
  

 

 

 

LEK SOM METOD 

En kvalitativ intervjustudie om pedagogers synsätt och metoder för barns 
språkutveckling. 

JEANETTE KARLSSON 

LINDA OLSSON BLOMKVIST 

 

 

 

  

Akademin för utbildning, kultur och kommunikation 

Pedagogik 

Självständigt arbete – förskolepedagogiskt område 

Grundnivå, 15 hp. 

Handledare: Karin Engdahl 
 
Examinator: Martina Norling 
 
Termin: HT                År: 2016 
 

  

 



  

 

 

 

 

Akademin för utbildning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE 

kultur och kommunikation Kurskod: PEA079  15 hp 

  Termin: HT              År: 2016 

SAMMANFATTNING 

_______________________________________________________ 

Jeanette Karlsson och Linda Olsson Blomkvist 

Lek som metod 

- En kvalitativ intervjustudie om pedagogers synsätt och metoder för barns 
språkutveckling. 
 
Play as a method 
 
- A qualitative interview study about pre-school teachers approach and methods for 
children’s language development. 
 

Årtal: 2016 Antal sidor: 32 

_______________________________________________________ 

Studien syftar till att undersöka hur pedagoger beskriver leken som utgångspunkt och 
metod för barns språkutveckling. Studien är kvalitativ och semistrukturerade 
intervjuer har genomförts med tio verksamma pedagoger. Resultatet visar att lek är 
viktigt för barns lärande och språkutveckling samt att barn lär sig bättre om 
förskollärare utgår ifrån barns intressen. En slutsats är att förskollärares barnsyn och 
förhållningssätt påverkar barns lärande och utveckling. 
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1 Inledning 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för  
att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” 

(Skolverket, 2016a, s.6). 

 

Enligt Welén (2003) uttryckte redan Platon att leken måste vara grunden till all utbildning 
och framhöll att människor lär bättre under lekfulla och lustfyllda situationer. I förskolan 
spelar leken en betydande roll, trots att leken och lärandet, som Ciolan (2013) skriver, ofta 
har setts som varandras motpoler, då lärandet har kopplats samman med arbete och leken 
setts som ostrukturerad och fri. Hon framhåller att intresset för leken som metod har växt 
fram med insikten om att barns lärande påverkas av flera faktorer så som exempelvis 
barnets intellektuella, emotionella och fysiska utveckling och inte minst kulturell 
socialisering.  

Welén (2003) framhåller att lek inom förskolan tidigare väckt stort motstånd då lek setts 
som fri och bör inte störas av vuxna. Vilket hon skriver har lett till att vuxna inte engagerar 
sig i barns lek och resulterar i att det inte blir delaktiga i barns livsvärld. Hon lyfter att 
förskollärare behöver mer utbildning kring betydelsen av barns lek samt att lek bör vara 
kärnan i verksamheten. I likhet med detta har vi under vår verksamhetsförlagda utbildning 
i förskollärarprogrammet upplevt att personalen på förskolan sällan möjliggör eller verkar 
ha ett medvetet bruk av barns lek och samspel för att stödja barns språkutveckling.  

Utifrån det sociokulturella perspektivet och Lev Vygotskijs tankar om lek och det 
pragmatiska perspektivet och John Deweys syn på att utgå från barns lek, livsvärld, 
intressen och betydelsen av samspel, språk och ett rörelsebaserat lärande blir det 
intressant att se hur pedagoger på förskolan ser på och använder leken i verksamheten.  

Då vi själva tror på lekens betydelse för språkutveckling och ökade sociala samspel gör 
detta oss nyfikna på hur lek och barns lek kan användas som utgångspunkt och metod för 
att uppmuntra barns språkutveckling.  

I en av oss tidigare genomförd pilotstudie som handlar om barns rörelsebehov i förskolan 
kunde vi konstatera att förskollärares och barnskötares förhållningssätt är avgörande för 
barns möjlighet till rörelse i förskolan. Förhållningssättet påverkar huruvida barn känner 
sig trygga i att uttrycka sig i rörelse. Det blir även viktigt hur personalen genom 
lärandemiljön möjliggör för barns rörelse. Enligt den teoretiska utgångspunkt som denna 
studie grundar sig i framhåller Sundgren (2011) att det inom pragmatismen anses viktigt 
att barn får ett aktivt och rörelserikt lärande. Sundgren skriver att barn behöver lära med 
alla sina sinnen och i läroplanen för förskolan står det att ”verksamheten ska utgå från 
barnens erfarenhetsvärld, intressen, motivation, och drivkraft att söka kunskap. Barn söker 
och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också 
genom att iaktta, samtala och reflektera” (Skolverket 2016a, s. 6). 

I och med det blir det intressant i denna studie att ta reda på hur förskollärare och 
barnskötare använder sig av lek som metod för barns språkutveckling när det kommer till 
att beskriva känslor och konflikthantering. Skolverket (2016a) skriver att förskolan ska 
sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga i att lyssna och ha förståelse för andra 
barns tankar och påståenden samt reflektera och uttrycka egna tankar och erfarenheter. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med vår studie är att fördjupa kunskap om hur pedagoger beskriver leken som 
utgångspunkt och metod för barns språkutveckling. De frågeställningar som studien 
baseras på är: 

1. Hur beskriver pedagoger att de ser på och använder leken som metod för barns 
språkutveckling? 

2. Hur beskriver pedagoger att de använder barns lek som utgångspunkt och 
metod för barns språkutveckling? 

3. Hur beskriver pedagoger att lärandemiljön möjliggör samspelet mellan barn 
för att uppmuntra barns språkutveckling? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I uppsatsens kommande kapitel redogörs det för studiens bakgrund i form av en 
begreppsdefinition av några centrala begrepp för studien. Därefter presenteras 
studiens teoretiska utgångspunkt som studien baseras på, vilken innefattar delar av 
Deweys och Vygotskijs teorier. Sedan presenteras vilka sökord som användes för att 
hitta relevant forskning till vår studie. Under avsnittet tidigare forskning finns det 
fem underrubriker som grundar sig i studiens syfte, forskningsfrågor samt teoretiska 
utgångspunkt. I nästkommande kapitel, metod framgår det att studien är baserad på 
en kvalitativ ansats och innehåller tio semistrukturerade intervjuer som är 
genomförda på sex olika förskolor i Mellansverige. Slutligen i metodkapitlet redogörs 
databearbetning och analysmetod, studiens trovärdighet och tillförlitlighet samt de 
etiska forskningsprinciperna. I kapitel fyra presenteras studiens resultat utifrån 
rubrikerna 1) Pedagogers beskrivning av lek för barns språkutveckling, 2) Barns lek 
som utgångspunkt och metod för barns språkutveckling, 3) Samspelet mellan barn. I 
kapitel fem analyserar vi resultatet utifrån vår teoretiska utgångspunkt under 
rubrikerna 1) Lek, rörelsebaserat lärande och barns livsvärld, 2) Språk och barns 
lärandemiljö, 3) Samspel och språk. I nästkommande kapitel presenteras 
metoddiskussion, resultatdiskussion, slutsats, relevans för förskolläraryrket samt 
förslag till fortsatt forskning. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras begreppsdefinition, teoretisk utgångspunkt, 
litteratursökning och tidigare forskning. 

2.1 Begreppsdefinition 

För att förtydliga studiens innehåll vill vi förklara några centrala begrepp som har 
relevans för studiens förståelse och grundar sig i vår teoretiska utgångspunkt. De 
centrala begrepp som förklaras i detta avsnitt är lek, lek som metod och samspel. 

2.1.1 Lek 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) skriver om svårigheten med att 
definiera lek, att även forskare har svårt att enas om en definition av lek, trots att alla vet 
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hur det känns att leka. De framför att studier visar att lek är något roligt för barn där 
fantasi är lekens kärna. Skolverket (2016a) skriver om lekens betydelse för barns 
utveckling. De framhåller att barn i leken utvecklar sitt språk, sin fantasi, sin förmåga att 
samarbeta och lösa problem. Vidare skriver de att barn genom lek får möjlighet att 
bearbeta känslor och upplevelser samt söker och erövrar kunskap. Vilket kan härledas till 
det som Dewey (1999) framhöll om barns motivation, att barns fysiska rörelse och lek är 
viktiga komponenter för att barn ska bli motiverade till att lära. Norling (2015) skriver om 
att personal i förskolan har möjlighet att tillföra kunskap till barns lek genom att vara 
lyhörd och utmana barns egen vilja och lust till att lära i leken.  

2.1.2 Lek som metod 

För att förklara begreppet lek som metod skriver Skolverket (2016a) att förskolan ska 
använda sig av leken kontinuerligt i verksamheten, att förskollärare bör utgå från 
barns livsvärld vilket innefattar barns drivkraft i form av intressen, barns 
erfarenheter och motivation. Engdahl (2014) lyfter också barns livsvärld genom att 
skriva att pedagoger behöver bli medvetna om och nyfikna på barns kultur och 
livsvärld eftersom att det utgår ifrån barnet. Genom att använda leken som metod 
skriver Skolverket (2016a) att barn utvecklar sitt sociala samspel samt sin reflektions- 
och språkförmåga. Vidare förklarar Welén (2003) att använda lek som metod innebär 
att förskollärarna använder leken som ett pedagogiskt verktyg för att uppmuntra och 
utmana barns utveckling på ett lustfyllt sätt. Dewey (1999) skriver att lek ofta 
används som mellanakter, som tidsfördriv och utan syfte till skillnad från 
utbildningens tyngre och ”viktigare” innehåll. Han understryker detta genom att 
framhålla att det är fel att enbart använda lek för det ändamålet. Welén (2003) 
utvecklar detta med att skriva att leken är viktig för barns lärprocesser och framhåller 
att förskollärare istället bör använda leken som utgångspunkt för barns utveckling 
och lärande. 

2.1.3 Samspel 

”Barnets självkänsla och identitet utvecklas i samspel med andra barn och vuxna. Det 
är därför viktigt att det i barngruppen skapas förutsättningar för det enskilda barnet 
att ingå i relationer till andra barn och vuxna och att vara delaktig i det som händer.” 
(Skolverket 2016b, s. 26)  

Skolverket (2016a) anser att barngruppen är viktig för barns utveckling och lärande. 
Att samspelet barn emellan och barn förskollärare emellan är oerhört viktig för barns 
utveckling och lärande. Skolverket (2016b) lyfter att sociala normer och värden 
utvecklas i barngruppen och att förskollärare har många möjligheter att lyfta frågor, 
analysera och reflektera tillsammans med barnen. Detta genom att tillsammans 
skapa en miljö där olikheter ses som naturligt och som en tillgång i barngruppen. 
Skolverket fortsätter med att skriva att barn behöver ges möjlighet att utveckla en 
förståelse och respekt för andras tänkande och sätt att vara. 

2.2 Teoretisk utgångspunkt 

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Vi utgår från två 
teoretiska perspektiv, dels ett pragmatiskt med tankar från John Dewey, dels ett 
sociokulturellt med tankar från Lev Vygotskij för att senare i uppsatsen försöka förstå 
och förklara materialet. Inledningsvis redogör vi för Deweys syn på lek och 



 4 

rörelsebaserat lärande, barns livsvärld, samspel, språk och lärandemiljö och därefter 
följer en redogörelse för Vygotskijs syn på lek, samspel och språk.  

2.2.1 Deweys syn på: 

Lek och rörelsebaserat lärande 

”Erfarenheten visar att när barn har möjlighet till fysiska aktiviteter som låter deras 
naturliga impulser komma till uttryck, blir det ett nöje att gå till skolan, 
verksamheten i skolan blir inte en börda och lärandet går lättare” (Dewey 1999, s 
241). 

Dewey (1999) ansåg att barnet genom att få använda kroppen praktiskt och känna 
leklust blir engagerad i det som ska läras. Han framhöll då att glappet mellan 
kunskapsinnehållet och barns livsvärld minskade. Att barn genom detta kan bli 
engagerade eftersom att det upplevs som lustfyllt. 

Sundgren (2011) vidareutvecklar detta genom att skriva att ett aktivt och rörelserikt 
lärande är viktigt inom pragmatismen. Att barnen genom rörelse och att själva få 
pröva och erfara kan lära på djupet. Han framhåller att utifrån det pragmatiska 
perspektivet behöver barn få uppleva med alla sinnen. Att inget sinne är överlägset 
det andra, att de kan användas parallellt och på olika sätt för olika människor.  

