna svara med egna ord.  

 

Urval 
Eftersom vi ville undersöka förskollärares uppfattningar om lekens betydelse för barns 

språkutveckling vände vi oss till förskollärare. Det gör att vårt urval av deltagande personer i studien 

är ett så kallat målstyrt urval, då vi valde att vända oss till förskollärare för att få våra 

forskningsfrågor besvarade (Bryman, 2011). De intervjuade förskollärarna arbetar på olika förskolor i 

samma kommun i Mellansverige. 

 

Genomförande 
Vi intervjuade sju stycken förskollärare, varav en av oss intervjuade tre stycken och en av oss 

intervjuade fyra stycken. Vi formulerade ett missiv (se bilaga) som innehöll information om studiens 

syfte, en förfrågan om att delta i studien, etiska överväganden samt kontaktuppgifter.  

Därefter valde en av oss att kontakta tänkbara intervjupersoner via sms och efter att intresse bekräftats 

av intervjupersonerna skickades missivbrev först ut via mail och skrevs senare ut för att tas med för 

påskrift vid intervjutillfället. En av oss tog kontakt med intervjupersonerna dels genom telefonsamtal 

och dels genom ett personligt besök. När intervjupersonerna medgav sin vilja att delta skickades 

missivbrev ut via mail. Missiven skrevs sedan ut och togs med till respektive respondent för påskrift, 

detta skedde i anslutning till intervjutillfällena. 

 

Intervjupersonerna bestämde dag, plats och tid. Detta för att det är viktigt att intervjupersonerna 

känner sig bekväma med att intervjuas (Bryman, 2011). Intervjupersonerna fick också i missivet veta 

att vi ville spela in intervjun. Detta för att vi skulle kunna genomföra intervjuerna på varsitt håll men 

också kunna vara delaktiga i intervjun samt att det underlättar analysarbetet med intervjuerna. Vi var 

noga med att fråga om de var okej att vi spelade in intervjun och att de närsomhelst kunde avbryta sin 
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medverkan dels i missivet och dels vid själva intervjutillfället. Samtliga respondenter godkände att 

intervjuerna spelades in. Fyra intervjuer spelades in på Ipad, tre intervjuer skedde genom en 

inspelningsfunktion via mobiltelefon och kompletterades med anteckningar. Tre intervjuer utfördes 

hemma hos intervjupersonerna. Fyra intervjuer utfördes på en avskild plats på respektive arbetsplats. 

Vi har på olika sätt delgivit våra intervjupersoner informationen om vår studie, dock så har 

intervjupersonerna fått samma information. 

 

Vi som intervjuare ville att intervjun skulle ses som ett samtal mellan oss och förskollärarna, där vi 

intervjuare ställde öppna frågor samt följdfrågor för att få djup i frågorna. Genom att ställa öppna och 

breda frågor kan man också få djupare svar än om vi använt oss av ett strikt frågeformulär, (Bryman, 

2011), vilket vi anser att vi fick. Inspelningen av intervjuerna underlättar det senare arbetet med 

analysen.  Alla intervjuer transkriberades efter genomförandet. Detta för att vi lättare skulle kunna 

hitta nyckelord och gemensamma teman.  

 

Metod för bearbetning och analys  
Vi har använt oss av tematisk analys som analysmetod då tematisk analys är ett vanligt 

tillvägagångssätt att analysera kvalitativa data (Bryman, 2011). I en tematisk analys söker forskaren 

efter olika teman i intervjuutskrifter och fältanteckningar. Kriterierna som tillämpas för att ett tema 

bildas är ofta otydliga (Bryman, 2011). Det som har påverkat våra temabildningar är hur ofta ord och 

fraser återkommer i det transkriberade materialet. Vi har transkriberat de inspelade intervjuerna och 

läst dessa intervjuer flera gånger för att dels få en känsla för intervjuerna i sin helhet och dels för att 

kunna ta ut det viktigaste och de mest centrala nyckelorden ur innehållet i intervjuerna. Vi har också 

läst varandras intervjuer för att inte missa något som är av vikt för resultatet. I den intervjuguide (se 

bilaga) som vi använt oss av var intervjufrågorna indelade i områden, vi valde att använda dessa 

områden för att på ett översiktligt sätt kunna redovisa vårt resultat. Vid kodningen av materialet 

hittades olika kategorier, utifrån dessa kategorier bygges sedan teman upp som också kopplades ihop 

med studiens frågeställningar. I denna studie var de mest centrala teman förskollärarens 

förhållningssätt till lek, lärande och utveckling samt språk, vilket blev studiens huvudteman. Dessa 

huvudteman är också kopplade dels till studien syfte, det vill säga att undersöka och skapa djupare 

förståelse för hur förskollärare uppfattar lekens betydelse i relation till barns språkutveckling. Och 

dels till studiens frågeställningar, det vill säga hur förskollärare uppfattar begreppet lek, vilka 

uppfattningar förskollärare har om sin egen roll i leken, vilka uppfattningar förskollärare har om 

undervisning och om barns utveckling, vilken syn förskollärare har på barns språkutveckling samt 

hur förskollärare uppfattar relationen mellan lek och barns språkutveckling. Vidare har centrala 

begrepp från Vygotskijs teorier använts som vägledning i analyserna. Syftet med detta har varit att 

förstå och tolka de resultat som påvisats studien. Begrepp som använts i analysarbetet är således prova 

och bearbeta, språkliga miljöer, samspel och vuxnas stöttning.  

 

Forskningsetiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2017) skriver om god forskningssed som bland annat handlar om hur man hanterar 

sitt forskningsmaterial men också de personer som deltar i studien. Informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är fyra olika krav som är viktiga att följa 

(Vetenskapsrådet, 2002). Om dessa krav skriver Ahrne och Svensson (2011): Informationskravet berör 

delen där deltagarna ska informeras om att det är frivilligt att delta i studien, samtyckeskravet handlar 

om självbestämmelserätten deltagarna har gällande hur länge och på vilka villkor de deltagande fått 

tagit del av, vilket vi har beskrivit i vårt missiv (se bilaga). Gällande konfidentialitetskravet ska 

deltagarna i studien inte kunna identifieras som enskilda personer samt att uppgifter som insamlas 

inte ska användas i någon annan forskning. Vi har i vårt resultat kodat intervjupersonerna med en 

siffra ett till sju för att kunna visa på skillnader och likheter i vårt resultat utifrån intervjupersonernas 

uppfattningar. Det sista kravet, nyttjandekravet, innebär att studiens insamlade uppgifter inte får 

användas för andra vetenskapliga syften eller kommersiellt bruk (Ahrne & Svensson, 2011). Som vi 
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utförligare beskrev tidigare (se genomförande) delgav vi dessa etiska krav till förskollärarna via mail, 

samt fick påskrifter vid intervjutillfällena.  

 

Metoddiskussion 
I detta avsnitt kommer vi att diskutera valen av metod, urval och analys som kan ha påverkat studien 

validitet och reliabilitet. Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar valdes en kvalitativ metod då vi 

ville undersöka förskollärares uppfattningar som den kvalitativa metoden möjliggör genom intervjuer 

(Rienecker & Stray Jörgensen, 2014).  Vi valde att undersöka våra forskningsfrågor med 

semistrukturerade intervjuer. Då semistrukturerade intervjuer gör det möjligt för oss som intervjuar 

att undersöka det vi faktiskt vill veta eftersom det är vi som leder intervjun, minskar risken att 

intervjupersonen kommer allt för långt ifrån ämnet men samtidigt kan svara med egna ord (Bryman, 

2011).  Vi upplevde det svårt att inte lägga oss i våra intervjupersoners resonemang eller att lägga 

orden i munnen på dem. Det är en balansgång hur man ställer intervjufrågorna till 

intervjupersonerna, eftersom alla människor är olika och uppfattar intervjufrågorna på olika sätt. Vi 

kände att det blev svårt att leda samtalet vidare även om vi hade följdfrågor som exempelvis handlade 

om önskan att de skulle fördjupa sina svar.  

