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SAMMANFATTNING 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vilken roll leken spelar i barns språkliga 

utveckling och på vilket sätt pedagoger kan stimulera barns språkutveckling genom lek. 

Undersökningen handlar även om förskolans pedagogiska miljö har någon betydelse för 

barns lek- och språkutveckling. I litteraturen har studier gjorts kring teorier om lekens 

betydelse för barn, om barns språkutveckling samt om den pedagogiska miljöns 

inverkan på barns lek- och språkutveckling. En kvalitativ metod i form av intervjuer 

med pedagoger som arbetar på förskola har använts. I litteraturen och i intervjuerna har 

det framkommit att den pedagogiska miljön påverkar både lek- och språkutvecklingen 

samt att leken är oerhört viktig för barns språkutveckling. Denna studie har stimulerat 

oss till ett fortsatt arbete inom lek- och språkutveckling med barn på förskola. 
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1 Inledning  

 

Som barn vill man minnas att dagarna var fulla av lek. Leken fanns överallt i vår vardag 

det gällde bara att hitta den och hitta tid och plats till en rolig lekstund. Det var oftast 

inte svårt utan man lekte och hade roligt, lärde sig en massa saker ensam och 

tillsammans med andra. Som verksamma pedagoger på förskolan upplever vi leken på 

nära håll. Barn och vuxna leker och har roligt tillsammans och de vuxna har stor 

betydelse för barnen. Barn har en förmåga att kunna leka med i princip vad som helst, 

när som helst och hur som helst. I leken finns glädje och när barn leker kommunicerar 

de med varandra antingen genom tal eller med kroppsspråk. Med språkets hjälp gör vi 

oss förstådda och genom att bli förstådd och kunna förmedla sina tankar stärks vår 

självkänsla. Genom språket kan barnen beskriva vad de ser och upplever så 

omgivningen förstår och kan anpassa sig. Hwang & Nilsson (2003:165) menar att 

”språket är ett medel inte bara för att representera världen utan också för att förändra 

den”.  I Skolverkets Allmänna råd och kommentarer (2005:27) kan vi läsa att 

personalen bör ”organisera verksamheten så att barnen ges tid, rum och material för 

olika former av lek samt ge dem upplevelser som stimulerar fantasin, kreativiteten och 

förmågan att leka”. Då vi har erfarenhet av barns lek- och språkutveckling genom vårt 

arbete, samt fått ett djupare intresse för detta inom vår pågående utbildning vill vi 

undersöka om leken har någon betydelse för barns språkutveckling. Undersökningen 

omfattar även att ta reda på hur pedagogerna med hjälp av lek kan stimulera barns 

språkutveckling samt undersöka om den pedagogiska miljön har någon betydelse för 

barns lek- och språkutveckling.   

 

2 Syfte och problemformulering 

2.1 Syfte 

Avsikten med arbetet är att undersöka vilken roll leken spelar i barns språkliga 

utveckling och på vilket sätt pedagoger kan stimulera barns språkutveckling genom lek. 

Vi undersöker också om förskolans pedagogiska miljö har någon betydelse för barns 

lek- och språkutveckling. 
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2.2 Problemformulering  

Vilken betydelse har leken för barns språkutveckling? 

Hur kan man som pedagog i förskolan stimulera barns språkliga utveckling genom lek? 

Har förskolans pedagogiska miljö någon betydelse för barns lek- och språkutveckling? 

 

3 Bakgrund 

 
3.1 Teoretiska utgångspunkter 
 
Wikare, Berge & Watsi (2002) menar att ända sedan antiken har lekens betydelse för 

barnens utveckling fängslat filosofer och forskare. Det var i slutet av 1900-talet som 

vetenskapsmän inspirerades av leken och började studera den. Det kom då fram olika 

teorier om lekens betydelse. Några forskare som har intresserat sig för leken är Jean 

Piaget, Lev S Vygotskij och den svenska lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson. I 

leken befinner sig barnen i en annan värld. Den världen benämns, förklaras 

ochstruktureras genom språket. När barnen leker så tränar de språket samtidigt. I leken 

befinner sig barnen ofta i sagornas och fantasins värld likväl som de kan växla och leka 

om vardagliga händelser. När barnen leker sina rollekar använder de ett typiskt 

samtalssätt som passar den rollen. Genom att inta många olika roller i leken utvecklar 

barnet språket. Med språkets hjälp informerar barnen sina kamrater om vilka tankar och 

uppfattningar de har i leken. Ofta talar de inte direkt till varandra utan använder talet för 

att upplysa omgivningen om vad som händer nu (Knutsdotter Olofsson, 2002). 