Hartman, Roth och Rönnström (2003) skriver att Dewey ansåg att 
kunskapsinnehållet och kunskapsprocessen inte kan skiljas åt. De skriver även att 
han ansåg att kunskap inte kommer av enbart praktiskt handlande, utan i samspel 
med reflektion och att erfarenheter inte enbart kan komma under reflektion som inte 
har förankrats i praktiskt handlande. 

Barns livsvärld 

Leken är viktig för att ”skapa förutsättningar för effektivt lärande” (Dewey, 1999, s 
242). Dewey (1999) förklarar det med att skriva att ju närmare kunskapsinnehållet 
ligger barns livsvärld desto värdefullare bli erfarenheten som kunskapsinnehållet 
utgör för barns utveckling och lärande. Dewey utvecklar detta med att säga att barns 
erfarenheter och livsvärld behöver kopplas samman med undervisningen. Han ansåg 
att barn behöver få ta plats i verksamheten och vara med och forma sin egen 
utveckling utifrån sina intressen. Sundgren (2011) tolkar det som att genom att 
koppla samman barns livsvärld med kunskap som går utöver den kunskap de redan 
besitter, blir det som ska läras påtagligt för barn.  

Samspel 

Säljö (2012) framhåller att pragmatismen anser att socialt samspel är viktigt och att 
processen är viktigare än målet. En metod som stöter bort konkurrens och istället 
uppmuntrar barn till att samarbeta och byta erfarenheter. Sundgren (2011) 
poängterar att det är viktigt att barn får möjlighet att bearbeta sina erfarenheter med 
andra.  

Språk 

Enligt Sundgren (2011) framhöll Dewey att både barn och vuxna har behov av att 
samspela och kommunicera med andra, vilket han ansåg är grundläggande 
egenskaper hos människan. Säljö (2012) utvecklar det med att skriva att inom 
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pragmatismen är språket ett viktigt redskap, språk för planering, reflektion och 
bedömning men också språk för att få en större förståelse för kunskap som går utöver 
barns egen erfarenhetsvärld.  

Lärandemiljö 

Dewey (1999) belyser lärandemiljön och framhåller att den fysiska miljön och den 
sociala miljön i form av lärares förhållningssätt bör vara föränderliga i den formen att 
de anpassar det förutbestämda innehållet utefter barns inflytande samt inspirerar 
barnen till ett bibehållet fokus.  

Som pedagog med ett pragmatiskt synsätt är det viktigt, enligt Säljö (2012), att vara 
en medforskare som vidgar och berikar barns perspektiv och integrerar barns tankar 
och funderingar i undervisningen för att fördjupa kunskap. Att barn även måste få 
möjlighet att ompröva och rikta uppmärksamheten mot nya metoder att ta sig an 
något. Dewey (1999) framhöll att det inte är tillräckligt att som lärare duka fram 
lärorika miljöer och material utan att själv vara närvarande och i dialog med barnen. 

2.2.2 Vygotskijs syn på: 

Lek 

Vygotskij (1995) skriver att barn genom lek och fantasi bearbetar sina känslor. Han 
framhåller att genom att tolka upplever med hjälp av fantasin, kan händelser 
förstoras och förminskas eller att vissa erfarenheter särskiljs från själva händelsen. 
Han skriver att grunden för barns kreativa skapande ligger i leken, då han framhåller 
att barn genom fantasi ger liv åt erfarenheterna genom att dramatisera dem i samspel 
med andra barn. Han framhåller då att leken blir barns historia, deras berättelse om 
hur de upplever saker eller en bearbetning av vad de har upplevt. 

Samspel 

Vygotskij har beskrivit den proximala utvecklingszonen (Strandberg, 2006). Barn 
följer andra barn eller vuxna med mer erfarenhets handlingar för att sedan suggestivt 
kunna utföra handlingarna på egen hand. Inom proximal utvecklingszon får barn 
utmana sitt aktuella tänkande, med information som går utöver kunskapen som de 
redan besitter och på det sättet uppmuntra deras individuella utveckling. I den 
proximala utvecklingszonen är barnet i en ständig utveckling och aldrig riktigt fullärd 
(Strandberg, 2006; Säljö, 2012). Strandberg (2006) förtydligar detta genom att skriva 
att barns yttre tänkande tillsammans med andra föregår barns inre tänkande. 

Språk 

Barn kommunicerar redan från födseln med stöd av kroppskontakt och kroppsspråk i 
form av blickar, ansiktsuttryck och gester. När sedan barnet tillägnar sig det verbala 
språket öppnas betydligt fler möjligheter för barn att få kontakt med och integreras i 
omgivningen samt bli delaktig i det sociokulturella sammanhang barnet ingår i (Säljö, 
2011). 

2.3 Litteratursökning 

Vi använde Mälardalens Högskolebiblioteks databaser ERIC, DIVA, Discovery, 
SwePub samt Google Scholar under vår litteratursökning. Sökord som användes har 
bland annat varit play, play to learn, language use, childrens language, conflict, 
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classroom, preschool, preschoolteacher, kindergarden, kindergarten, children 
eduacation, learning in early year, learn to move, communication, active learning, lek, 
lek i förskolan, lek för att lära, lek för språkutveckling, lek och samspel, kunskap, lek 
som metod, samarbete, samspel, förskola, språkutveckling, pedagoger, förskollärare, 
jämställdhet, jämlikhet, miljö för lärande, livsvärld, barns lärande, barnsyn samt 
förhållningssätt.   

2.4 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning kring lek, barns lek som utgångspunkt 
och metod samt hur lärandemiljön möjliggör samspelet mellan barn för barns 
språkutveckling.  

2.4.1 Lekens betydelse  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning med fokus på lekens betydelse för 
barn. Därefter beskriver vi betydelsen av rörelsebaserat lärande för barns lek och 
motivation.  

Leken har betydelse för barns utveckling och lärande. Vicarious och Sandberg (2007) 
framhåller i sin studie att leken är viktig för barn då det är i leken de får utrymme att 
pröva, undersöka och utveckla sina idéer och erfarenheter från omvärlden, antingen 
tillsammans med andra eller på egen hand. Även Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2014) lyfter lekens betydelse och framhåller att leken är barns eget uttryck för 
lärande och meningsskapande, där det sker ständiga förhandlingar och omförhandlingar. 
Författarna påpekar att rätt eller fel oftast inte existerar i lekens värld och att regler 
ständigt behöver definieras och omdefinieras. I leken samspelar barn på jämbördiga villkor 
trots att sammanhang och deltagare byts ut. Barn intar olika roller i leken och skapar 
fiktiva rum som kan ta dem framåt i utvecklingen, något som faktiskt kan möjliggöra deras 
utveckling till kompetenta vuxna (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson). Öhman 
(2003) skriver att leken är det mest fria uttrycksätt för barn att bearbeta känslor och 
upplevelser. Hon framhåller att leken blir ett sätt för barn att ”flytta ut” tankar och känslor 
och ge uttryck för dem med hjälp av kroppsspråk och verbalt språk. Vidare framhåller även 
Lindqvist (1996) att barn i leken kan bearbeta känslor och upplevelser men hon tar även 
upp att barn i leken kan ge uttryck för önskningar.  

Betydelsen av rörelsebaserat lärande 

Rörelse förbättrar barns lärande och utveckling (Lu och Montague, 2016). Osnes, Skaug & 
Kaarby (2012) ser barns rörelse och lek som viktig då de innebär något lustfyllt och 
intressant för barn, vilket kan resultera i att de kan bibehålla ett fokus under aktiviteter. 
Enligt Sundgren (2011) ansåg Dewey att barn behöver uppleva med hela kroppen för att 
lära och utvecklas. Något som Johansson (2011) i sin studie håller med om genom att 
skriva att barns sätt att förstå och tolka världen gestaltas genom kroppen. Även Lu och 
Montague (2016) lyfter i sin studie betydelsen av rörelse och fysisk aktivitet för att kunna 
tillägna sig ny kunskap. Författarna framhåller att rörelse och fysisk aktivitet förbättrar 
barns motivation, uppmärksamhet, att barn har lättare för att bibehålla koncentration, 
förbättrar lärandet, välbefinnandet samt barns sociala och känslomässiga utveckling. De 
framhåller att förskollärarna bör se barn och barns lärande ur ett helhetsperspektiv och att 
det i läroplanerna bör skrivas fram hur viktig rörelse är för barns lärande och utveckling. 
Johansson (2011) preciserar detta i sin studie genom att skriva att kropp och själ är 
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förenade i en helhet. Hon framhåller att kroppen är en enhet av sinnen, tankar, känslor, 
språk och motorik, där det fysiska inte kan skiljas från det mentala.  

Lu och Montague (2016) lyfter behovet av att barn så tidigt som möjligt uppmuntras till en 
hälsosam livsstil med friska vanor och att de får en känsla för att rörelse och fysisk aktivitet 
är något lustfyllt. De anser att förskollärare borde få utbildning i värdet av barns rörelse i 
skolan, detta för att de ska kunna inta ett medvetet förhållningssätt där de använder sig av 
metoder för rörelsebaserat lärande. De skriver att det är värdefullt om förskollärare förstår 
värdet i att skapa en förskolekultur där barns rörelse och fysiska aktivitet spelar en stor 
roll.  

Johansson (2011) framhåller att kroppen inte enbart är ett redskap för att utföra 
handlingar utan att barns sätt att förstå och tolka världen gestaltas genom kroppen i ord, 
gester och känslouttryck. Forskaren anser att kroppen är sammanlänkad med världen 
genom att vara i ständig interaktion med omgivningen samtidigt som kroppen är ständigt 
närvarande i allt barn gör. Hon skriver att kroppens betydelse för förståelsen av världen 
blir särskilt synlig i små barns förhållningssätt och blir därmed också en viktig fråga för 
förskollärare som arbetar med de yngsta barnen i förskolan.  

2.4.2 Lärandemiljö 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring barns lärandemiljö. Den sociala 
miljön i form av förskollärares olika typer av deltagande och ställningstagande 
kring barns lek samt den fysiska miljön i form av rummet för att främja barns 
språkutveckling. 

Barns sociala miljö - förskollärares förhållningssätt till lek 

Lärares beteende påverkar barns mentala och emotionella handlande (Dewey, 1999). 
Johansson (2011) framhåller att det inte går att skilja individer från det sammanhang 
som de ingår i, vare sig det gäller enskilda situationer eller den helhet som förskolan 
utgör. Forskaren visar att det på det sättet blir förskollärares uppdrag att försöka 
förstå barn ur ett helhetsperspektiv. Hon framhåller att det inte går att skilja på deras 
tänkande, sinnlighet, kroppslighet, känslor och sätt att förhålla sig till varandra. Hon 
påvisar i sin studie att alla delar är viktiga komponenter för barns livsvärldar. Något 
som Ciolan (2013) också betonar är viktigt i förskolan genom att skriva att 
förskollärare bör se varje barn som en individ med unik utveckling och unika 
egenskaper. Edström (2010) utvecklar detta i sin studie när hon framhåller värdet av 
att pedagoger behandlar barn jämställt och könsneutralt. Hon anser att pedagogers 
förhållningsättet och barnsynen ska utgå ifrån ett individperspektiv och inte ett 
könsperspektiv. 

Li (2016) skriver att det behövs en förståelse för konflikten mellan barns behov att 
lära och barns önskan att leka. Forskaren framhåller att förskollärare behöver förstå 
denna konflikt för att kunna stödja barn i det självreglerande lärandet som väcker och 
leder till nya tankar, känslor och handlingar. Hon lyfter att barn behöver få förståelse 
för eller uppmuntras till att känna en motivation för varför de ska lära sig olika saker. 
Författaren anser att barn behöver ges en förståelse för betydelsen av att lära för 
framtiden, att kunna föreställa sig själv som mottagare. Fleer (2015) lägger i sin 
studie vikt vid att förskollärare använder leken som metod och process för barns 
lärande. Hon lyfter värdet av de vuxnas mentala närvaro och avråder till att stå på 
sidan om och ”smuggla” in kunskap. Fleer tydliggör detta när hon skriver om 
förskollärares förhållningssätt i barns lek och huruvida de är på insidan eller utsidan 
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av leken. Forskaren förklarar att när de är på insidan av barns lek deltar de aktivt. 
Förskollärarna deltar med inlevelse i den värld som barn skapat och de skapar också 
tillsammans med barnen. När de är på utsidan av barns lek däremot förser de 
exempelvis barnen med material som stödjer deras fantasi i leksituationen. Fleer 
lyfter att båda sätten är viktiga och att förskollärares engagemang och närvaro är av 
vikt för att stödja barns utveckling när det kommer till fantasi och låssaslek. Även 
Hadely (2002) har undersökt förskollärares närvaro i leken. Författaren framhåller 
att när de själva försätter sig i ett ”flow” ger de upp alla måsten och auktoritära ramar 
och låter istället all fantasi och alla tankar riktas mot nuet och barns lek. När både 
barn och förskollärare är inne i ett ”flow” kan de tillsammans reflektera över det de 
hör och ser och på så sätt få utrymme att utveckla språket i form av att uttrycka och 
hantera egna och andras känslor. 