 

Vi har använt oss av en intervjuguide av intervjufrågor som använts i tidigare uppsatser (Lindberg, 

2012; Sund och Magnusson, 2018).  Efter att vi genomfört våra intervjuer upplevde vi att några av 

intervjufrågorna blev lite “kaka på kaka” och att intervjupersonerna vid något tillfälle påpekade att de 

redan svarat på den frågan. Flera av intervjupersonerna pratade om lärande i olika avseenden och vi 

kände efter intervjuernas genomförande att vi saknade intervjufrågor om lärande, samtidigt så har vi 

inte någon forskningsfråga om just lärande så för denna studie är den inte relevant att lägga 

till. Intervjuguiden delades in i olika områden för att ge en överblick så att de lättare kunde bearbetas 

och ge oss svar på våra forskningsfrågor i analysen (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta gör att 

tillförlitligheten i vår studie ökar då intervjufrågorna har prövats tidigare.  

 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar blev ett målstyrt urval naturligt eftersom vi vill undersöka 

förskollärares uppfattningar om lekens betydelse för barns språkutveckling (Bryman, 2011). I vår 

studie deltog sju förskollärare, detta i syfte att se någon slags mättnad i vårt insamlade data (Bryman, 

2011). De intervjuade förskollärarna arbetar på olika förskolor i samma kommun i Mellansverige. 

Detta gör att vi får en övergripande bild av vilka uppfattningar förskollärare har i denna kommun, 

men vårt resultat kommer inte att kunna generaliseras (Bryman, 2011).  

 

Intervjuerna utfördes på olika ställen, några i hemmiljö och några på en avskild plats på arbetsplatsen. 

Bryman (2011) beskriver att det är viktigt att intervjupersonen får välja plats där intervjun ska äga 

rum för att de ska känna sig trygga, något som vi tagit hänsyn till. Om det hade varit så att 

intervjupersonerna velat delta i studien men inte velat att vi spelade in intervjuerna så planerade vi att 

i sådant fall genomföra intervjuerna tillsammans och att en av oss då fått agerat intervjuare och den 

andra sekreterare. Detta hade dock kunnat medföra en risk eftersom vi som intervjuare hade suttit i en 

maktposition då vi hade varit två och intervjupersonen ensam (Bryman, 2011).  

 

Vi skickade ett missivbrev till våra intervjupersoner där de delgavs information om studien, en 

förfrågan om att delta, att intervjun skulle spelas in samt om de forskningsetiska krav som ställs i 

denna studie.  Vi ville utföra intervjuerna på varsitt håll, samtidigt vara aktiva under 

intervjutillfällena, och att inspelningarna underlättar analysarbetet. Då de forskningsetiska reglerna 

ställer krav på att deltagarna ska informeras om att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta sitt 

deltagande närsomhelst var vi noga med att intervjupersonerna skulle känna sig trygga och bekväma 

och att de kändes okej med att bli inspelade (Bryman, 2011; Ahrne och Svensson, 2011 ; 

Vetenskapsrådet, 2002).  Inspelningarna av intervjuerna gjorde att vi kunde föra ett samtala med de vi 

intervjuade. Inspelningarna har också underlättat transkriberingarna av intervjuerna men också gjort 
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att vi under transkriberingarna upptäckt flera intressanta sidospår, tankar och funderingar hos våra 

intervjupersoner som bland annat lärande som tidigare nämnts.  

 

Studiens överförbarhet är låg eftersom det är svårt att generalisera vårt resultat. Bryman (2011) 

beskriver att överförbarhet handlar om hur studiens resultat kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer. Men ett problem med kvalitativ forskning är att urvalet kan vara begränsat, 

vilket vårt också är i denna studie. Studiens tillförlitlighet är låg då det är svårt att replikera då andra 

förskollärare kan ge andra svar än de vi fått och då finns möjlighet att det också blir ett annat resultat 

(Bryman, 2011).  
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Resultat  
Syftet med denna studie var att ta reda på vilka uppfattningar förskollärare har om lekens betydelse 

för barns språkutveckling. I det här kapitlet presenteras studiens resultat om vad som framkommit 

under samtliga sju intervjuer i en sammanställning och av ett antal teman som byggts upp av olika 

kategorier. De teman som presenteras är således förskollärares uppfattningar om begreppet lek, 

förskollärares uppfattningar om barns lärande och utveckling samt undervisning, förskollärares uppfattningar 

om deras egen roll i leken, förskollärares uppfattningar om barns språkutveckling samt förskollärares 

uppfattningar om relationen mellan lek och barns språkutveckling. Datamaterialet är kategoriserat utifrån 

studiens frågeställningar, och de teman som funnits återkopplar till studiens frågeställningar och 

redogörs under tematiska rubriker. Alla deltagande förskollärare i intervjuerna namnges som 

intervjupersoner med tillhörande varsin siffra. Syftet med detta är att åtskilja respondenternas olika 

yttranden och på så sätt förtydliga att alla förskollärares uttalanden medtages. I form av blockcitat 

visas uttalanden från samtliga sju intervjuer. Bryman (2011) beskriver att citat är en viktig del då det 

visar hur forskaren använder empiriska belägg som stöd till olika slutsatser. 

 

Förskollärares uppfattningar om begreppet lek 
Pröva erfarenheter och socialt samspel – lek som det viktigaste i barns världar  
Våra intervjupersoner är helt eniga om att leken är viktig i förskolan, då de menar att leken är central 

för barns lärande och utveckling. Några av förskollärarna uttrycker sig som att lek är grunden för all 

inlärning, och några av förskollärarna pratar om lek som det viktigaste i förskolans värld. Utdrag från 

intervjuerna om förskollärarnas uppfattningar om lek:  
 

Det går liksom inte att komma bort ifrån leken, leken är ju grunden för all inlärning. Allt som sker inom 

lek, lek är det viktigaste vi har inom förskolan (Intervjuperson 1). 

 

I leken berättar ju barnen en i historia med en början, ett innehåll och ett slut sen kan det växla väldigt 

snabbt och då krävs det väldigt goda kommunikations förmågor (Intervjuperson 4). 

 

Jag tycker det är det viktigaste vi har. Både som verktyg och som barnen har. För att kommunicera, 

socialt samspel. Jag tycker det är det du ska bygga allting på (Intervjuperson 5).  

 

De intervjuade förskollärarna uppfattade leken som ett sätt för barn att pröva sina tidigare 

erfarenheter och upplevelser genom. Att leka ses av förskollärarna som ett sätt för barn att bearbeta 

och utveckla. Leken ses som viktig eftersom den bygger på barns egna initiativ, på deras eget liv och 

deras erfarenheter, en av förskollärarna säger så här om detta:  

 
Framför allt att den bygger på barnens egna initiativ, att det handlar om deras eget liv, egna erfarenheter 

och deras eget lärande. Jag upplever det som att barn som leker mycket har en väldig drivkraft sen 

kommer det in på både språk och lärande förstås (Intervjuperson 4). 