 

3.2 Styrdokument  

Förskolan har en egen läroplan att arbeta efter som heter Läroplan för förskolan (Lpfö 

98). Det är förskolans första läroplan, den ingår i det första steget i samhällets samlade 

utbildningssystem för barn och ungdomar. Förskolans läroplan Lpfö 98 reviderades år 

2006. Utbildningssystemet omfattar förskolan (Lpfö 98), den obligatoriska skolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och en för de frivilliga skolformerna (Lpf 

94).  Läroplanerna utgår från en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. I 

läroplanen formuleras förskolans uppdrag, värdegrund samt mål och riktlinjer för 

verksamheten. Till skillnad från skolan som har mål har förskolan mål att sträva mot 

(Utbildningsdepartementet 2006). I förskolans läroplan Lpfö 98 poängteras värdet av 

den pedagogiska miljön. Miljön ska inredas så det finns stimulerande lekutrymme. Det 
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ska finnas redskap och material såväl inne som ute som utmanar och utvecklar barnen 

(Skolverket 2005). Genom leken utvecklar barnen bland annat sin fantasi, inlevelse och 

kommunikation. Som pedagog i förskolan har man ansvar samt ett uppdrag att se till att 

följa läroplanen och tolka den. Där kan vi läsa om hur viktig leken är för all inlärning 

men framförallt för den kommunikativa förmågan. Genom lek, sång och musik ska vi få 

barnen intresserade av att vilja uttrycka sig på alla tänkbara sätt men även utveckla ett 

reflekterande tänkande. Barnen ska stimuleras till att våga bilda sin egen uppfattning 

vilket i sin tur stimulerar språkutvecklingen. Det pedagogiska arbetet styrs av 

läroplanen och den syftar till att skapa förutsättningar för en likvärdig förskola 

(Skolverket 2005). Mål som finns i Lpfö 98 att sträva efter:  

 
Förskolan skall sträva efter att varje barn 
- utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar 

och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, 
dans och drama… 

- utvecklar ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med 
andra och att uttrycka tankar… 

- utvecklar sitt ord och begreppsförråd och sin förmåga att leka med ord, sitt 
intresse för skriftspråk och för förståelsen för symboler samt deras 
kommunikativa funktioner… 

- utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sin 
uppfattning… (Utbildningsdepartementet, 2006: 9)  

             
 

I Lpfö 98 (2006) kan vi läsa om hur pedagoger medvetet ska använda leken som ett 

redskap för att stimulera barns utveckling. Pedagogen ska uppmuntra barns nyfikenhet 

och lust att lära. Om pedagogen kan inta barnens perspektiv stimuleras deras lust att lära 

och barnens kunskaper utvecklas. Det är viktigt att skapa en verksamhet som utgår från 

barnens intressen och idéer där pedagogerna kan ge respons på barnens reflektioner, 

frågeställningar och förslag. Den pedagogiska verksamheten ger med detta arbetssätt 

utrymme för barnens egen fantasi och kreativitet i lek och lärande. 

(Utbildningsdepartementet, 2006).  

 

 
3.3 Tidigare forskning 
 
3.3.1 Vygotskij 

 

Hwang & Nilsson (2003) skriver att Vygotskij utvecklar teorier om proximal utveckling 

där han menar att man ska utmana barnen så att de med hjälp av en vuxen eller ett annat 
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barn klarar en lite svårare utmaning. En proximal utvecklingszon är när man bildar ett 

forum där material, uppgifter, de vuxna och barnen samspelar på ett mycket komplicerat 

sätt. I denna ”utvecklingszon” finns alla möjligheter till utveckling. Vygotskij menar att 

för förskolebarn är det leken som är den främsta verksamheten där barnet kan pröva, 

fantisera och utmana sig själv. Genom att barnen i leken bearbetar och provar sina 

upplevelser blir de tvungna att kommunicera vilket leder till en språklig utveckling.  