Ytterligare författare, bland andra, Knutsdotter Olofsson (2003), har studerat pedagogers 
närvaro i leken, problematiserat så kallade lekkoder och hur pedagoger kan stötta barn 
som inte kan eller förstår andra barns så kallade leksignaler. Engdahl (2014) benämner 
lekkoder som lekregler och beskriver det som samförstånd, ömsesidighet och turtagande. 
Hon fortsätter med att beskriva leksignaler i form av kroppsspråk, mimik och röstläge. 
Knutsdotter Olofsson (2003) framhåller att det kan bli svårt för barn att inta olika roller 
och gå in i fantasi och låtsaslek när de inte förstår lekens ramar. Här har pedagoger en 
viktig roll, att tillsammans med barnen förtydliga leksignalerna, det vill säga att beskriva 
när det är på låtsas och när det är på riktigt. Knutsdotter Olofsson framhåller även att 
pedagoger kan tala om för dessa barn när leken ändrar riktning. Något som även Bulow 
(1989) framhåller genom att skriva att förskollärare behöver ha engagemang, tilltro och 
vara närvarande i barns livsvärldar samt bekräfta den samspelande atmosfären, vilket är 
viktigt för barns utveckling. 

Vicarious och Sandberg (2006) lyfter att förskollärare behöver ha en medvetenhet och 
förståelse för lekens betydelse och vilken betydelse den har för barn. De framhåller även att 
det är viktigt att förskollärarna ger barn utrymme, tid och plats, för att leka, då leken är den 
mest framträdande aktivitet som barn har. Dahlgren, Gustafsson, Mellgren och Olsson 
(2004) lyfter att leken kan ses som ett språkstimulerade redskap då den hjälper barn att 
sätta ord på sina tankar samtidigt som barn upplever. De berättar också att leken hjälper 
barns fonologiska medvetenhet, som att ljud bildar ord.  

Den fysiska miljön för barns språkutveckling 

Leken påverkas av miljön, både den fysiska och sociala (Vicarious och Sandberg, 
2007). Även Ciolan (2013) diskuterar miljöns betydelse för leken. Hon anser att leken 
ska vara den aktivitet som har störst utrymme och fokus i förskolan. För att det ska 
vara möjligt behövs en stimulerande och inbjudande miljö. Johansson (2011) lyfter 
också miljöns utformning och framhåller att atmosfären i förskolan påverkar barns 
möjlighet till att utvecklas.  

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) lyfter att förskolor som 
arbetar för att stödja barns språkutveckling ofta har ett rikt och brett material. Samt 
att förskollärarna på dessa förskolor skapar dagliga lekar och aktiviteter som utmanar 
barn till att tänka, reflektera och uppmärksamma samband för att utveckla språket. 
Forskarna tar upp språkmaterial så som ”sagolådor”. I sagolådorna ligger de flera 
olika figurer från sagor som barn kan använda för att skapa sina egna sagor vilket 
utvecklar barns språk, fantasi och kreativitet.  
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2.4.3 Lek som metod för barns språkliga utveckling 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning med fokus på metoder som främjar 
barns språkutveckling under lekfulla och estetiska uttrycksformer, där barnet ses ur 
ett helhetsperspektiv. 

Förskollärare behöver väcka barns nyfikenhet för att utforska och skapa förståelse utifrån 
lustfyllda grunder (Byrne, Rietdijk & Cheek, 2016). Författarna skriver om metoden 
”Enquiry”, vilket utgår ifrån en metod som innebär att förskollärarna släpper kontrollen. 
De skriver att ett enquirybaserat lärande på ett intressant sätt ska locka och uppmuntra 
barns medfödda nyfikenhet att lära sig nytt och vilja veta mer. Författarna skriver att 
grunden för en enquirybaserad metod utgår ifrån att lärarna i förskolan aktivt engagerar 
sig i barns inlärningsprocesser genom att observera och ta tillvara på de erfarenheter barn 
har eller får. De arbetar också utifrån ett problembaserat lärande, där de utgår ifrån 
verkliga problemställningar där processen och undersökandet står i fokus. 

Även Hakkarainen (2006) föreslår att lärare inom förskola använder sig av 
problemsituationer som utgångspunkt i styrd lek i form av metoden ”playworld” för att 
utmana barns språkkunskaper. Inom metoden används ett kollektivt rollspel där barn och 
förskollärare utgår från dessa problemsituationer med utgångspunkt i litteratur, sagor eller 
andra berättelser. Hakkarainen och Bredikyte (2010) förklarar att inom playworld har 
förskollärare noga valt ut den rådande sagan eller berättelsen, med syfte att återkoppla till 
utvecklingsområden som finns inom gruppen eller hos individer. Samtidigt uppmuntras 
barn att använda sin fantasi utifrån temat som de skapar tillsammans. Temat introduceras 
genom att förskollärarna gestaltar sagan och problemsituationen i form av ett rollspel. 
Därefter lyfts barns frågor och en gemensam reflektion påbörjas. Utifrån barns tankar och 
idéer kan de sedan gemensamt omformulera berättandet och hitta gemensamma lösningar 
på problemen i sagan. Även Hakkarainen, Bredikyte, Jakkula och Munter (2013) lyfter 
playworld som utgår ifrån Vygotskijs lekkoncept. De skriver att inom playworld är 
förskollärarnas engagemang och mentala närvaro viktig för att barnen ska bli inspirerade 
till att delta. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) skriver att barn bör få möjlighet att 
lära på fler sätt, med olika material och i olika sammanhang. Precis som Hakkarainen 
(2006) föreslår även de litteratur som metod och tillvägagångssätt för att tillsammans med 
barn kunna reflektera över olika situationer och dilemman. De lyfter bland annat litteratur 
som synliggör och utmanar normer och uppmuntrar till jämlikhet. De föreslår att 
förskollärare och barn dramatiserar och leker fram en saga. De föreslår att de sedan 
reflekterar över sagans olika rollkaraktärer och synliggöra rollfigurernas olika egenskaper 
och karaktärsdrag. De anser att lek och lärande bör gå hand i hand när förskollärare och 
barn finner ett tema där de engagerar sig samt upptäcker och upplever på ett lustfyllt sätt. 
De anser att barn bör ges tid att reflektera, uppleva och erfara. Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson (2014) anser att det viktigaste är att ta tillvara på barns tankar, 
funderingar och frågor.  

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009) skriver i sin studie att lek är en 
gemensam nämnare för god kvalitet. De framhåller att förskolor som använder sig av 
estetiska, kreativa och lekfulla metoder för att utforska med hela kroppen många gånger 
har god kvalité. De lyfter estetiska metoder som sagor, drama, sång, musik och dans. 
Forskarna framhåller att lek och musik utvecklar barns kommunikation, samspel och 
glädje för att utvecklas och lära. När lek och lärande sammantvinnas till en helhet 
framhåller de att ett naturligt samspel och en ömsesidig arena med utrymme att utforska 
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och uppleva blir till. Forskarna skriver också att det är en fördel för barn om förskollärare 
använder ett nyanserat och rikt verbalt språk som uppmuntrar barn till att uttrycka sig 
med ord samt ger och skapar tillfällen där barn kan utveckla sin kommunikativa förmåga 
och sin språkutveckling. Ciolan (2013) skriver att för att kunna stödja barn i deras 
utveckling behöver förskollärare följa dem i utvecklingsprocesser. Hon beskriver att 
utvecklingsprocesser bland annat består av barns språk- och intellektuella utveckling samt 
barns fantasi och kreativitet.  

Metoder kring konflikthantering för barns språkutveckling 

Blank och Jasinski Scheider (2011) lyfter hur förskollärare kan stödja barn att 
använda språket i konfliktsituationer. Den första och viktigaste delen inom 
konfliktsituationen anser de är att se när barn behöver stöd i konflikter. Författarna 
berättar att det kan handla om att hjälpa dem att sätta ord på känslor och att låta 
barn själva får beskriva och sätta ord på vad som hänt i en konflikt. De framhåller att 
lärarna i förskolan behöver hjälpa dem att verbalt uttrycka och förstå vad som hände. 
Författarna framhåller att den vuxnes föreställning om konflikten blir avgörande för 
hur konflikten hanteras. De anser att konfliktsituationer resulterar i viktiga 
lärtillfällen för barn när det kommer till att utveckla tankar samt sin verbala förmåga 
i att uttrycka och förmedla sig. Blank och Jasinski Scheider anser att det är viktigt att 
förskollärare är medvetna om hur de samtalar i samband med barns konflikter. 

2.4.4 Barns lek och intressen för barns språkutveckling 

Kommunikativt utvecklande situationer uppstår när lärandet knyter an till barns intressen 
och frågor (Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson, 2011). Fleer (2015) utvecklar 
detta med att skriva att förskollärare bör visa intresse för barns fantasi, hypoteser och 
idéer, detta för att stödja barn att verbalisera sina tankar. Sheridan, Pramling Samuelsson 
och Johansson (2009) skriver i sin forskning att förskolor med hög kvalitet har ett 
kommunikativt klimat. Med ett kommunikativt klimat framhåller författarna att 
förskollärarna utgår ifrån barns intressen och medvetet går in i leken och uppmuntrar barn 
till att uttrycka sina idéer verbalt. Fleer (2015) belyser att den vuxnes fysiska placering i 
rummet påverkar och avgör vilken uppfattning och roll de intar. Enligt forskaren påverkar 
förskollärarens placering hur barns intresse och lekar tas tillvara och vilka lekar som 
undgår den vuxne helt.  

2.4.5 Samspel mellan barn för barns språkutveckling 

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning med fokus på hur barns samspel 
uppmuntrar till barns språkutveckling i form av att lyssna, diskutera, argumentera 
och synliggöra sina egna tankemönster. 

Leken är viktig och i leken lär barn i samspel med andra barn (Vicarious & Sandberg, 
2007). Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) skriver i sin 
forskningsöversikt att barn utvecklas i samspel med andra. De framhåller att språket 
i lek och samspel ger barn möjlighet att förmedla och dela med sig av känslor, tankar 
och idéer. Öhman (2003) framhåller att det är värdefullt att barn får möjlighet att 
verbalisera sina tankar. Hon beskriver att pedagoger bör möjliggöra tillfällen där 
barn får tid och utrymme att reflektera med andra barn för att kunna få en förståelse 
för att alla inte alltid tycker lika och att det inte finns något rätt eller fel. 

Vicarious och Sandberg (2007) framhåller att i mötet med andra utvecklas barns 
språk och sociala färdigheter då de kommunicerar utifrån olika erfarenheter. 
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Författarna skriver att barn i leken provar olika roller och skapar en gemenskap 
tillsammans vilket leder till en medvetenhet om sig själv som individ och samhället i 
stort. Strandberg (2006) lyfter att människans samspel enligt Vygotskij inte bara är 
en metod som stödjer lärande och utveckling, utan att samspel är lärande och 
utveckling vare sig det används som metod eller inte.  

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) skriver att den kultur som barn 
skapar i leken bygger på interaktion, samlärande och delaktighet. De framhåller att 
barn utvecklar tankar om rättigheter, delaktighet och inflytande i en lärandemiljö där 
kommunikation, lek och lärande är sammanflätade till en helhet. I en lärandemiljö 
som denna skriver författarna att förskollärare kan se hur barn lär genom att de får 
diskutera, argumentera och utforska varandras tankesätt och idéer. På det sättet 
skriver författarna att barn lär sig att pröva innehållet i sina argument samt få ta del 
av andras perspektiv och tankesätt och synliggöra sitt eget tankemönster.  

2.4.6 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis har således leken betydelse för barns språk, tankar, känslor och det 
sociala samspelet (Hadeley, 2007; Vicarious & Sandberg, 2007; Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2014). Rörelsebaserat lärande såsom lek har en stor betydelse för barns 
motivation och koncentration, där rörelse i form av leken blir ett viktigt möte mellan barn 
då den uppmuntrar till samspel, samarbete och språkutveckling, både kroppsligt och 
verbalt och därför behöver förskolan ta tillvara på barns rörelse (Shoval, Sharir & Shulruf, 
2014).  