 

Sociala samspel är ett återkommande tema som samtliga förskollärare tar upp under intervjuerna när 

vi samtalar med dem om hur de uppfattar lek. Exempelvis ses leken som början på det sociala 

samspelet mellan barn där de utvecklar olika sociala roller. Genom lek anses barn lära sig att kunna 

vara en social person och hur de lär sig sociala regler. Eftersom leken är ett socialt sammanhang 

menar flertalet av de intervjuade förskollärarna att barnen lär av varandra. Genom lek kan barn lära 

sig att se andras behov och att dela med sig, det kan handla om exempelvis turtagning menar en av 

förskollärarna. Förskollärarna uttryckte sig på följande vis om sin syn på leken som ett socialt 

samspel: 

 
Men samspelet och bli en bra lekare är det viktigaste att man kan, se andras behov och dela med sig. 

Vara en social person (intervjuperson 1). 
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Leken är ju verkligen starten till att lära sig det sociala spelet skulle man kunna säga (Intervjuperson 6). 

 

Vidare beskriver några av förskollärarna att deras uppfattningar av leken är att lek är något som är en 

naturlig del av barns världar, det beskrivs som all aktivitet i barnens liv och som ett slags gemensamt 

språk för dem. En av förskollärarnas beskriva uppfattning av lek:  
 

Det är ett samspel, det är någonting barn använder för att utveckla, bearbeta. Det är ett språk för dem 

(Intervjuperson 5). 

 

Förskollärares uppfattningar om sin egen roll i leken  

Pedagogens roll i lek 
Samtliga förskollärare uppfattar sin roll som pedagog i lek som viktig. För sex av de intervjuade 

förskollärarna handlar deras inblandning i lek om att ibland vara aktivt närvarande och ibland kunna 

stå tillbaka från barns lek. När det handlar om att vara närvarande i barns lekar handlar det om att 

inspirera barn till bra lekar och att ge barn möjligheter att praktisera sina erfarenheter i olika 

sammanhang mot just pedagoger. Deltagande i barns lek är beroende på barnens behov då vissa barn 

behöver mer stöttning än andra menar flertalet av respondenterna, stöttning i lek kan då handla om 

allt från att hjälpa dem med språket till att lösa konflikter. För dessa sex förskollärare, som uppfattar 

att det både är viktigt att kunna vara aktivt deltagande i barns lekar och att kunna stå tillbaka från 

barns lekar, menar att ett avståndstagande handlar om att inte störa barns lek då det finns risk att 

leken helt avbryts. Förskollärarna uttrycker sig om att det handlar om att respektera barnens lek. 

Samtliga av dessa förskollärare vill också poängtera att även om det är viktigt att inte lägga sig i barns 

lek så är det av vikt att alltid finnas nära tillhands, att hålla sig i bakgrunden, om hjälp och stöttning 

skulle behövas för barnen. Det handlar om att barnen ska känna sig trygga i vetskapen om att 

pedagogerna är nära till hands om behov av stöttning skulle behövas. De intervjuade förskollärarna 

uttryckte följande:  

 
När man ser att barnen har hittat sin struktur att leka så går inte jag in och bryter, möjligtvis om de själv 

kommer på så jag kommer in på ett naturligt sätt när de frågar om jag kan var något i leken eller vad det 

nu är (Intervjuperson 2) 

 

Jag kan ju tycka att barnen måste få leka ifred ibland, för att det måste barnen kunna. Men vi pedagoger 

måste vara där i periferin och liksom kolla lite grann så att det går schysst till och så. Sen kan man vara 

där som pedagog och starta upp en lek som till exempel när vi är ute, vi startar upp en lek, men sen 

behöver det inte betyda att pedagogen ska vara med hela tiden (Intervjuperson 6). 

 

Endast en av förskollärarna är av uppfattningen att alltid vara med i barns lek. Respondenten 

beskriver i samtalet att det ingår i en förskollärares roll att utmana barn i deras lek så att lärande kan 

ske. Denna intervjuperson vill kunna ta tillvara på vad barnen gör, säger och reflekterar över i leken 

så att det går att hjälpa dem med att sätta ord på det som ska utmana dem. Det handlar således för 

intervjupersonen om att vara en medupptäckande pedagog för att få syn på vad barn intresserar sig 

för och vad de delar med sig av. Att sträva efter att alltid någon pedagog ska vara med i leken på ett 

eller annat sätt är viktigt för att kunna ta del av vad som sker menar intervjuperson 3 och säger så här:  

 
Där tänker jag att mitt uppdrag som förskollärare är jätteviktig, jag har ju en avgörande eller har stor 

vikt att det sker ett lärande också och att utmana barnen i leken (Intervjuperson 3). 

 

Sammanfattningsvis går det att tolka att förskollärarnas uppfattningar om lek handlar om lekens 

centrala roll för barnen, i verksamheten men också att förskollärarna menar att deras egen roll är 

viktig i barns lek. 
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Förskollärares uppfattningar om barns utveckling och lärande samt 
undervisning 
Undervisning och lärande – begrepp förknippat på olika sätt 
Det råder en del delade uppfattningar kring begreppet undervisning bland respondenterna. Några av 

förskollärarna uppfattar undervisning som något som är förknippat med skolans värld. Ordet 

undervisning beskrivs som stort, och har bland en av förskollärarna en negativ klang i den meningen 

att skolundervisning ofta innebär bänkundervisning med lärare som står och matar kunskap. Några 

av förskollärare uttrycker sig på följande vis om detta: 

 
För undervisning om jag tänker lite högre, lite äldre just det här med bänkar och… för mig är det 

negativt (Intervjuperson 5). 

 

Det är ju ganska nytt i läroplanen… just undervisningsordet. Fast ordet känns stort. Just i förskolan. Så 

känner jag (Intervjuperson 6). 

 

Undervisning… Ja men jag tänker, alltså undervisning det är ju ett sådant där klassiskt ord som man har 

med sig från skolan. Då tänker man en klassituation, att man sitter och blir matad med kunskap och så. 

Är ju mer det här skolan, det här traditionella undervisning  (Intervjuperson 7). 

 

De förskollärare som uppfattade undervisning som något förknippat med skolans värld hade också 

andra tankar kring begreppet, då de beskrev uppfattningar om hur undervisning borde vara. 

Gemensamma teman för fyra av förskollärarna var att undervisning är något som kan ske över 

barnens hela dagar i förskolan, det gäller bara att som förskollärare att ta alla tillfällen i akt så att 

undervisning kan ske. Gemensamma uppfattningar är att ta tillvara på barnens intressen och att det är 

att ha samspel med barnen. Som exempel tas tillfällen upp som matsituationer, blöjbyten och även 

mer styrda tillfällen. Intervjuperson fem uttalar sig om undervisning på detta sätt under intervjun: 

 
För mig personligen känner jag att ett barn lär sig från det att de kliver upp på morgonen till att de går 

och lägger sig på kvällen. Jag tycker att det är undervisning hela tiden. I smått och stort. Ibland när vi 

har styrda pedagogiska saker vi gör, det är klart det blir mer styrd undervisning då. Men vi som 

pedagog kan verkligen få barn att hänga på att lära sig jättemycket fast det inte är en styrd aktivitet. När 

man går ut till exempel, att lära sig bara att klä på sig jackan (Intervjuperson 6). 