När barnen kommer upp i treårsåldern leker barnen mer i samspel med andra vilket 

innebär att de får språklig utmaning i leken. Enligt Vygotskij leker barnen för att 

förverkliga sina drömmar och det finns inga gränser för hur leken kan formas. I leken 

skapar barnen gärna regler som de ibland själva har svårt för att följa. Enligt Vygotskij 

så är det i leken som barnen utvecklar ett avancerat tänkande.  Vygotskij menar också 

att leken kräver en viss intellektuell färdighet och att barnen gärna försvinner in i en 

fantasivärld (a.a. 2003). Med lekens hjälp tränar barnen regler, verklighetsuppfattning 

och olika sociala roller. Det medför att barnen oftast leker att de är äldre än sin egen 

ålder. Barnen leker ofta att de är mamma eller pappa och som pedagog hör man hur de 

använder de vuxnas fraser som ofta har med regler att göra. Vygotskij menar också att i 

leken utvecklas barnen emotionellt. Deras tankar och känslor möter verklighetens yttre 

värld. Leken är speciell där kommunikation och handling går hand i hand (Lindqvist 

1996). 

All sorts samspel mellan individer är viktig för utvecklingen av språket och 

tänkandet. Denna sociala samvaro för barnens del skapas med fördel i leken. Genom 

uppväxt och fostran har barns tankar formats. ”Språket är tänkandets sociala verktyg 

och tänkandet har ett socialt ursprung” (Partanen 2007:35). Vår psykiska och fysiska 

utveckling är helt beroende av språkutvecklingen. När vi tillägnar oss språket så händer 

det något på neurologisk nivå i hjärnan. Det lilla barnet lär sig ett samband mellan ordet 

och saken. Man ser ett äpple och vet att det heter äpple (a.a. 2007). 

 

3.3.2 Piaget och lekens betydelse 

Lindqvist (1996) skriver att det viktigaste bidraget till den kognitiva lekteorin har varit 

Jean Piagets lekstadier. Barnen genomgår olika lekstadier som, enligt Piaget, har 

betydelse för barnets sätt att leka, till exempel övningsleken, symbolleken och 

regelleken. Dessa stadier hör ihop med barnets kognitiva utveckling. Wikare, Berge & 

Watsi (2002) förklarar att i övningsleken tränar barnet olika funktioner som utvecklar 

barnets förmåga att tänka i symboler. I denna fas leker och undersöker barnen mest med 
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sin egen kropp.  När barnet kan skapa sig inre bilder och symboler så kallar han det för 

symbollek i vilken leken ingår. Barnen leker vad de upplevt och kan låtsas att till 

exempel en sten är en katt och så vidare. I detta stadium så kommer språket in i leken. 

Barnen får ett behov av att leka med andra barn. Senare kommer regelleken där det är 

mer regler som i sport- och tävlingslekar. Här växlar barnen mellan fantasi och 

verklighet. Språket blir nu ännu mer ett hjälpmedel när reglerna ska sättas vilket ofta 

skapar diskussioner.   

Wikare, Berge & Watsi (2002:84) skriver att, enligt Piaget, är leken ”den 

viktigaste formen av assimilation”. Med assimilation menar han att det är med lekens 

hjälp som barnen bearbetar sina upplevelser och kopplar samman nya upplevelser med 

gamla. Piaget betonar lekens betydelse för bearbetning av det de upplevt. I leken lär sig 

barnen förstå sin omvärld. Hwang & Nilsson (2003) menar att, enligt Piaget, lär barnen 

inget nytt i leken utan de bearbetar och tränar sina färdigheter och upplevelse de redan 

har. Barnens verklighet som till exempel att laga mat med mamma är erfarenheter 

barnen skaffar sig och sedan bearbetar i leken. Lindqvist (1996) skriver att det är med 

hjälp av imitation som barnen utvecklar leken. Barn imiterar gärna vuxna och enligt 

Piaget ska pedagoger kunna ge barnen utvecklande situationer som barnen kan bearbeta 

i leken. Pedagogerna kan också med hjälp av material och miljö stimulera barnen. 