Det är av stor vikt att lärare inom förskolan är reflekterande och har en medvetenhet om 
sitt eget förhållningssätt, att det inte går att skilja barn från det sammanhang som de ingår 
i samt att förskollärare och barnskötare har en förståelse för samspelet mellan lek och 
lärande, vilket i sin tur leder till att deras förhållningssätt avgör om leken ska få någon 
plats i pedagogiken (Dewey, 1999; Johansson, 2011, Welen, 2003). Det är även en fördel 
om de använder sig av en lekbaserad undervisning och ett lekfullt lärande (Fleer, 2015). 
Barn lär genom att samspela i grupp då de får möjlighet att kommunicera, dela med sig av 
sina hypoteser och tankar samt argumentera och reflektera tillsammans med andra barn 
(Byrne, Rietdijk & Cheek, 2016). 

3 Metod 

Vårt syfte med studien är att fördjupa kunskap om 1) hur pedagoger beskriver att de ser på 
och använder leken som metod för barns språkutveckling, 2) hur pedagoger beskriver att 
de använder barns lek som utgångspunkt och metod för barns språkutveckling, 3) hur 
pedagoger beskriver att lärandemiljön möjliggör samspelet mellan barn för att uppmuntra 
barns språkutveckling. I detta kapitel presenteras metodval, datainsamlingsmetod, urval, 
genomförande, databearbetning och analysmetod samt forskningsetiska aspekter. 

3.1 Metodval 

Studien grundar sig i en kvalitativ ansats, som Bryman (2011) beskriver. Den 
kvalitativa ansatsen intervju som metod stöttar oss att skapa en förståelse om 
problemområdet och dessutom passar den kvalitativa ansatsen när forskaren ämnar 
undersöka deltagares förhållningssätt, tankar, upplevelser och val av metoder 
(Bryman, 2011).   
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Studiens datainsamlingsmetod innefattade att tio semistrukturerade intervjuer med 
förskollärare och barnskötare genomfördes för att få fram studiens resultat. De 
semistrukturerade intervjuerna valdes på grund av att det gav oss möjlighet att utgå 
ifrån en intervjuguide (bilaga 2) som gav stöd under intervjuerna och hjälpa oss att 
bibehålla fokus mot studiens syfte. Samtidigt gav den oss utrymme att vidareutveckla 
våra frågor samt möjlighet att ställa följdfrågor utifrån de intervjuades svar. Det gav 
även möjlighet att ställa frågor som inte var tänkta från början och de intervjuade 
kunde vidareutveckla sina påståenden som vi blev mer nyfikna på eller inte förstod 
helt.  

Intervjuer genomfördes med stöd av diktafon, därefter transkriberade intervjuerna. 
Detta gjordes för att spara tid som sedan kunde läggas på skrivprocessen. 
Respondenternas svar sorterades efter varje fråga enligt intervjuguiden. Därefter gavs 
svarens texter olika färger, detta för att kunna hålla isär dem. Sedan diskuterades 
samband och olikheter mellan svaren för att sedan kategorisera de under rubriker 
som kopplades till studiens teoretiska utgångspunkt och forskningsfrågor. 

3.3 Urval 

Ett målinriktat urval gjordes som innebar att förskollärare och barnskötare som 
intervjuades har varit relevanta för att få svar på studiens forskningsfrågor (Bryman, 
2011). Urvalet för studien består av sju förskollärare och tre barnskötare som arbetar 
på sex olika förskolor, fyra privata och två kommunala, i sex olika kommuner i 
Mellansverige. Urvalet av respondenter i studien bottnar sig också i vad Bryman 
(2011) benämner som ett bekvämlighetsurval då flera av deltagarna valdes utifrån att 
de var tillgängliga. Anledningen till att intervjuerna genomfördes på sex olika 
förskolor beror dessutom även på respondenternas tillgänglighet. Det genomfördes 
tio intervjuer för att erhålla tillräckligt med material till studien i förhållande till vad 
som tidsmässigt anses genomförbart. 

I resultatet benämns både förskollärare och barnskötare som pedagoger, detta för att 
professionens titel inte utgjorde någon skillnad på utsagorna som var av relevans för 
studien. I analysen har vi valt att förtydliga texten genom att benämna pedagogen 
som ”respondent” när vi utgår ifrån resultatet och ”pedagog” när vi analyserar, 
problematiserar och ställer hypoteser. 

3.4 Genomförande 

Tio semistrukturerade intervjuer med respondenter på sex olika förskolor i Sverige 
genomfördes. Sju av intervjuerna kunde genomföras under deltagarnas arbetstid 
samt två av intervjuerna efter deltagarnas arbetstid och en av intervjuerna i 
barngrupp. Samtliga intervjuer hölls dock på respondenternas arbetsplatser, för att 
de skulle få möjlighet att känna sig bekväma och trygga i miljön. För att spara tid som 
sedan kunde läggas på skrivprocessen intervjuades fem respondenter var.  

Ett missivbrev (bilaga 1) skickades till deltagarna via mailkontakt före 
intervjutillfället, där informerades de om studiens syfte och forskningsfrågor. De 
informerades även om de etiska forskningsprinciperna som Vetenskapsrådet (2011) 
skriver om, att de kan avbryta sin medverkan och hur materialet kommer användas 
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samt vilka som kommer att läsa studien. De informerades även om att de inte 
kommer att pekas ut vid namn och inte heller förskolans namn kommer att 
synliggöras. 

Intervjuguiden skickades ut före intervjutillfället, för att deltagarna skulle få en 
möjlighet att reflektera kring ämnet i förväg och för att intervjuerna skulle bli så 
informativa och givande som möjligt. Åtta av respondenterna var vi väl bekanta med 
medan två var okända för oss. Intervjuerna beräknades pågå mellan 20-40 minuter. 

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Vi utgick ifrån vår teoretiska utgångspunkt som innefattar Deweys syn på lek och 
rörelsebaserat lärande, barns livsvärld, samspel, språk och lärandemiljö och 
Vygotskijs syn på lek, samspel och språk när vi bearbetade och analyserade vårt 
insamlade material samt jämförde respondenternas svar med relevant forskning. 
Sedan kategoriserades resultaten under rubriker som är sammankopplade med 
studiens teoretiska utgångspunkt. 

3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 

Bryman (2011) diskuterar tillförlitlighet och trovärdighet. Han beskriver 
tillförlitlighet som något som berättar om en undersöknings resultat blir densamma 
om den genomförs på nytt eller om miljön påverkar resultatet. Stukát (2011) 
beskriver att trovärdighet innefattar hur väl ett mätinstrument är kompatibelt med 
det som ska mätas. När Bryman (2011) diskuterar trovärdighet beskriver han att 
forskaren vill se om en undersöknings slutsatser hänger ihop eller inte. Hur väl 
undersökningens slutsatser stämmer överens med den sociala verklighet som 
studerats. Stukát (2011) nämner generaliserbarhet och menar på att det innebär om 
resultatet kan förankras och diskuteras i ett större sammanhang än just den 
studerade gruppen.  

Vi valde att intervjua med stöd av diktafon, detta då det är en fördel inför 
transkriberingen samt för att få ett mer trovärdigt resultat och underlag för analysen 
och diskussionen (Bryman, 2011). Det blir trovärdigt då vi får en exakthet i 
respondenternas utsagor. Genom att använda diktafon fick vi med all information 
som respondenterna förmedlade. Genom detta gavs också möjlighet att höra om vi lät 
värderande när vi ställde frågorna. Resultatets tillförlitlighet kan ha påverkats av att 
miljön var olika under intervjuerna, då åtta av respondenterna var väl bekanta med 
oss medan vi aldrig tidigare träffat två av dem. Tillförlitligheten kan påverkas då 
miljön samt respondentens dagsform påverkar svaren de ger (Stukát, 2011). Dock 
upplevde vi att respondenterna verkade avslappnade under intervjutillfällena och gav 
utförliga svar.  

Eftersom att intervjuguiden skickades till deltagarna före intervjun fanns det en risk 
med att de redan innan kunde ha formulerat de ”rätta” svaren vilket skulle kunna 
påverka tillförlitlighet. Vi valde att skicka ut intervjuguiden innan intervjun för att ge 
dem möjlighet att reflektera kring ämnet i förväg. Det valet upplevde vi istället stärkte 
studiens trovärdighet då svaren blev mer informativa och relevanta eftersom att 
frågorna bibehöll fokus mot studiens syfte. Eftersom att semistrukturerade intervjuer 
användes fanns det dessutom möjlighet att ställa följdfrågor kring respondenternas 
svar vilket fick de att utveckla sina svar och exempel vilket stärkte tillförlitligheten då 
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de berättar något som de själva upplevt. Eftersom att vi intervjuade fem respondenter 
var kan tillförlitligheten dock ifrågasättas då vi kan ha tolkat frågorna olika, för att 
undvika detta diskuterades intervjuguidens frågor grundligt före intervjuerna. 
Ljudupptagningarna har dessutom avlyssnats vid flera tillfällen. Studien kan inte 
generaliseras som Stukát (2011) diskuterar då studien innefattar ett litet urval på tio 
respondenter. 

3.7 Etiska forskningsprinciper 

Vetenskapsrådet (2011) beskriver de fyra etiska forskningsprinciper som är viktiga att 
ta hänsyn till som forskare. De etiska forskningsprinciperna innefattar 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandehetskravet. Informationskravet innebär att informera deltagarna om 
undersökningens syfte. Samtyckeskravet innebär att informera deltagarna om att 
deltagandet är frivilligt samt att de kan avbyta sin medverkan när helst de önskar. 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarnas namn och identitet ska skyddas och 
inte gå att identifiera av obehöriga. Nyttjandekravet innebär att det insamlade 
materialet endast används för undersökningens ändamål. 

I och med intervjuerna togs det hänsyn till de fyra etiska forskningsprinciper som 
Vetenskapsrådet (2011) beskriver. Informationskravet togs det hänsyn till genom att 
respondenterna informerades om studiens syfte och forskningsfrågor via 
missivbrevet. Samtyckeskravet togs det hänsyn till genom att respondenterna blev 
informerade om att de fick bestämma över sitt deltagande och att de när som helst 
kunde avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet följdes genom att inte peka ut 
någon deltagare eller förskola med namn eller annat som går att identifiera. Slutligen 
togs nyttjandehetskravet hänsyn till genom att informera respondenterna om att 
materialet endast används för detta examensarbete, vilket i första hand kommer att 
läsas av lärare och studenter på högskolan. Respondenterna informerades även om 
att det slutgiltiga arbetet kommer att publiceras på databasen Diva, där det finns 
möjlighet för allmänheten att ta del av studien.  

4 Resultat  

I detta kapitel presenteras resultatet kring leken, barns lek som utgångspunkt och 
metod för barns språkutveckling samt hur pedagogerna beskriver hur lärandemiljön 
möjliggör samspelet mellan barn för barns språkutveckling. Pedagogernas svar har 
kategoriserats under rubriker kopplade till forskningsfrågorna. Rubrikerna som 
presenteras är 1) Pedagogers beskrivning av lek för språkutveckling, 2) Barns lek som 
utgångspunkt och metod för barns språkutveckling, 3) Samspelet mellan barn. 

4.1 Pedagogers beskrivningar av lekens betydelse för barns 
språkutveckling 

I detta avsnitt presenteras lekens betydelse för barns språkutveckling samt hur 
pedagogens förhållningssätt i leken påverkar lärandet och där pedagogens närvaro 
blir avgörande för barnens delaktighet i leken, när det handlar om barn lek- och 
språkkompetens. 
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4.1.1 Lekens betydelse 

För flertalet intervjuade pedagoger är lek en naturlig del av barns vardag. De uttrycker att 
lek handlar om barns fria vilja, det lustfyllda och barns egna initiativ. Två av tio av 
pedagogerna beskriver leken som något som inte är på riktigt, en fantasivärld där barnen 
bearbetar intryck och erfarenheter i samspel med andra eller själva. Flertalet pedagoger 
anser att lek är kreativt och stimulerande för barns generella utveckling. De anser att leken 
ska vara som en grundstomme i planeringen och upplägget av verksamheten. 

Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att barn får använda alla sinnen för att lära sig, 
eftersom att barn kan lära på fler sätt och på olika sätt. De framhåller att det inte finns 
något rätt eller fel inom leken. Pedagogerna diskuterar leken som grund för planeringen av 
verksamheten, att den lustfyllda leken och det lustfyllda lärandet går hand i hand.  