 

När vi samtalar om undervisning i samband med lek är majoriteten av förskollärarna överens om att 

undervisning och lek förutsätter varandra, de går hand i hand. Men det råder lite olika uppfattningar 

om vilka förutsättningar som måste råda för att undervisning kan ske i lek. Två av förskollärarna 

anser att undervisning kan ske i lek om leken är organiserad och bygger på ett bestämt syfte och. En 

av förskollärarna uppfattar sig ha lekfull undervisning med barn, men förskolläraren tvivlar på om 

denne verkligen undervisar i lek:  
 

Lekfull undervisning kan jag tänka att man har men frågan är om jag undervisar i lek? (Intervjuperson 

4). 

 

Nästan alla förskollärare är helt överens om att det inte behöver finnas en aktiv pedagog för att 

undervisning ska ske i lek. De alla har uppfattningar om att barn lär barn utan pedagogers aktiva 

närvaro. Två av förskollärarna uttrycker sig på följande vis: 

 
Undervisning kan ju också på det viset ske mellan barnen också men jag kan ju vara lite i bakgrunden 

och höra vad de lär sig för att snappa upp vad de är intresserad av och därifrån är jag pedagogen som 

leder vidare till att de får mer vetskap om det här som de är intresserad av (Intervjuperson 2).  
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Nej det tycker jag inte. Inte en aktiv pedagog. Utan en undervisning är ju lära av varandra. Det 

sociokulturella är ju jätteviktigt. För det är ju det naturliga… Att vi lär av varandra, att vi tittar på någon 

som kan någonting också provar vi själv (Intervjuperson 5). 

 

Två av förskollärarna och har helt andra uppfattningar om detta och menar för att det ska vara 

undervisning måste en pedagog vara med. Däremot skiljer en av dessa pedagoger på undervisning 

och lärande och menar att för att undervisning ska ske krävs en aktiv pedagog, men inte för att 

lärande ska ske. Informanterna säger så här om detta: 

       
Ja det är klart, de är ju kärnan i undervisning naturligtvis ska man finnas med om det ska bli riktig 

undervisning (Intervjuperson 1). 

 

Den definition som jag tänker och som jag tagit till mig av om undervisning så tänker jag att det behöver 

finnas en aktiv pedagog för undervisning men inte för lärande ska ske.  Det är en ganska stor skillnad 

(Intervjuperson 4).  

 

När samtalen kommer in mer specifikt på lärande och utveckling pratar några av pedagogerna om att 

lärmiljöer är en förutsättning för barns lärande och utveckling. Miljöerna ska inspirera till varierande 

lekar som i sin tur gynnar lärandet hos barnen. Men även om miljöerna är viktiga lägger 

respondenterna tyngd på att det är pedagogernas som måste se till att förutsättningar finns för att 

dessa miljöer kan skapas för barnen. Det är pedagoger som har i uppgift att skapa miljöer som är 

lustfyllda och så att barnen blir nyfikna på att använda och utforska miljöerna. En av pedagogerna 

uttrycker sig på följande vis: 

 
Att vi gör det så att det är lustfyllt, att de blir nyfikna. Att titta på vatten till exempel, eller matte, eller 

vad vi har i den här lärmiljön. Att vi har en tanke hela tiden när vi gör en lärmiljö (Intervjuperson 5). 

 

Lek blir ett pedagogiskt verktyg 
Således har pedagoger en central roll när det gäller barns lärande och utveckling. Förskollärarna 

uttrycker att leken kan användas som ett pedagogiskt verktyg i relation till barns lärande och 

utveckling då leken beskrivs av flertalet respondenter som grunden för allt lärande. För att leken ska 

kunna vara ett pedagogiskt verktyg lyfts speciellt två kriterier fram av respondenterna. Det ena är att 

utgå från barns intressen, och för att kunna göra det är det viktigt att vara lyhörd som pedagog. 

Genom att utgå från barns intressen får barn chans att påverka saker som exempelvis hur miljöerna 

ska se ut i verksamheten menar en av respondenterna. Det andra kriteriet som är viktigt för att lek kan 

bli ett pedagogiskt verktyg, enligt några av respondenterna, är att centrera leken och ge den utrymme 

i förskolan. 

 
Undervisa kan jag ju göra men med en mindre framgångsrik metod utan lek tror jag (Intervjuperson 3) 

 

Sammantaget handlar förskollärarnas uppfattningar om lärande och utveckling samt undervisning 

om att förskollärarna har olika uppfattningar om undervisningsbegreppet, men att de är överens om 

att undervisning och lek går hand i hand samt att leken blir ett pedagogiskt verktyg.    

 

Förskollärares uppfattningar om barns språkutveckling  
Samspel och kommunikation   
Samtliga förskollärare är helt överens om att språkutveckling är något som sker hela tiden hos barnen, 

men med förutsättning att det sker i ett kommunikationssammanhang. Alla intervjupersoner påpekar 

att språkutveckling sker oavsett kommunikationens innehåll, det vill säga oavsett vilka man pratar 

med, vad man pratar om, eller om man bara sitter och lyssnar på någon som kommunicerar. En av 

respondenterna uttrycker sig om detta: 
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Hela tiden som barnet har en kommunikation. Men sen har vi de barnen som, de små barnen som kan 

sitta och lyssna, De kanske inte kan prata så jättemycket med där sker också en språkutveckling då de 

lär sig genom att sitta och lyssna på andra (Intervjuperson 6). 

 

Några av intervjupersonerna lägger extra vikt på den mänskliga kontakten där samspel mellan barn 

sätts i fokus. Till exempel pratar en av förskollärarna om att möten med nya barn ses som positivt för 

språkets utveckling eftersom det då brukar uppstå nya lekar, som på sitt sätt genererar nya sätt att 

kommunicera på. En av förskollärarna förklarar: 
 

Det är jätteviktigt och vi har också märkt för språket men också för kompisar att byta barn med 

varandra på olika avdelningar, att barn från en avdelning kommer till oss och några barn ifrån oss får gå 

på en annan avdelning. Jätteviktigt för att hitta nya kompisar och även för språkutvecklingen och för 

leken (Intervjuperson 2). 

 

I våra intervjuer framkom det att den viktigaste delen i att vara en tillgång för barns språkutveckling 

som pedagog även här är genom kommunikation. Samtliga förskollärare enas om att pedagoger är 

tillgångar för barns språkutveckling genom att utmana dem i språket. Detta sker till exempel genom 

att ställa frågor till barnen, sätta ord på det barnen gör, benämna all sorts aktivitet och att vara 

intresserade av det barnen gör. När förskollärarna berättar om vilka metoder och arbetssätt de 

använder för att stimulera barns språkutveckling är alla enade om att aktiviteter där kommunikation 

och språket blir ett naturligt inslag är viktigast. Det handlar främst om att dramatisera sagor, använda 

musik och spela spel. I dessa aktiviteter uppkommer språkliga samspel enligt förskollärarnas 

uppfattningar. En aktivitet som majoriteten av respondenterna talar om är högläsning för barnen med 

boksamtal. En av pedagogerna pratar om hur de organiserat verksamheten för att stimulera barns 

språkutveckling. Enligt följande: 

 
Vi tänker att vi har många miljöer och öppna ytor, tillgängligt material och så har vi många små 

mötesplatser, många små stationer kan man kalla de för men vi har valt att kalla det mötesplats just för 

att vi vill stimulera språkutvecklingen att skapa små platser där barn kan sitta eller stå och jobba 

tillsammans, ja två, tre, fyra stycken, fem också på något ställe just för att vi vill uppmuntra till dialog, 

samspel och kommunikation (Intervjuperson 3).  