Alla pedagoger är eniga om att barn utvecklas via leken, att lärande och lek är starkt 
ihopkopplat. De beskriver bland annat att barnen socialiseras, lär sig samspela, turtagning, 
konflikthantering, utvecklas inom matematik, teknik, motorik och språk. En pedagog anser 
att leken tillåter barn att vara sig själva och utveckla språket naturligt. En annan beskriver 
att barn genom lek lär sig använda rätt ord i rätt sammanhang, den fiktiva lekens 
fackspråk. Hen berättar vidare att ett barn vars förälder är snickare kan mer ord och 
begrepp från det fackspråket som hen kan lära de andra barnen, medan ett barn vars 
förälder är frisör kan mer av det fackspråket. Flertalet pedagoger belyser att barn i leken 
diskuterar och utbyter nya ord med varandra. 

Samtliga pedagoger beskriver att barn bearbetar sin livsvärld i leken, att ord och 
innebörder i det som sagts under samlingen eller vid lunchen kommer tillbaka och 
återupplevs på ett bearbetande sätt i barns lek. Det beskrivs även att barn bearbetar även 
det som barn upplever i sin hemmiljö eller från det de ser på tv.  

4.1.2 Pedagogens förhållningssätt 

Sju av tio pedagoger ser deras eget förhållningssätt i leken som viktig för barns 
språkutveckling. De anser att det är viktigt att pedagoger reflekterar över sin egen barnsyn, 
sitt eget förhållningssätt och över vad de förmedlar till barnen. De framhåller att det är 
viktigt att vara närvarande i leken för att uppmärksamma barn på nya ord, och 
tillsammans med barnen komma fram till rätt ord vid rätt tillfälle. Ett exempel som 
beskrivs är att de benämner att barnen samarbetar när de hjälps åt, detta för att barnen sen 
ska kunna använda det ordet i liknande situationer. Flertalet pedagoger berättar också att 
det är viktigt att benämna föremåls rätta begrepp. Detta för att skapa en erfarenhet kring 
begreppet så att barnen lättare förstår begreppet när hen är redo för det och möter de igen. 
Några exempel som beskrivs är att benämna ”cirkel” istället för ”rund ring” och ”katten” 
istället för ”kissen”, detta för att berika barns ordförståelse och uppmuntra till 
språkutveckling. En pedagog anser att vuxna inte bör avsluta barns meningar utan istället 
låta de prata klart, även om det kan ta tid.  

En pedagog säger ”I leken blir vi ett tillsammans”. Samtliga pedagoger anser att det 
är viktigt att de är närvarande i barns lek för att kunna förse dem med de verktyg de 
behöver för att ta sig framåt med ord, material och utmaningar. Sju av pedagogerna 
lyfter att det är värdefullt att själva inta ett lekfullt förhållningssätt för att kunna nå 
barnen i leken. 
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Lek- och språkkompetens 

En pedagog berättar att det verbala språket är viktigare för vuxna för att kunna leka och 
samspela än vad det är för barn och framhåller att barn oftast löser samspelet med hjälp av 
kroppsspråk. I kontrast till detta anser två pedagoger istället att språket blir oerhört viktigt 
när de kommer till en viss ålder. De framhåller att de mer verbala barnen söker sig till 
varandra, vilket de beskriver leder till att barn som inte har ett lika utvecklat verbalt språk 
hamnar utanför. I och med detta anser flertalet pedagoger att det är viktigt att utmana de 
barn som behöver hjälp med att leka, detta genom att utmana barnens fantasi, sätta ord på 
vad de gör och bygga upp en lek som barnen själva kan fortsätta med. Pedagoger kan till 
exempel benämna ord som passar i den rollen de har i leken. En av pedagogerna uttrycker: 

”Barn som har mindre utvecklad lekkompetens och mindre utvecklad språkkompetens blir ofta 
de som går in i leken och förstör och röjer runt i de andra barnens lek, för att de inte vet hur de 
ska göra för att få komma in i leken”.  

I kontrast till detta anser en annan pedagog att barn ändå kan ha tillräckligt med 
språkförståelse för att veta vad hen ska göra för att vara med och göra sig förstådd i leken. 
Hen framhåller att lekkompetensen styr mer än språkkompetensen. Den generella 
uppfattningen bland pedagogerna angående barn som inte har ett fullt lika utvecklat 
verbalt språk är ändå att de får en annan sorts lek då den blir mer fysisk. De beskriver att 
de barnen har svårt att uttrycka vad de känner och göra sig förstådda eftersom att det 
verbala språket inte räcker till för att uttrycka sina känslor. Flera av pedagogerna beskriver 
att det blir viktigt att vara närvarande och kunna tolka och sätta ord på det barnen 
uttrycker för att det inte ska uppstå frustration och konflikter. Flertalet pedagoger tar upp 
att det är viktigt att inte gå in och rätta det barnet säger utan istället repetera det barnet 
sagt fast använda de rätta begreppen, detta för att barnet inte ska känna att hen inte vågar 
prata för att det kan bli fel. En pedagog framhåller att barn istället måste få bearbeta 
språket och att barn får växa i sin egen takt. 

Flera pedagoger anser att det är speciellt viktigt att använda sig av små grupper av barn när 
de vill försöka lyfta ett specifikt barn som inte är trygg i det verbala språket, detta för att 
hen ska våga prata. De berättar att leken ofta får barn att slappna av vilket leder till att de 
vågar och därför använder pedagogerna leken som metod för barns språkutveckling. 
Flertalet pedagoger beskriver att det är viktigt att bekräfta det barnet gör med ord, 
exempelvis ”nu hämtar du dockan”, detta för att barnets språkförståelse ska utvecklas. En 
pedagog tar upp att hen upplever att barn som har svårt med det verbala språket ändå kan 
lära sig sånger och ramsor utan till, hen förklarar det som ”jag upplever att det är lättare 
för det blir på ett lustfyllt och intressant sätt när det finns en rytm som ligger i grunden”.  

Två av pedagogerna beskriver att de stöttar och tydliggör det verbala språket med hjälp av 
tecken. En av dem berättar att barnen använder sig av tecken i olika sammanhang för att 
uttrycka sig. En annan pedagog lyfter att det är värdefullt att låta barnen beskriva vad som 
händer utifrån bilder, vilket hen framhåller blir ett slags sätt att läsa. 

4.1.3 Lekmetoder för språkutveckling 

Under denna rubrik presenteras pedagogers olika beskrivningar av leken som metod för 
barns språkutveckling när det kommer till att beskriva och reflektera kring känslor. 

Lekmetoder för att beskriva och reflektera kring känslor 

Pedagogerna använder sig av leken som metod för barns språkutveckling på olika sätt. 
Flera av pedagogerna ser rollek av olika former som ett starkt lekverktyg för att beskriva 
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och reflektera kring känslor med barnen. Sex av pedagogerna berättar att de använder sig 
av EQ-dockor (Emotionell Intelligens) med de olika sinnesuttrycken ”glad, arg, ledsen, sur, 
rädd och lugn”. En pedagog berättar att de började med att presentera sina EQ-dockor när 
barnen var runt tre år. De använde då en docka i taget. Hen berättar att pedagogerna och 
barnen utifrån dockan reflekterade kring frågor som ”hur känns det när jag är glad? hur 
känns det i kroppen? vad gör mig glad? när blir jag glad?”, detta för att väcka en 
medvetenhet hos barnen.  

En annan pedagog beskriver att de använder EQ-dockor när de märker av känslomässig 
turbulens i barns lek, detta för att barnen ska få möjlighet att hitta rätt ord som beskriver 
känslan de har. Pedagogen berättar att de använder dockorna på ett lekfullt sätt för att 
barnen i konfliktsituationen ska kunna flytta fokus från att försvara sig till att kunna 
reflektera över själva problemet, då dockan får gestalta det som hände och känslorna 
barnen har under konflikten. En tredje pedagog lyfter att dockorna kan vara ett viktigt stöd 
för barn som behöver konkret material för att kunna beskriva och kommunicera. Hen 
framhåller att barnet har möjlighet att visa vilken känslodocka som stämmer bäst överens 
med barnets känsla och om känslan förändras efter att barnet fått möjlighet att delge sin 
känsla. På det sätt framhåller pedagogen att de använder lek som metod för barns 
språkutveckling. 

Flera av pedagogerna använder sig av rollek för att tillsammans med barnen reflektera 
kring olika lösningar på konflikter som uppstår. De gör detta i form av att själva inta 
lekkonfliktens roller eller med dockor som verktyg. Därefter ber de barnen att komma med 
lösningar på hur pedagogerna kan göra för att komma överens på ett bättre sätt. 
Pedagogerna upplever att barnen har lättare att ta till sig av lärdomen när den inte är 
direkt riktad mot dem. Två pedagoger anser att det är värdefullt att helt spontant inleda 
den fiktiva konflikten med kollegan för att få barnen att reagera.  

När det kommer till barns förmåga att beskriva känslor under svåra situationer så som 
föräldrarnas skilsmässor, bortgång av anhörig eller husdjur eller andra svåra situationer 
beskriver en pedagog att det bästa är att vara närvarande och möjligtvis belysa liknande 
situationer i litteratur som barnet och pedagogen tillsammans kan reflektera kring. En 
annan pedagog berättar att barnen bearbetar svåra situationer i leken där de skapar sig en 
egen förståelse över vad som hänt. Hen anser att det är viktigt att som pedagog vara 
närvarande och stötta barnet. Hen berättar att de till exempel har lekt begravning vilket 
ledde till att barnen fick möjlighet att ställa frågor och reflektera tillsammans, exempelvis 
om varför prästen lägger jord på kistan. Hen anser att det är viktigt att som pedagog göra 
obegripliga situationer lättare för barnen att förstå. 

4.1.4 Språk- och lekmaterial 

När pedagogerna diskuterar lek som metod för barns språkutveckling benämns materialet 
som en viktig del. De lyfter olika material så som bokstavsmagneter, alfabetspussel, 
litteratur, rim-memori, språklådor, rim och ramsor, appar i lärplattan och skapande 
material, dessa material används på olika lekfulla sätt tillsammans med barnen. En 
pedagog berättar om ett spel som heter ”gissa vem det här är”, hen beskriver att pedagogen 
ger barnen ledtrådar så som ”jag har fyra ben”, ”jag är luden”, på det sättet framhåller hen 
att barnen utmanas i sin språkutveckling på ett lekfullt sätt. En annan pedagog berättar att 
de har bilder på olika föremål, till exempel en bil, under bilden på bilen är det tre sträck där 
bokstaven ”i” står på mittersta sträcket, sedan finns det separata bokstäver som barnen kan 
använda för att fylla i ordet. Hen berättar också att de har börjat arbeta som logopeder gör 
för att utveckla barns språk. Hen beskriver att de använder konkreta exempel på föremåls 
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ljud, till exempel att cykelpumpen låter ”f-f-f-f” som ”f” i ordet farmor och att fisken låter 
”puh-puh” som ”p” i ordet pappa. Pedagogen gör detta för att barnen ska få något konkret 
att tänka på, hen anser också att det är viktigt att använda olika vägar till barns kunskap då 
alla lär olika. En tredje pedagog lyfter lek- och språkmaterialet ”rimlåda” där barnen kan 
lägga i ett ord eller bild som vänder sig i en rutschkana inne i lådan och blir till ett annat 
ord som rimmar med det första ordet. En fjärde pedagog berättar om ett spel som de kallar 
”bokstavslabyrinten” där barnen till exempel ljuder ”m-m-m” medan hen följer spelets väg. 
På vägen dyker det upp bilder på föremål som börjar på bokstaven ”M”. Hen berättar också 
att de har använt sig av tärningar eller kort med bilder på olika föremål som barnen och 
pedagogerna tillsammans kan bygga en saga kring. De vänder upp en bild i taget och 
inkluderar den i berättelsen som de skapar tillsammans, till exempel ”det var en gång” ”en 
gris” som fick ett ”äpple”.  

4.2 Barns lek som utgångspunkt och metod för barns 
språkutveckling 

I detta avsnitt presenteras olika teman som uppkom under intervjutillfällena. De tar 
utgångspunkt i barns lek och intressen för ett språkutvecklande lärande. 

Samtliga pedagoger anser att barn lär sig bättre om verksamheten planeras utifrån barns 
intressen. En pedagog förklarar det som att de utifrån barns intressen kan vidareutveckla 
en kunskap mot andra kunskaper. Pedagogerna är överens om att barn tycker om ramsor 
och sånger och därav använder de sig mycket av det i verksamheten, vilket de framhåller är 
språkutvecklande för barn. 