 

Sammantaget handlar förskollärarnas uppfattningar om barns språkutveckling om att samspel och 

kommunikation sker hela tiden oavsett innehåll eller med vem man kommunicerar med. Pedagoger 

kan utmana barns språkutveckling genom olika aktiviteter där kommunikationen och språket blir ett 

naturligt inslag. 

 

Förskollärares uppfattningar om relationen mellan lek och språkutveckling  

Kommunikation – en naturlig del i leken  
De deltagande förskollärarna har enade uppfattningar om att leken har en stor betydelse för barns 

språkutveckling. Leken blir viktig för språkutvecklingen hos barn eftersom kommunikation blir en 

naturlig del i leken. I leken prövas och återupplevs också saker som barn erfarit på något vis och på så 

vis sätter barnen ord på det de gjort och minns. I leken pratar barn med varandra, men de lyssnar 

också på varandra beskriver respondenterna. Därför anser några av förskollärarna att även 

språksvaga barn utvecklas språkmässigt genom leken. Förskollärarna uttrycker sig om detta: 

 
Det är ju oftast så att i leken så måste man liksom ändå kommunicera med varandra på något vis för att 

kunna leka… Och även om de kanske inte har språket överhuvudtaget så är det ändå en 

kommunikation. Och har du någon som är svag, om man säger så, mot någon som är starkare så då blir 

det att man lär sig av det liksom. Då försöker ju den starka att liksom formulera om sig för att utveckla 

sitt språk för att få den som är svagare att förstå att jag tänker så här nu när vi leker. Och så blir det att 

de utvecklar, både den som är starkare för att få tänka på hur den formulerar sig och den svagare får 

lära sig (Intervjuperson 5). 
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I leken så pratar de jättemycket med varandra och även de barn som inte har språket självklar, de är ju 

med och lyssnar. Oftast förstår ju barn varandra mer än vad vi förstår de som har talsvårigheter. Så att 

leken är superviktig för språket (Intervjuperson 6). 

 

Spontana stunder och barns initiativ  
Förskollärarna uppfattar att deras arbete med språket ska utgå mest från barnets initiativ och att det är 

viktigt att ta tillvara på spontana stunder i verksamheten. Varför spontana stunder är viktiga att ta 

tillvara på handlar om att det då oftast handlar om att ta tillvara på barnens egna intressen, vad de 

tycker är roligt och lustfyllt. Intervjuperson 6 utvecklar detta: 

 
Är de jätteintresserade i skogen av rotvältor, då kan ju jag inte tysta ner dem för att titta på kottar… För 

att jag ska få med mig dem så kan man väva in en kommunikation om just rotvältor. Därför måste man 

vara väldigt flexibel. För att få... för då lär de sig jätte, jättemycket (Intervjuperson 6). 

 

I leken är det av vikt att vara närvarande pedagog för att stödja barns språkutveckling menar 

förskollärarna. En av dem utvecklar på detta sätt: 

 
Det handlar om att få barnen inspirerad till bra lekar. Att vi pedagoger ska vara aktivt närvarande. 

Stödja barnen språkligt framförallt barn som har det lite svårare med språket. Ge barnen lekord 

(Intervjuperson 1)  

 

I en kort sammanfattning om förskollärares syn på relationen mellan lek och barns språkutveckling 

går det att återge att leken har en väsentlig betydelse för barns utvecklande av språk. Eftersom 

kommunikation är en naturlig del i leken är leken central för språket.  

 

Sammanfattning av resultat 
Anknutet till den första frågeställningen, det vill säga hur förskollärare uppfattar begreppet lek, visar 

resultatet utifrån studiens datamaterial att förskollärarna upplever lek som det viktigaste i barns liv. 

Leken beskrivs som barns gemensamma språk och är en förutsättning för barns inlärning. 

Informanterna berättar under intervjuerna att de ser leken som ett verktyg för barn att pröva och 

bearbeta tidigare erfarenheter. I leken skapas också ett socialt samspel menar alla förskollärare. Då 

leken är ett socialt sammanhang lär barn sig av varandra genom just leken framhåller 

intervjupersonerna, det kan då exempelvis handla om att se andras behov och lära sig turtagning. 

 

Huruvida förskollärare ser på sin egen roll i leken visar resultatet att samtliga förskollärare uppfattar 

sin roll i leken som viktig då det kan handla om att inspirera barnen till bra lekar, hjälpa och stötta 

samt utmana barnen så att lärande sker. Dock menar förskollärarna att det också är viktigt att kunna 

hålla avstånd från barns lekar när de upplever att de inte behöver vara inblandade. Detta menar 

respondenterna har att göra med att leken är lättstörd och risk finns att leken avbryts om de är för 

nära. Däremot är förskollärarna överens om att det är centralt att finnas i periferin för barnens 

trygghet.  

 

Kopplat till frågeställningen gällande förskollärares uppfattningar om barns utveckling och lärande 

visar resultatet att det råder en del kluvna meningar om undervisningsbegreppet. Det både associeras 

med skolans värld men också som en viktig del i förskolan. De flesta menar dock att undervisning kan 

ske under barnens hela dag. Förskollärarna uttrycker vidare att leken kan användas som ett 

pedagogiskt verktyg i relation till barns lärande och utveckling då leken beskrivs av flertalet 

respondenter som grunden för allt lärande. Speciellt två kriterier lyfts fram för att leken ska kunna 

användas som pedagogiskt verktyg: Utgå från barns intressen och vara lyhörd som pedagog inför 

dessa, samt att låta leken vara centrerad i förskolan. 
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Huruvida förskollärare uppfattar barns språkutveckling, samt relationen mellan lek och barns 

språkutveckling, vilket är studiens sista frågeställningar, pekar resultatet på uppfattningar om att 

språkutveckling sker hela tiden hos barn. Samtliga förskollärare är ense om denna syn, men med 

förutsättning att det sker i ett kommunikationssammanhang. Både samspel barn emellan och vuxna 

och barn emellan är viktiga för barns språkutveckling framkommer under intervjuerna, det sociala 

samspelet kommer återigen i fokus. Samtliga förskollärare har enade uppfattningar om att leken har 

stor betydelse för barns språkutveckling. Förskollärarna motiverar detta genom att barn i leken prövar 

och återupplever saker och därmed sätter ord på det de gjort och minns. Leken beskrivs också som ett 

naturligt sätt att kommunicera genom, vilket som tidigare sagts av respondenterna är en förutsättning 

för utveckling av språk.  

 

Teoretiska resonemang  
Med syfte att kunna förstå och tolka de resultat som uppvisas i studien analyseras dessa med hjälp av 

centrala begrepp från Vygotskijs teorier. Begrepp som används i detta resonemang är: Prova och 

bearbeta, språkliga miljöer, samspel och vuxnas stöttning.  

 

Samtliga förskollärare uttrycker att leken är det viktigaste barnen har. Genom lek upplever 

förskollärarna att barnen får pröva sig fram samt att bearbeta tidigare erfarenheter. I relation till 

Vygotskijs (1995) teori om lek beskrivs den vara ett uttryck av barns behov där det främsta behovet är 

ouppfyllda önskningar. Det handlar då om generella önskningar så som saker barn vill prova eller få 

tillgång till.  

 

Av resultatet att tyda framgår det att samtliga förskollärare uppfattar att språkutveckling hos barn 

sker hela tiden men med förutsättning att det sker i kommunikationssammanhang. Respondenterna 

uttrycker också att samspel med andra människor är en viktig del för att språkutveckling ska ske. Då 

både genom att barn lär barn, men även att vuxnas stöd är centralt för att utmana barnen och stötta 

dem i språket. Vygotskijs teori om den proximala utvecklingszonen handlar om barns utveckling. 

Barnet klarar saker till en viss del själv, men för att komma vidare i sin utveckling behövs stöttning av 

mer erfarna och kunniga personer (Säljö, 2013). Så som respondenterna i denna studie har svarat ser vi 

att det finns likheter mellan denna teori och resultaten då respondenterna uttrycker att vuxnas stöd är 

viktigt för barns språkutveckling då de kan stötta och utmana. Enligt Vygotskij får barn också en 

bättre möjlighet att utveckla sitt språk med kompisar omkring sig (Säljö, 2013). Detta uppfattar de 

flesta av förskollärarna i studien som viktigt då de som tidigare nämnt säger att barn lär varandra 

genom samspel. Däremot upplever en av förskollärarna att en pedagog alltid bör vara med i barns lek 

så att den utvecklas på ett lärande vis. Det går således alltså att påvisa motsägande uppfattningar mot 

Vygotskijs teori om att barn också lär av varandra (Säljö, 2013).  

 

Det som också framkommer i resultaten i denna studie är uppfattningarna att leken är central för 

barnets språkutveckling då leken är ett naturligt sätt att kommunicera genom. Det går således att se 

samband med respondenternas uppfattningar kring detta med Vygotskijs teori, då där menas att det 

är leken i sig som gör att barn kliver in i den närmaste utvecklingszonen. I barnet finns potential, och 

leken gör det möjligt att släppa fram barnets potential (Vygotskij, 1995).  

 

Det sociokulturella perspektivet betonar hur viktig det sociala samspelet är för den mentala 

utvecklingen (Vygotskij, 2001). En stimulerande miljö som erbjuder barn utmaningar är centralt för att 

barn ska kunna utveckla sitt språk i det sociokulturella perspektivet. De intervjuade förskollärarna 

betonar också detta genom sina uppfattningar då de säger att pedagoger är viktiga för att kunna 

utmana barnen i deras språk. De utmaningar som förskollärarna talar om under intervjuerna handlar 

exempelvis om att ställa frågor till barnen och benämna barns aktivitet. I en stimulerande miljö ingår 

också att barnen stimuleras att kommunicera med varandra, det handlar således inte bara om 

relationen mellan barn och pedagoger. Därför fann vi det särskilt intressant att det fanns delade 
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meningar kring huruvida undervisning i förskolan ska bedrivas. Två av förskollärarna upplevde 

nämligen att en pedagog alltid måste vara med för att det ska vara undervisning i förskolan, medan 

de resterande förskollärarna ansåg att undervisning inte nödvändigtvis behöver innefatta pedagoger. 

Barn lär av varandra, de undervisar varandra.  

 

Respondenterna tar också upp andra utmanande aktiviteter som de anser är gynnande för att barns 

språk ska utvecklas. Högläsning med boksamtal, spela spel och dramatisera sagor är en del av dem, 

och det gemensamma med dem är att de alla kräver kommunikation. Vi ser således kopplingar mellan 

resultatet och det sociokulturella perspektivet som betonar vikten av språkligt stimulerande miljöer. I 

det sociokulturella perspektivet är det av vikt att barnet kan får chans att öka tankeförmågan i sociala 

sammanhang (Vygotskij, 2001).  
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Diskussion 
Studiens syfte har varit att ta reda på hur förskollärare uppfattar lekens betydelse för barns 

språkutveckling. Resultatet från denna studie förmedlar en bild av hur sju stycken förskollärare 

uppfattar lekens betydelse för språkutvecklingen hos barn. I denna del kommer resultatet att 

diskuteras mot studiens bakgrund, det vill säga i relation till tidigare forskning och litteratur. Den 

avslutande delen behandlar studiens slutsatser och en ansats till vidare forskning förs fram.  

 

Förskollärares uppfattningar om begreppet lek 
Det framkommer i studiens resultat att respondenternas uppfattningar om lek bland annat innebär att 

lek är en naturlig del av barns världar då lek beskrivs som all aktivitet i barns liv. Lek upplevs av 

förskollärarna som barns gemensamma språk. I Knutsdotter-Olofsson (1987) beskrivs leken inte efter 

en entydig definition, men den karaktäriseras bland annat som barns aktiva engagemang, då 

exempelvis barn i lekar skapar hemliga världar som är insynsskyddade mot andra. De uppfattningar 

förskollärarna har ser vi uppvisa en koppling med hur Knutsdotter-Olofsson (1987) beskriver lek. 

Vidare av studiens resultat går det att utläsa att respondenterna upplever leken som något viktigt 

eftersom den bygger på barns eget liv och därmed egna initiativ. Knutsdotter-Olofsson (1987) skriver 

också om detta i det hon anser karaktärisera leken: författaren menar att leken är frivillig och om 

något som först är av tvång kan bli till lek om det sker på barns initiativ. Likheter mellan studiens 

resultat och hur Knutsdotter-Olofsson (1987) definierar lek går således att finna då både menar att 

leken är något som bygger på barns egna initiativ. Knutsdotter-Olofsson (1987) beskriver också leken 

som okonventionell i den mening att barn kan pröva olika förhållningssätt och beteenden utan risk för 

konsekvenser som skulle följts om det var allvar. Studiens resultat uppvisar liknande uppfattningar 

av förskollärarna som menar att leken är ett sätt för barn att pröva olika saker. Det kan vara tidigare 

erfarenheter och upplevelser. Att leka upplevs av respondenterna som ett sätt för barn att bearbeta 

och utveckla. Även Eidevald och Engdahl (2018) definierar leken som ett sätt för barn att bearbeta 

upplevelser, men också som ett sätt för träning och utveckling av förmågor och kunskaper. Det beror 

såldes på vilket perspektiv lek definieras utifrån. Ser man på vad resultatet i denna studie uppvisar, 

kan man tolka respondenternas uppfattningar om lek utifrån två perspektiv: Dels utifrån ett 

inlärningsperspektiv då de tänker att lek är ett sätt för barn att pröva och utveckla saker. Dels utifrån 

ett psykoanalytiskt perspektiv där lek ses som en arena för bearbetning av tidigare upplevelser. 

 

 

Förskollärares uppfattningar om deras roll i leken  
Studiens resultat visar att förskollärarna har två olika synsätt på deras deltagande i barns lek. Å ena 

sidan uppfattas deras närvaro som viktig, å andra sidan uppfattas deras närvaro också att kunna vara 

negativ för barns lek. I lek, menar förskollärarna, är deras uppgift att inspirera till bra lekar och ge 

barn möjligheter att praktisera sina erfarenheter i olika sammanhang mot just dem som pedagoger. På 

detta sätt blir deras närvaro i leken central. Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) menar att när 

förskollärare deltar i lek är det möjligt för förskollärarna att stödja barnen i deras utveckling av de 

förmågor som behövs för att hålla leken levande. Det kan då handla om att inspirera till lekar, precis 

som resultatet i denna studie uppvisar. Enligt författarna kan det handla om allt från att uppmuntra 

barnen att byta roller vid rollekar till att ge inspiration genom exempelvis sagor. I Broberg et al (2012) 

beskrivs pedagogers närvaro i lek som central. Genom att pedagoger tillsammans med barn i lek 

prövar olika samvarokompetenta förmågor ger pedagoger ett redskap för att ge barn möjligheter att ta 

sig in i lek. Pramling Samuelsson och Sheridan (2016) beskriver att en av förskollärares uppgifter är att 

skapa miljöer som uppmuntrar till lek och se till att alla barn får vara med och leka. På vilket sätt 

förskollärarna menar att deras närvaro i lek kan vara negativ är att leken kan bli störd, och störs leken 

finns det risk att den avbryts. Resultatet visar att förskollärarna upplever att visa respekt för barns lek 

genom att inte vara i den för mycket. Dock poängteras det av respondenterna att det är viktigt att 

ändå hålla sig i bakgrunden för att finnas nära om hjälp och stöttning behövs, det handlar då om att 



25 

barnen ska känna sig trygga. Broberg et al (2012) menar att närvaron av pedagoger i samband med lek 

är central eftersom det är en förutsättning för lekro. Forskning kopplat till studiens resultat angående 

förskollärarnas uppfattningar att inte störa barns lek säger att lek många gånger antas tillhöra barnens 

värld. Förskollärare har svårt att se sin egen roll som viktig i den (Sheridan et al, 2009). Resultat från 

samma studie visar också att även om många studier visar att förskollärare visar genuin förståelse för 

hur lek utvecklas så har det ännu inte tagit plats i förskolans värld ordentligt.  