4.2.1 Teman utifrån barns lek och intressen 

En pedagog berättar att de har utgått ifrån barnens intresse för barnprogrammet ”labyrint” 
från barnkanalen. Under det temat blev barnen de som styrde processen och innehållet. 
Barnen lärde pedagogerna om ämnet och utbytte kunskap med varandra inom temat. 
Pedagogen berättar att de till att börja med tillsammans med barnen tittade på ett avsnitt 
av labyrint på lärplattan. Hen förklarar vidare att de visualiserade programmet genom att 
göra en labyrint av en stor kartong. De gjorde även egna robotar av mjölkkartonger och 
annat återbruksmaterial. Pedagogerna fanns där för att ställa frågor kring vad barnen 
behövde och förse de med material. Hen framhåller att temat uppmuntrade till stor 
språkutveckling för barnen då de barn som kunde mer om programmet delade med sig av 
kunskapen till de barn som kunde mindre. Barnen diskuterade med varandra och 
argumenterade kring varför robotarna såg ut som de gjorde. Hen berättar att barnen 
genom att prata om något de var intresserade av hade mycket att säga och glömde bort att 
vara blyga. Hen berättar att det är lätt att se om barnen är intresserade av ämnet, och att 
det därför är bättre att ta utgångspunkt i barnens intressen för att nå pedagogernas mål 
och tanke med arbetet. 

En pedagog berättar att när barnen lekte polis var hen där och tillförde nya ord till leken 
och genom det blev leken språkutvecklande. Utifrån barnens intresse för poliser 
kontaktade de även en polis som kom till förskolan och berättade om yrket, där polisen 
också visade sina verktyg som behövs inom yrket.  

En tredje pedagog berättar att barnen visat stort intresse för djuren i skogen vilket blev 
starten för deras tema. Hen berättar att temat varit språkutvecklande för barnen då de 
diskuterat de olika djuren, vad de äter och hur de bor. Hen fortsätter med att berätta att de 
också utgått ifrån barnens intresse för Pokemon. Hen tycker att det är värdefullt att alltid 
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utgå ifrån barnens erfarenhetsvärld. Att barnen vet något om ämnet som sen pedagogen 
kan vidareutveckla. 

4.3 Samspelet mellan barn  

I detta avsnitt presenteras hur pedagogerna beskriver att samspelet och språkutvecklingen 
samverkar samt hur lärandemiljön inverkar på och möjliggör samspelet mellan barn för 
barns språkutveckling. 

En pedagog ser det som att ur barns verbala språk föds barns samspel vilket hen lyfter 
resulterar i att leken kommer gratis. Medan en annan ser det som att genom samspel föds 
leken och genom lek föds samspel vilket resulterar i att språket utvecklas naturligt. 

Flertalet pedagoger tycker att det är viktigt att ta tillvara på barns samspel för att deras 
språk ska utvecklas. Pedagogerna ger exempel på att de kan leka styrda lekar som ringlekar 
för att möjliggöra barns samspel och språkliga utveckling, de ger exempel som ”bro bro 
breja” och ”en bonde i vår by”. En pedagog berättar om en lek där alla barn står och håller 
varandra i händerna i en cirkel, därefter har de en rockring som ska passera varje barn 
utan att barnen får släppa varandras händer. Hen framhåller att den leken får barnen att 
samspela och att verbalt beskriva för varandra hur de kan göra för att lyckas. Under 
intervjuerna framkommer det att matsituationen är ett tillfälle som möjliggör barns 
samspel och språkutveckling. Under matsituationen har barn möjlighet att få ögonkontakt, 
lyssna på varandra och diskutera erfarenheter. 

4.3.1 Lärandemiljö 

Den fysiska miljöns inverkan på barns samspel 

Samtliga pedagoger anser att miljön är viktig för barns språkutveckling men även för barns 
möjlighet till positivt samspel. De beskriver miljön som den ”tredje pedagogen” och 
framhåller att miljön påverkar det barnen gör positivt eller negativt. Pedagogerna är 
överens om att miljön ska vara tillåtande och att barnen ska känna sig bekväma och trygga 
i den.  

Hälften av pedagogerna beskriver att de har rum i rummen där barnen ofta samspelar och 
samtalar utifrån det de leker med. De berättar att en miljö med många olika intressanta 
platser skapar bättre arbetsro på avdelningen, vilket gör det lättare för alla att 
kommunicera med varandra. Pedagogerna beskriver sina avdelningar lite olika, en del har 
stora lokaler med rum i rummen medan andra har en avdelning med flera faktiska rum. 
Pedagogerna berättar att lokaler med ”rum i rummen” ger de möjlighet att få en överblick 
över allt som sker på avdelningen. I kontrast till detta kan det även bli en nackdel för barn 
som vill ha kontroll då de blir stressade i stora lokaler då det händer mycket på samma 
plats. En annan nackdel är den höga ljudnivån och att barnen kan råka rasa varandras 
lekar för att de alltid vistas i samma rum.  

Pedagogerna tar upp att det är viktigt att reflektera över vad miljön förmedlar till barnen, 
vilka intressen den välkomnar och att som pedagog reflektera över vad syftet är med det.  
De är eniga om att det är viktigt med en genomtänkt miljö som utmanar normer och 
uppmuntrar till jämlikhet.  
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Gruppkonstellationens påverkan på barns samspel 

Pedagogerna uppmuntrar till en tillåtande miljö där barn och pedagoger respekterar och 
lyssnar på varandra. De berättar att det även är värdefullt att dela in barnen i grupper med 
färre barn, detta för att alla ska våga uttrycka sig.  

En del barngrupper är indelade efter ålder så kallade åldershomogena barngrupper andra 
barngrupper är indelade som blandad åldersgrupp. Pedagogerna diskuterar för och 
nackdelar med de olika gruppkonstellationerna och belyser hur det påverkar barns samspel 
och språkutveckling.  

När de diskuterar ålderhomogena barngrupper anser flera pedagoger att det är lättare som 
pedagog att utmana deras språkförmåga, då de anser att det är fler barn som är på ungefär 
samma språkliga utvecklingsnivå än i en barngrupp med blandade åldrar. De anser att det 
även kan skilja sig språkligt inom åldershomogena barngrupper men inte riktigt lika 
mycket som mellan en ettåring och en femåring. En annan fördel med ålderhomogena 
barngrupper som flera pedagoger lyfter är att det är smidigare att arbeta i projekt och med 
utmanande material i samlingar.  

Tre pedagoger belyser dessutom att de äldsta barnen i barngrupper med blandade åldrar 
lätt blir de som inte utmanas tillräckligt utan i stället får ta hänsyn till de yngre. De 
beskriver att de äldre barnen blir tilldelad eller tar på sig rollen som ”hjälpfröken”. En 
pedagog berättar att de såg detta så tydligt i en barngrupp med blandade åldrar att de var 
tvungna att omstrukturera och skapa en ”ren” femårsgrupp. En annan pedagog som aldrig 
arbetat i en barngrupp med blandade åldrar tror att allt har med pedagogers inställning att 
göra.  

Tre pedagoger lyfter att det är värdefullt att ta tillvara på barns erfarenheter. De gör detta 
genom att anordna grupper där de som vet mindre får möjlighet att samspela med de som 
vet mer om ett ämne, vilket de framhåller är språkutvecklande för barnen. De framhåller 
att barnen lär sig av vararandra då det oftast finns de som kommit väldigt långt i sin 
språkutveckling medan andra precis håller på att lära sig. Oavsett om det är en 
ålderhomogen barngrupp eller en barngrupp med blandade åldrar anser pedagogerna att 
det viktigaste är att se varje individ och utgå ifrån vart hen är i sin utveckling, vilket enligt 
dem kräver en pedagog som är närvarande både fysiskt och mentalt. 

4.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis anser samtliga pedagoger att leken ska få ta en stor plats i förskolans 
verksamhet, både den fria leken och styrd lek där pedagogerna uppmärksammar och 
utmanar barnen till ny kunskap. De anser att språket kommuniceras på olika sätt, verbalt, 
med kroppsspråk, bilder, tecken, i rollek, samspel och lek med andra. Pedagogerna 
framhåller även att deras eget förhållningssätt och närvaro i leken är viktig för barns 
språkutveckling. De beskriver att det är viktigt att vara en god förebild och visa att alla är 
lika mycket värda samt stödja barn att sätta ord på sina känslor. 

Pedagogerna anser att det är värdefullt att utgå ifrån barns lek och intressen för att sedan 
vidareutveckla kunskapen mot andra kunskaper. De beskriver att samspelet mellan barn är 
viktig för barns språkutveckling och att utformningen av miljön är värdefull för barns 
samspel.  
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5 Analys 

I detta kapitel analyserar vi studiens resultat kopplat till studiens teoretiska utgångspunkt. 
Analysen presenteras under rubrikerna 1) lek, rörelsebaserat lärande och barns livsvärld, 
2) språk och barns lärandemiljö, 3) samspel och språk. 

5.1 Lek, rörelsebaserat lärande och barns livsvärld 

Utifrån vårt resultat framgår det att leken är frihet för barn, något lustfyllt baserad på 
barns egna initiativ och en plats där de vågar vara sig själva genom fantasi, rörelse 
och språk. Leken ger barnen möjlighet att bearbeta upplevelser och känslor. Vilket vi 
kan koppla samman med vår teoretiska utgångspunkt och Vygotskijs (1995) tankar 
kring att barn bearbetar känslor genom lek och fantasi. Något som blir intressant är 
att det utifrån resultatet går att utläsa att två respondenter beskriver leken som en 
fantasivärld, något som inte är på riktigt. Utifrån detta kan deras synsätt på leken 
ifrågasättas. ”Leken som något som inte är på riktigt”. Enligt Vygotskij använder barn 
i leken sin fantasi för att bearbeta känslor, upplevelser och ge liv åt erfarenheter. Han 
ansåg att leken blir barns egen berättelse. Öhman (2003) lyfter leken som det mest 
fria uttryckssättet för barn att bearbeta sina känslor. Även Skolverket (2016a) skriver 
att barn bearbetar sina känslor och upplevelser i leken. Utifrån detta borde leken bli 
något som i allra hösta grad är på riktigt.  

Utifrån resultatet går det att se att barn lär på fler sätt och olika sätt till exempel via 
olika sinnen och genom leken får de bearbeta upplevelser med hela kroppen. 
Vygotskij (1995) beskrev att barn använder kroppsspråk i form av blickar och gester 
som uttryck. Johansson (2011) tar också upp att barn använder kroppen med stöd av 
gester och känslouttryck men hon beskriver att barn gör detta för att förstå och tolka 
världen. Vilket går att koppla samman med det Dewey (1999) ansåg angående att 
barn behöver använda sina kroppar praktiskt och känna leklust för att bli motiverade 
att lära. Sundgren (2011) skriver att detta är viktigt för barns utveckling och för att 
barn ska kunna lära på djupet. Dewey (1999) ansåg även att när barn får använda 
kroppen fysiskt och ge uttryck för sina naturliga impulser blir det ett nöje att lära. 
Detta kan tolkas som att röra kroppen fysiskt är rörelse och rörelse är en viktig 
komponent i leken. Johansson (2011) skriver att förskollärare behöver se barn ur ett 
helhetsperspektiv. 

I resultatet går det att utläsa att samtliga respondenter anser att barns livsvärld i 
form av deras egna lekar och intressen är den i särklass viktigaste utgångspunkt för 
barns lärande och utveckling då den lustfyllda leken och det lustfyllda lärandet går 
hand i hand. ”Barn söker och erövrar kunskap genom lek” (Skolverket, 2016a). Vårt 
resultat visar att endast ett fåtal av deltagande respondenter kan ge konkreta exempel 
på hur de tar tillvara på barns lek och intressen i planeringen av verksamheten. Det 
skiljer sig märkbart mellan vad respondenterna säger att de står för och vad de 
beskriver att de faktiskt gör i form av konkreta exempel. Dewey (1999) beskrev att ju 
närmare kunskapsinnehållet ligger barns livsvärld desto mer meningsfullt blir 
lärandet och kunskapen för barnen. 
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5.2 Språk och barns lärandemiljö 

I resultatet säger en respondent ”barn som har mindre utvecklad lekkompetens och mindre 
utvecklad språkkompetens blir ofta de som går in i leken och förstör och röjer runt i de 
andra barnens lek för att de inte vet hur de ska göra för att få komma in i leken”. Detta 
uttalande väcker många frågor. Till att börja med går det att fundera på vart respondenten 
befinner sig i förhållande till barnen i den situationen. Denna fråga går att koppla samman 
med det Fleer (2015) framhåller om att förskollärares fysiska placering i rummet avgör 
vilken uppfattning de får. Vilket enligt forskaren också påverkar vilka lekar som undgås 
helt. En fråga som väcks utifrån Fleers utsaga är om pedagogen ser vad det barnet som 
”röjer runt” ger uttryck för och vart pedagogen befinner sig i rummet när hen tolkar 
barnets handling. Dewey (1999) stod för att lärarens beteende påverkar barns mentala och 
emotionella handlande. En fråga som knyter an till det Fleer (2015) skrev om ”vilka lekar 
som undgår förskolläraren helt” är, vad händer mellan barnen precis innan det barnet 
börjar ”röja runt”?  