 

En av förskollärarnas syn skiljde sig från resten av förskollärarnas uppfattningar om att ibland låta 

barn få leka ifred. Motiveringen till detta är att en pedagog alltid ska vara med i barns lek då leken 

utvecklas på ett lärande sätt. Detta tycker vi är särskilt intressant eftersom tidigare forskning visar att 

förskollärares deltagande i lek är en form av övervakning (Tullgren, 2003). Även om förskollärares 

närvaro i lek är en välmenad manipulation eftersom pedagoger har en tro att de leker på barns villkor, 

så menar Tullgren (2003) att de inte kan det eftersom de är fast i sin pedagogroll och har krav på sig 

att lära barnen något. Visst är möten mellan pedagoger och barn viktigt för att barns lek och lärande 

ska utvecklas, detta bekräftar Bruce (2010). Men Bruce (2010) skriver också om hur centralt möten är 

mellan barn-barn också, då barns samspel med varandra är minst lika viktigt för att lek och lärande 

ska utvecklas.  

 

Förskollärares uppfattningar om barns utveckling och lärande samt 

undervisning  
Av resultatet framgår det att det råder delade uppfattningar om undervisningsbegreppet. För några 

av förskollärarna förknippas undervisning med skolans värld samtidigt som undervisning ses som 

något som sker under hela barnets tid på förskolan. Likt vad resultatet visar i denna studie om att 

undervisning är något som förknippas med skolans värld, visar också tidigare forskning att lärande i 

förskolan anses obekvämt i den meningen att lärande ofta associeras med skolans värld (Sheridan et 

al, 2009). Resultatet visar att undervisning handlar om allt från styrda aktiviteter till matsituationer, 

det handlar om hur pedagoger tar till vara på stunder så att det kan bli undervisning. Sheridan och 

Williams (2018) menar att förskolans aktiviteter, innehåll och situationer som uppstår kan göras till 

undervisning. Detta ser vi går i enlighet med studiens resultat.  

 

Författarna tar också upp undervisning i samband med lek och menar att undervisning kan bestå av 

lek (Sheridan & Williams, 2018). De uppfattningar respondenterna har gällande undervisning i 

samband med lek visar att undervisning och lek förutsätter varandra. De förutsättningar som däremot 

måste finnas för att undervisning ska ske genom lek, enligt resultatet i denna studie, är att leken ska 

vara organiserad och bygga på ett bestämt syfte.  

 

I relation till barns lärande och utveckling uttrycks leken kunna användas som ett pedagogiskt 

verktyg i förskolans verksamhet enligt studiens resultat, då leken beskrivs av förskollärarna vara 

grunden för barns lärande. I likhet med studiens resultat, det vill säga förskollärarnas uppfattningar 

om lekens betydelse för lärandet, beskriver Broberg et al (2012) att leken bland annat kännetecknas av 

lärande och utveckling. Detta innebär således att ett förhållningssätt fordras hos förskollärare som 

uppmuntrar till lek och bekräftar lekens betydelse för barnens lärande och utveckling. Eftersom det 

påvisas att undervisning och lek står i nära relation till varandra (Sheridan & Williams, 2018) finner vi 

det särskilt intressant att en av förskollärarna motsätter sig detta eftersom respondenten tvivlar på om 

denne verkligen undervisar i lek.  

 

Förskollärares uppfattningar om barns språkutveckling 
Att språkutveckling är något som sker hela tiden hos barn uppvisar denna studies resultat. Resultatet 

visar också att språkutvecklingen sker med förutsättning att det sker i ett 

kommunikationssammanhang och i det sociala samspelet. Bruce et al (2016) lyfter fram den sociala 

stimulansen betydelse för den språkliga utvecklingen och menar att den är av väsentlig vikt för barns 



26 

språkutveckling. Lindö (2002) lägger också tyngd på samspelets betydelse för språkutvecklingen hos 

barn, där fokus ligger på samspelet mellan barn och personal på förskolan. Pedagogers 

professionalitet har en avgörande betydelse för barns kommunikativa utveckling samt 

begreppsutveckling. Detta är intressant då vårt resultat visar att det bara är några av förskollärarna 

som lägger vikt vid detta. Wedin (2011) bekräftar också det faktum att barn har en medfödd förmåga 

att lära sig språk genom just social samvaro och interaktion. I vårt resultat diskuterade också en 

förskollärare att de valt att kalla barnens olika stationer för mötesplatser just för att stimulera barnens 

språk, samspel och dialog på deras förskola. I Svensson (2012) diskuteras förskollärares 

förhållningssätt till barns språk och språkutveckling där ett samspelande med barnen är centralt. I och 

med detta menar Svensson (2012) att förskollärare erbjuder barn inbjudande platser där barns språk 

för möjlighet att utvecklas.  

 

Denna studies resultat påvisar att den viktigaste delen i att vara en tillgång för barns språkutveckling 

som pedagog är genom kommunikation och samspel med barnen. Det gäller således att utmana barn i 

språket, detta kan ske genom att sätta ord på det barnen gör, benämna all sorts aktivitet och att vara 

intresserade av det barnen gör. Enligt Lindö (2002) lyfts tre dimensioner fram som bör finnas i 

pedagogens beteende i arbete med barns språkutveckling, vilka är svarsbeteende, vägledning och 

engagemang. Dessa tre dimensioner menar Lindö (2002) är generaliserbara för ett språkutvecklande 

samspel mellan barn i alla åldrar. Resultatet visar vidare att aktiviteter där kommunikation och språk 

är ett naturligt inslag är viktigast för att stimulera barns språk. Det handlar främst om aktiviteter som 

att spela spel med barnen, använda musik som verktyg och att dramatisera exempelvis sagor. Även 

läsning med efterkommande boksamtal är något som förskollärarna använder i verksamheten för att 

stötta barns språkutveckling. Det är i sådana aktiviteter som det uppkommer språkliga samspel visar 

resultatet. Detta resultat kan relateras till tidigare forskning som visar att bland annat deltagande 

flerpartsinteraktion utformar kontexter av utmanande slag för just kommunikation (Kultti, 2012). 

Forskning påvisar alltså att interaktion och samspel med andra utmanar kommunikationen. Forskning 

utförd av Svensson (2012) påvisar också att förskolan har en viktig roll i att både stödja och utveckla 

barns språkutveckling.  

 

Då resultatet visar att förskollärares uppfattningar om barns språkutveckling är beroende av 

situationer där kommunikation och språk blir ett naturligt inslag går det att koppla till vad Wedin 

(2011) skriver om. Författaren menar att då det är en socialt situerad företeelse att lära sig språk går 

det inte att skilja på barns språkliga utveckling från det sociala sammanhang där det sker. Även Lindö 

(2012) menar att det är genom samspel där språk och handling har en funktion som barn utvecklar 

språk.  

 

 

Förskollärares uppfattningar om relationen mellan lek och språkutveckling  
I vårt resultat framkom det att våra deltagande förskollärare var enade om att lek har stor betydelse 

för barns språkutveckling som också Bruce och Riddarsporre (2012) hävdar. Författarna menar att 

leken och språket står i ett ömsesidigt förhållande till varandra. Riddersporre och Persson (2010) 

beskriver vidare att barn upptäcker språket och utvecklar språket i leken, på samma gång gör språket 

så att leken berikas och förändras. Våra deltagande förskollärare menade också i likhet med 

Riddarsporre och Persson (2010) att leken blir viktig för språkutvecklingen hos barn eftersom 

kommunikation blir en naturlig del i leken. Därför anser några av förskollärarna i vår studie att även 

språksvaga barn utvecklas språkmässigt genom leken. Källhage & Malms (2018) menar att begreppet 

undervisning handlar om kommunikation, att visa, berätta, stötta, lyssna in och mötas. Författarna 

menar vidare att förskolans uppdrag handlar om att ge barn erfarenheter, att barnens värld ska 

berikas och deras förståelse fördjupas. Källhage & Malm beskriver att lärandet är något som sker hos 

barnet, hela tiden i alla sammanhang. Det är en process där tidigare erfarenheter omformas, utvecklas 
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och leder till någon form av förändring i tänkande och handlande inne hos barnet (Källhage & Malm, 

2018).  

 

Vårt resultat visar att förskollärarna uppfattar att deras arbete med språket ska utgå mest från barnets 

initiativ och att det är viktigt att ta tillvara på spontana stunder i verksamheten. Spontana stunder är 

viktiga att ta tillvara handlar om att ta tillvara på barnens egna intressen, vad de tycker är roligt och 

lustfyllt. Källhage & Malm (2018) menar att pedagoger behöver ha kunskaper om barns olika sätt att 

lära och en förståelse för människors olikheter.   

 

 

Slutsatser och framtida studier  
Syftet med denna studie har varit att undersöka förskollärares uppfattningar om lekens betydelse i 

relation till barns språkutveckling. Utifrån denna studies resultat och tidigare forskning kan slutsatsen 

dras att leken har en väsentlig plats i förskolan, där barns lek både ska respekteras men också 

användas som pedagogiskt verktyg. Leken ses som en naturlig del av barns liv och något som bygger 

på barns egna initiativ, därför värdesätts den i förskolans verksamhet. I leken pågår ett socialt samspel 

som ofta kräver kommunikation eftersom det blir en naturlig del i leken. Slutsatsen kan därför tas att 

leken är central för barns lärande och utveckling, så även för barns språkutveckling. Slutsatsen kan 

dras att det utifrån denna studies resultat blir värdefullt att medvetet införliva dessa delar i förskolans 

pedagogiska verksamhet. Detta eftersom både tidigare forskning och studiens intervjupersoner ser lek 

och barns språkutveckling som viktiga delar i förskolan. 

 

Förhoppningsvis inspirerar vår studie till vidare forskning om fördjupad kunskap hur förskollärare 

ser på lekens betydelse för barns språkutveckling. Eftersom denna studie fokuserar på just 

förskollärares uppfattningar om lekens betydelse för barns språkutveckling, skulle det vara av intresse 

att vidare studera hur förskollärare arbetar praktiskt med leken för att stimulera barns 

språkutveckling. Detta skulle med fördel kunna studeras utifrån observationer. Vidare studier skulle 

också kunna fokusera på lekens betydelse för lärande. Vår studie har inriktat sig på just 

språkutveckling där lärandebegreppet på naturlig väg har tagits upp av såväl tidigare forskning och 

de medverkande respondenterna. Därför skulle det vara intressant att vidare studier fokuserar på just 

lärande. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Område Lek 
Vad innebär lek för dig? Alternativt Vad betyder lek för dig? 

Hur tolkar du begreppet lek?  

Skulle du säga att lek är viktig i förskolan, om så på vilket sätt? 

Vad utvecklar barn för kunskap i lek enligt dig?   

 

Vad tänker du om pedagogens roll i lek? Vilka erfarenheter har du? 

Stödfråga: När deltar du i barns lek?  När deltar du inte i barns lek? Vad är det som utmärker tillfället 

när du deltar i barns lek och när du inte deltar i barns lek?  

 

Område Lärande och utveckling 
Vad innebär undervisning för dig som pedagog? 

Hur ser du som pedagog på relationen mellan undervisning och lek? 

Måste det finnas en aktiv pedagog för att undervisning ska ske i leken? Hur tänker du? Kan du ge 

exempel? 

Hur ser du som pedagog på lärande(t) i leken? 

Hur blir leken ett pedagogiskt verktyg i er verksamhet? 

Hur kan du som pedagog var en tillgång för barns lek och lärande för barnen? 

Vilka förutsättningar ser du som pedagog för barns lek och lärande? 

 

Område Språkutveckling 
När tänker du som pedagog att barns språkutveckling sker? 

Hur kan du som pedagog vara en tillgång för barns språkutveckling? 

Hur ser du på lekens betydelse för barns språkutveckling? 

När ni planerar verksamheten hur tänker ni då kring språk och språkutveckling?  

Vilka metoder/ arbetssätt använder du dig av som pedagog för att stimulera barns språkutveckling?  

 

Vilka metoder/ arbetssätt utgår från barnens initiativ för att stimulera barnens språkutveckling? Och 

vilka är planerade stunder? Uppstår det spontana tillfällen i verksamheten? Ge gärna exempel. 
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Bilaga 2 Missiv  
Hej! 

Vi heter Louise Edwall och Karin Holmkvist. Vi läser sista terminen vid Mittuniversitetets 

Förskollärarprogram i Sundsvall. Det är nu dags för oss att skriva uppsats.  

Vår uppsats syftar till att undersöka förskollärares uppfattningar om lekens betydelse för barns 

språkutveckling. Att delta i vår undersökning är helt frivilligt och man kan närsomhelst dra sig 

ur.  Undersökningen kommer att vara anonym, det vill säga att vi inte kommer att nämna namn på 

intervjuperson eller arbetsplats. De data som samlas in kommer endast att användas i vår studie och 

efter färdigställandet av vår uppsats kommer de insamlade datat att förstöras.   

Vår önskan är att du ställer upp på en intervju som tar ca 30-45 minuter. Intervjun kommer att spelas 

in. Om du vill ställa upp på en intervju, men inte vill bli inspelad så löser vi det.  Vi kommer överens 

om dag, tid och plats tillsammans med dig.  

 

Med vänlig hälsning 

Louise och Karin 

 

 

 

 

Examensarbete om förskollärares uppfattningar om lekens betydelse för barns språkutveckling. 

 

Förskollärares underskrift:………………………………………………. 

 

Datum/ Ort:………………………………………………………….. 

 

Vidfrågor eller funderingar kontakta Lousie eller Karin. 

 

 

Louise Edwall  Mobil: xxx-xxxxxxx                             Karin Holmkvist Mobil: xxx-xxxxxxx  

 

Mail: xxxxxx@student.miun.se                                                               Mail: xxxxxx@student.miun.se 

 

 

 

 