I resultatet framgår det att två respondenter ansåg att språket blir oerhört viktigt vid en 
viss ålder och lyfter att de mer verbala barnen håller ihop medan barnet som inte har ett 
lika verbalt utvecklat språk hamnar utanför. Utifrån empirin går det att dra slutsatsen att 
barn som inte har ett fullt lika utvecklat verbalt språk förmedlar sig med kroppsspråk. 
Samtliga respondenter visar medvetenhet om att de barnen får en mer fysisk lek eftersom 
att de inte kan uttrycka sina känslor och upplevelser verbalt. Så för att återgå till frågan 
”vad hände precis innan det barnet började röja runt”, kan det mer verbala barnet ha sagt 
eller gjort något innan som påverkade barnet till att ”röja runt”. Ur ett annat perspektiv 
kan det vara så att det mer verbala barnet vill skydda sin lek från att bli förstörd baserat på 
tidigare händelser med det barnet.  

Detta går också att knyta an till studiens teoretiska utgångspunkt angående Vygotskijs 
tankar om den proximala utvecklingszonen som innefattar att den yttre tanken föregår den 
inre tanken, i denna situation på ett negativt sätt. En hypotes utifrån det mer verbala 
barnets perspektiv kan vara att hen upplever det som att ”jag vet att Aron kommer att 
förstöra min lek nu när han springer fram till mig, vilket gör att jag skyddar mitt torn 
byggd av klossar med armen. Aron välter mitt torn och sedan hör jag att fröken säger ’nej’ 
och blir arg på Aron. Genom detta får jag bekräftat för mig att det jag redan erfarit av Aron 
är sant och jag har lärt mig något nytt, att det är okej att säga nej till Aron.” På detta sätt 
ger pedagogen det mer verbala barnet yttre tankar som föregår de inre tankarna. 
Johansson (2011) framhåller att det inte går att skilja individer från det sammanhang de 
ingår i, oavsett specifika situationer eller verksamheten som helhet. Detta skulle kunna 
tolkas som att barn är inte, barn blir i olika sammanhang och med olika personer. 

5.3 Samspel och språk 

När det gäller samspel och analys så visar studiens resultat att en respondent anser 
att ur det verbala språket föds barns samspel och sedan kommer leken. I kontrast till 
det ansåg en annan respondent att samspel föds genom lek och lek föds genom 
samspel vilket hon menar resulterar i barns språkutveckling. Utifrån första 
respondentens åsikt väcks frågan om hon i så fall anser att barn inte varken kan leka 
eller samspela om de inte har det verbala språket. Medan den andra respondenten 
anser att lek och samspel utvecklas i symbios och att språket sedan utvecklas 
naturligt. Utifrån den första respondentens utsaga går det att ställa sig frågande kring 
hur hon arbetar med de yngsta barnen i förskolan då de inte har det verbala språket. 
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Hade hon istället beskrivit att kroppsspråket föregår barns samspel och lek hade det 
däremot fått en annan innebörd. För att koppla detta till Vygotskijs proximala 
utvecklingzon om att yttre tankar föregår inre tankar skulle exempelvis barns 
kroppsspråk i form av handlingar kunna vara en första inbjudan till lek och samspel. 
När barnen sedan samspelar genom kroppsspråket kan de nå förmågor som går 
utöver den egna individens kunskap och erfarenhet och där och då väcks samspel och 
lek. I resultatet framgår det att det verbala språket är viktigare för vuxna för att 
kunna samspela än vad det är för barn då de använder kroppsspråket för att 
kommunicera. 

Det framkom i resultatet att flertalet respondenter uppmärksammar att det är 
värdefullt att anordna en miljö som uppmuntrar till samspel. Men utifrån studiens 
teoretiska utgångspunkt framhöll Dewey (1999) att det inte räcker med att duka fram 
lärorika miljöer och material om inte lärarna är närvarande i samspel och dialog med 
barnen. Skolverket (2016a) skriver att samspelet är viktigt barn emellan och barn 
förskollärare emellan för barns utveckling och lärande. 

6 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi metodval, därefter följer en resultatdiskussion som syftar 
till att svara på studies syfte och forskningsfrågor kring hur pedagoger beskriver att 
de ser på och använder leken som metod, barns lek och intressen som utgångspunkt 
och metod samt hur pedagoger beskriver att de tar tillvara på och möjliggör 
samspelet mellan barn för barns språkutveckling. Därefter presenterar vi vår slutsats, 
studiens relevans för förskolläraryrket samt förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Studien utgår ifrån en kvalitativ ansats som Bryman (2011) skriver om. Vi valde att 
använda oss av semistrukturerade intervjuer eftersom att våra forskningsfrågor 
efterfrågar pedagogers beskrivningar av lek, barns lek och intressen samt hur 
pedagoger tar tillvara på och möjliggör samspelet mellan barn för att uppmuntra 
barns språkutveckling. Därav var semistrukturerade intervjuer ett val av metod som 
innebär att vi kunde fördjupa frågorna och pedagogernas svar med följdfrågor.  

Vi valde att använda diktafon som stöd vid intervjutillfällena vilket var värdefullt för 
vår studie för att kunna gå tillbaka och analysera data i efterhand. Studiens 
trovärdighet kan ifrågasättas då pedagogerna beskriver vad de gör med exempel men 
studien innehåller inte några observationer som kan styrka att pedagogerna gör som 
de säger. Studien blir ändock trovärdig i sig då studien endast efterfrågar pedagogers 
egna beskrivningar av lek, barns lek och intressen samt hur pedagoger tar tillvara på 
och möjliggör samspelet mellan barn för att uppmuntra barns språkutveckling. 

6.2 Resultatdiskussion 

I studiens problemformulering beskriver vi att vi erfarit att pedagoger sällan 
möjliggör eller verkar ha ett medvetet bruk av barns lek och samspel för att stödja 
barns språkutveckling. Utifrån problemformuleringen har vi för avsikt att i detta 
avsnitt svara på studiens forskningsfrågor. Vi diskuterar den tidigare forskning som 
lyfts i studien med studiens resultat för att besvara forskningsfrågorna som även 
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utgör rubrikerna i detta avsnitt. 1) Hur beskriver pedagoger att de ser på och 
använder leken som metod för barns språkutveckling, 2) Hur beskriver pedagoger att 
de använder barns lek som utgångspunkt och metod för barns språkutveckling, 3) 
Hur beskriver pedagoger att lärandemiljön möjliggör samspelet mellan barn för att 
uppmuntra barns språkutveckling. 

6.2.1 Hur beskriver pedagoger att de ser på och använder leken som 
metod för barns språkutveckling? 

Utifrån det analyserade resultaten kan vi identifiera övergripande kategorier som 
synliggör att leken har betydelse för barns utveckling och lärande. För att leken ska få 
utrymme i förskolan behövs en närvarande pedagog med ett reflekterande 
förhållningssätt som förser och stöttar barn med de rätta verktygen och materialen. 
Det blir tydligt att pedagoger ser barns emotionella känslouttryck som en viktig del 
för barns språkutveckling, därav behövs det lekmetoder för att beskriva och reflektera 
kring känslor.  

Synen på lek 

Utifrån studiens innehåll anses leken i allra högsta grad som värdefull för barns 
utveckling och lärande. Ciolan (2013) skriver att leken tidigare sågs som lärandets 
motpol. Att leken skulle vara lärandets motpol är något som vi utifrån vår studie 
baserad på resultat och tidigare forskning kan se inte stämmer.  

I resultatet framgår det att leken ses som fri och lustfylld och baserad på barns egna 
initiativ. Den beskrivs som något spontant och något som barn gör av egen vilja. 
Skolverket (2016a) framhåller även betydelsen av barns lek för att de ska utvecklas. 
Vilket går att koppla samman med studiens resultat där det framgår att leken är 
språkutvecklande och att lek och lärande går hand i hand. I studiens resultat framgår 
det att barn i leken socialiseras, lär sig samspela, turtagning, konflikthantering samt 
utvecklas inom läroplanens ämnen matematik, teknik och motorik. 

I resultatet framgår det att det är viktigt att leken sker under jämlika förhållanden. 
Samtliga pedagoger lyfter även att det är viktigt att vara en god förbild och visa att 
alla är lika mycket värda. Vi anser då att det blir tydligt att pedagogers 
förhållningssätt blir av stor vikt för barns självkänsla och självförtroende som i sin tur 
påverkar barns lust att leka och barns lust till att lära och utvecklas. Det framgår av 
resultatet att flertalet pedagoger ser deras eget förhållningssätt som betydelsefullt för 
barns språkutveckling. De framhåller att de kan vara närvarande i leken för att förse 
barn med verktyg som de behöver för att ta sig framåt så som att introducera nya ord, 
tolka kroppsuttryck i form av kroppsspråk samt få sina sinnesintryck bekräftade. 
Utifrån detta och det Johansson (2011) skriver om att det inte går att skilja individer 
från det sammanhang som de ingår i anser vi att pedagogers förhållningssätt och 
barnsyn blir starkt avgörande för vilka möjligheter barn får för att leka och utveckla 
sitt språk. 

I analysen lyfts en pedagogs utsaga om att barn som har mindre utvecklad lekkompetens 
och mindre utvecklad språkkompetens ofta blir de som går in i leken och förstör och som 
hon uttryckte det ”röjer runt”. Där ställs frågor om vart pedagogen befinner sig i rummet 
när hen tolkar barnets handling och vilka lekar och uttryck som undgår pedagogen helt. 
Det kan tolkas som att det blir en ond cirkel som handlar om missuppfattningar och 
missförstånd, både från barnens och pedagogens sida. Knutsdotter Olofsson (2003) 
framhåller vikten av pedagogers närvaro i leken för att stödja barns lek- och 
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språkkompetens i form av att vägleda och tillsammans med barnen försöka förstå och sätta 
ord på barns känslor och handlingar. Utifrån detta är det alltså viktigt att pedagogen är 
närvarande i barns lek, förebygger missförstånd och stöttar barn som inte förstår andra 
barns leksignaler både när det kommer till barnet som ”röjer runt” och det mer verbala 
barnet.  

Lek som metod 

Shoval, Sharir och Shulruf (2014) skriver också att förskolan behöver ta tillvara på 
leken och kopplar samman den med barns rörelse. Detta anses också viktigt utifrån 
vårt teoretiska perspektiv som Sundgren (2011) skriver om, att ett aktivt och 
rörelserikt lärande är viktigt för barns utveckling och menar på att barn endast 
genom att själva få pröva lär sig på djupet. Det går att koppla samman med studiens 
resultat som visar på att barn behöver få använda alla sina sinnen för att lära då barn 
lär på fler sätt och på olika sätt. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson 
(2009) skriver att förskolor som håller god kvalitet ofta använder sig av estetik i sin 
verksamhet för att barnen ska få möjlighet att utforska och utvecklas med hela 
kroppen. Av resultatet framgår det att barnen finner estetik och rörelse som lustfyllt 
då de uppkommer flera exempel där barn tar till sig kunskapen exempelvis sången 
om det innefattar en rytm eller rörelse. Genom att barn får prova själva framhåller Li 
(2016) att de kan uppmuntras till lusten att vilja lära och få förståelse för varför de 
ska lära sig nya saker. Av resultatet framgår det ett synsätt om att barn lär med alla 
sina sinnen och då blir lekens lustfyllda lärande en bra utgångspunkt.  

Hakkarainen (2006) diskuterar en liknande metod som han benämner playworld 
vilken innebär att pedagoger utgår från problemsituationer utifrån exempelvis 
litteratur som de sedan analyserar, omvandlar och reflekterar över tillsammans med 
barnen för deras språkliga utveckling. Metoden playworld har stora likheter med vår 
studies resultat som visar att pedagoger använder sig av rollek men också EQ-dockor 
för att lyfta barns konflikter och känslor och uppmuntra barnen till att reflektera och 
utveckla sitt språk. Pedagogerna använder sig av rollek genom att gestalta ett 
problem som uppstått och få barnen att tillsammans komma fram till en lösning på 
hur de kan lösa problemet. Det framgår även att barnen har lättare att utgå ifrån 
någon annan än hen själv. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2014) 
beskriver liknande metoder kring litteratur för barns språkutveckling där de anser att 
det viktigaste är att fånga och ta tillvara på barns tankar och frågor. Resultatet visar 
att pedagoger använder sig av lekmetoder för barns språkutveckling så som rim och 
ramsor, språklåda, rimlåda, appar i lärplattan, alfabetspussel, bokstavsmagneter, 
bokstavslabyrint, beskriva-lekar, språkljudslekar samt historieberättande med 
barnen. 

6.2.2 Hur beskriver pedagoger att de använder barns lek som 
utgångspunkt och metod för barns språkutveckling? 

Utifrån det analyserade resultatets kategorier beskrivs barns lek som en värdefull 
utgångspunkt för barns språkutveckling. Pedagoger bör utgå från barns livsvärld och 
skapa teman för att vidareutveckla den redan befintliga kunskapen mot nya 
kunskaper. 

I resultatet framgår det att samtliga pedagoger anser att barn lär sig bättre om pedagoger 
planerar verksamheten och det som de vill nå utifrån barns egna intressen. En pedagog 
anser att det är värdefullt att använda barns intressen som utgångspunkt för planeringen 
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av verksamheten för att sedan vidareutveckla kunskapen mot andra kunskaper. Det 
framgår även att samtliga pedagoger är medvetna om att barn bearbetar sin livsvärld i 
leken och via språket. Fleer (2015) belyser i sin forskning att pedagoger bör ta tillvara på 
barns fantasi, hypoteser och idéer och genom det stödja de i att verbalisera sina tankar. 
Fleer framhåller dock att bristen av pedagogers fysiska och mentala närvaro resulterar i att 
barns intressen och lek undgås.  

Trots att samtliga pedagoger anser att barn lär sig bättre om pedagogerna utgår ifrån barns 
intressen i planeringen av verksamheten så var det endast tre pedagoger som kunde ge 
konkreta exempel på aktiviteter de gjort baserat på barns lek och intressen. Detta kan 
tolkas som att pedagogerna är väl medvetna om det som Skolverket (2016a) skriver i 
läroplanen, om att verksamheten ska utgå ifrån barns livsvärld som bland annat innefattar 
barns intressen och lek men att de inte omsätter detta i praktiken. Utifrån den tolkningen 
blir pedagogernas utsagor mer vilja än verklighet. Dock, framgår det av resultatet, att 
barnen tycker om ramsor och sånger vilket av den anledningen utgör en stor del av 
verksamheten. Dewey (1999) ansåg att barn behöver få vara med och forma sin egen 
utveckling i verksamheten, detta utifrån deras egen livsvärld i form av erfarenheter och 
intressen.  

6.2.3 Hur beskriver pedagoger att lärandemiljön möjliggör samspelet 
mellan barn för att uppmuntra barns språkutveckling? 

Av det analyserade resultatets kategorier framgår det att lärandemiljön i form av den 
fysiska miljön och gruppkonstellationen bör möjliggöra samspelet mellan barn. Dessa 
påverkar möjligheten för barns samspel och språkutveckling.  

Flertalet pedagoger beskriver att leken uppmuntrar till barns samspel och 
språkutveckling, något som även Shoval, Sharir och Shulruf (2014) framhåller. I 
resultatet framgår det även tydligt att flertalet pedagoger anser att barns samspel är 
viktigt för barns språkutveckling. I resultatet framgår det att en del pedagoger 
anordnar gruppkonstellationer där barn som kommit olika långt i sin verbala 
utveckling får mötas och utmanas till språkutveckling. 

Pedagogerna möjliggör barns samspel genom lärandemiljön i form av barngruppen 
genom att uppmuntra till samarbetsövningar. Utöver det uppmuntrar de till samspel 
för barns språkutveckling genom att möjliggöra tillfällen för gemensamma 
reflektioner och samtal så som vid matsituationer. Vicarious och Sandberg (2007) 
lyfter att det är bra om barn får möjlighet att reflektera utifrån ett utbud av olika 
perspektiv. Även Öhman (2003) lyfter fördelar med att barn får verbalisera sina 
tankar. Hon vidareutvecklar det med att skriva att barn genom att ta del av andra 
barns tankar får större förståelse för att alla inte alltid tycker lika och att det inte 
finns något rätt eller fel.  

Andra lärandemiljöer som uppmuntrar till samspel mellan barn för barns 
språkutveckling är att inreda rummen så att de möjliggör positiva samtalssituationer. 
Detta genom att exempelvis skapa rum i rummen där de uppmuntras till att språka 
kring det som finns i just den miljön de befinner sig i. 

6.3 Slutsats 

Utifrån våra erfarenheter kring att pedagoger sällan möjliggör eller verkar ha ett medvetet 
bruk av barns lek och samspel för att stödja barns språkutveckling kan vi efter avslutad 
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studie dra slutsatsen att pedagoger behöver ha ett medvetet bruk av lek och barns lek. 
Pedagogers barnsyn och förhållningssätt är viktig för barns självkänsla och självförtroende 
och blir avgörande för vilka möjligheter barn får för att leka och utveckla sitt språk. I och 
med det blir det värdefullt att ha i åtanke att barn är inte, barn blir i olika situationer, 
sammanhang och med olika människor. Ju närmare kunskapsinnehållet ligger barns 
livsvärld desto mer meningsfullt och motiverande blir lärandet och kunskapen för barnen. 
Avslutningsvis bör barn ses ur ett helhetsperspektiv, de behöver få använda alla sina 
sinnen för att lära då barn lär på fler sätt och på olika sätt. 

6.4 Relevans för förskolläraryrket 

Denna studie har pedagogisk relevans eftersom att den beskriver pedagogers 
medvetenhet av lek som metod för barns språkutveckling. Studien visar även på att 
pedagogers förhållningssätt påverkar vilken möjlighet och vilket utrymme leken får i 
verksamheten. Johansson (2011) framhåller att barn bör ses ur ett helhetsperspektiv 
där lärandet bildar en helhet. Hon menar att det inte går att skilja på barns tänkande, 
kroppsuttryck, känslor och sätt att förhålla sig till varandra. Hon framhåller att alla 
delar är viktiga komponenter för barns livsvärldar. Denna studie visar även på brister 
och utvecklingsmöjligheter angående huruvida pedagoger använder barns lek och 
intressen som utgångspunkt och metod för barns språkutveckling. Skolverket (2016a) 
skriver att leken är viktig för barns utveckling och lärande och bör prägla förskolans 
verksamhet. De skriver även att förskollärare bör utgå ifrån barns intressen, 
erfarenheter och motivation.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

I och med att vi enbart utgått ifrån pedagogers beskrivningar för att få svar på våra 
forskningsfrågor och inte observerat de i praktiken skulle det vara intressant om 
någon gör en framtida studie som även innefattar observationer. 

Genom vår studie ser vi att forskning kring barns lek och intressen som utgångspunkt 
och metod för lärande överlag är bristfällig, detta trots att det anses viktigt i 
läroplanen för förskolan (Skolverket 2016a). Därav föreslår vi fortsatt forskning kring 
ämnet då det även i studiens resultat framkom att barns lek och intressen som 
utgångspunkt är av betydelse för barns utveckling och lärande. 
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Bilaga 1 

Missivbrev 

Vill du delta i vår studie? 

Hej 

Vi heter Jeanette och Linda och vi läser sjunde och sista terminen på 
förskollärarprogrammet vid Mälardalens högskola. Vi har börjat skriva vårt självständiga 
arbete och du tillfrågas härmed om du vill delta i denna studie, som syftar till att få en 
fördjupad kunskap om hur pedagoger kan använda lek som metod för barns 
språkutveckling samt hur pedagoger använder barns egen lek och intressen som 
utgångspunkt och metod i verksamheten i avseende att gynna barns språkliga utveckling. 
Studien syftar även till att undersöka hur pedagoger tar tillvara på och möjliggör samspelet 
mellan barn för att uppmuntra till barns språkutveckling. Vi har valt intervju som 
datainsamlingsmetod för examensarbetet och vill därför träffa dig för en intervju. Vi 
kommer även samtala med fler pedagoger. Intervjuerna kommer att ta cirka 20-40 
minuter. En av oss studenter samt en pedagog kommer att närvara vid intervjutillfället, 
samtalet spelas in med stöd av en diktafon. 

 

I och med intervjuerna har vi tagit hänsyn till de etiska forskningsprinciper som 
Vetenskapsrådet (www.vr.se) beskriver. Informationskravet tar vi hänsyn till genom att vi 
informerar er pedagoger om syftet med vår studie. Samtyckeskravet tar vi hänsyn till 
genom att ni pedagoger får bestämma över er medverkan och kan när som helst avbryta sin 
medverkan. Vi tar hänsyn till konfidentialitetskravet genom att inte peka ut någon pedagog 
eller förskola med namn eller annat som går att spåra. Nyttjandehetskravet tar vi hänsyn 
till genom att informera er pedagoger om att materialet används för detta examensarbete, 
vilken kommer att läsas av lärare och studenter på högskolan. Det slutgiltiga arbetet 
kommer sedan att publiceras på Diva för allmänheten att ta del av.  

 

Önskar ni ytterligare uppgifter eller har frågor hör gärna av er till någon av oss via mail. 
Tack på förhand för er medverkan. 

Linda och Jeanette: 
Lbt12002@student.mdh.se 
Jkn11021@student.mdh.se 

Handledare:  
Karin Engdahl 
karin.engdahl@mdh.se 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Vad är lek för dig? 

Vad anser du om lek på förskolan? 

Hur beskriver pedagoger att de använder leken som metod för barns språkliga utveckling i 
verksamheten? 

Hur använder du eller tänker du använda leken som metod för barns språkliga lärande? 

Hur kan pedagoger leka med barnen för att utveckla språket? 

Hur kan pedagoger leka med barnen för att hantera konflikter? 

Hur kan pedagoger leka för att utveckla språket och synliggöra och utmana normer på 
förskolan? 

Hur kan pedagoger leka sig till språkutveckling med barn som inte är trygg i det verbala 
språket? 

Har du sett att leken påverkas på grund av barns olika språkliga kompetens? Hur kan 
pedagoger i så fall stödja barn i leken som inte har samma språkliga kompetens? 

Hur kan man hjälpa barnen att hitta ord och beskriva känslor? 

Hur beskriver pedagoger att de använder barns lek och intressen som metod i 
verksamheten i avseende att gynna barns språkliga utveckling? 

Vad kan du se för språkligt lärande i barns lek?  

På vilket sätt uppmuntrar ni det (språkliga uttrycket)? Är ni medforskande i den språkliga 
processen? (egen lek) 

Hur kan barns intressen och egen lek påverka aktiviteter i avseende att gynna barns 
språkliga utveckling? 

Hur kan pedagoger leka med barnen för att utveckla språket och uppmuntra till jämlikhet i 
förskolan? 

Hur beskriver pedagoger att de tar tillvara på samspelet mellan barn för att uppmuntra till 
barns språkliga utveckling? 

Hur tar ni tillvara på samspelet mellan barn för att uppmuntra till barns språkutveckling? 

Finns det en koppling mellan samspel, lek och språkutveckling? Beskriv 

Kan leken användas som ett redskap för barns sociala samspel? Hur? 

Hur kan man leka för att hjälpa barnen att hantera svåra situationer? (inom språk och 
samspel) 



 

För och nackdelar med tanke på språkutveckling när det kommer till åldershomogena 
barngrupper och barngrupper med blandade åldrar? 

Hur kan miljön och materialet uppmuntra till lek som stödjer barns språkliga utveckling? 

Inbjuder er miljö till lek som utvecklar barns språkliga utveckling? Hur? Om inte hur vill ni 
utveckla miljön? 

Använder ni er av material som inbjuder till språklig lek? Kan du ge exempel på det? Hur 
kan ni utveckla det materialet? 

Leker ni med rim, ramsor/nonsensramsor, sånger, drama, rollek, teater, EQ-dockor eller 
något liknande för att utveckla barns språk?  

Hur uppmuntrar miljön till samspel? 

Hur påverkas barns möjlighet att samspela av miljön? påverkas barnens sätt att 
kommunicera av miljön?  

 

 

 

 

 