 

3.4 Lekens betydelse för språket 

 
3.4.1 Teorier om lek 

Hangaard Rasmussen (1993) menar att barnens viktigaste sysselsättning är leken. För 

att leken ska starta och få en mening samt fördjupas använder sig barnen i leken av det 

verbala och det kroppsliga språket. Genom att signalera med kroppen eller tala med 

kamraterna i leken skapar barnen en egen kommunikativ form som ger dem 

förutsättningar för nya riktningar i leken. Wikare, Berge & Watsi (2002) menar att alla 

barn är födda med förmågan att lära sig leka och när de leker är de fulla av 

verksamhetslust. Leken är viktig för barnets utveckling såväl språkligt, motoriskt, 

intellektuellt, emotionellt som socialt. Med lekens hjälp får barnen olika kunskaper som 

tränar deras språk och sociala förmåga. För att kunna leka krävs det att barnen känner 

sig trygga och att det utvecklas ett ömsesidigt samspel. Barnets vårdare blir barnets 

första lekförmedlare och i detta samspel skapas trygghet och identitetsutveckling. I detta 

stadium utvecklar barnet sin nyfikenhet och lust till lek och kommunikation.  Barnet lär 



 

9 

 

sig turtagande som att ge och ta i samspelet med andra. Den vuxne spelar en viktig roll 

när den väntar in barnets reaktion eller svar och detta skapar villkoren för relationer i 

framtiden. I leken går vi in på lika villkor, trots att vi kanske har olika förutsättningar i 

verkligheten. Man turas om, först du sedan jag. ”Turtagandet är dialogens förutsättning 

och en väsentlig ingrediens i allt samspel” (a.a. 2002:91). 

 Genom leken utvecklar barnen sitt medvetande om världen och genom leken blir 

barnen medvetna om sina handlingar. Med språkets hjälp har barnen ett redskap att 

tolka världen. ”I leken tar den språkliga betydelsen överhand, och utgör fokus i den 

dynamik mellan idé och handling, som är typiskt för leken ”(Lindqvist 1996:70). På 

förskolan ska man med hjälp av olika uttrycksformer stimulera barns utveckling och 

lärande. De olika uttrycksformerna kan vara bild, sång och musik, drama, rytmik, dans 

och rörelse men också tal och skriftspråk (Utbildningsdepartementet 2006). Pramling 

Samuelsson & Sheridan (1999) skriver att sagorna har en viktig funktion i att skapa inre 

bilder och ger ofta barnen en berättelse att utforska genom leken. Pedagoger kan 

medvetet använda en saga som ett tema där man dramatiserar hela eller delar av den.  

Sagan kommer med all sannolikhet att ingå i barnens fria lek också. I sagorna lär barnen 

sig också att en berättelse har en inledning, handling och avslutning. I rollekarna intar 

barnen en roll som en sagofigur eller mamma/ pappa och även här ingår en inledning, 

handling och en avslutning. Därför är det viktigt att barnen får fördjupa sig i leken och 

att de får leka klart (a.a. 1999). Den svenske lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson, 

beskriver leken som en kommunikation på en mycket hög nivå där barnen befinner sig i 

ett område mellan fantasi och verklighet (Öhman 1996). 

Barns lek kan många gånger berätta något för oss pedagoger eftersom barnen 

ofta bearbetar och tränar olika vardagliga situationer i sin lek. Barnen intar gärna en 

vuxenroll i leken och förställer då ofta sin röst och språket blir ett utvecklande verktyg.  

Det är med lekens hjälp som barnen berättar sina livsberättelser, det är bara barnet själv 

som kan berätta om sin lek. Det är inte alltid berättandet sker med ord utan barnet talar 

även med gester och handlingar. Genom att delta och följa barnens lekar ger det 

pedagogen ett ”spännande tolkningsarbete” (Ekström 2002:17). ”Barn söker och erövrar 

kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men också genom att 

iaktta, samtala och reflektera”(Utbildningsdepartementet 2006:06). 

 Dahlgren med flera (2006) menar att det är pedagogens ansvar att leka med 

barnen och planera verksamheten så att det går att leka en utvecklande lek. De vuxna 

spelar en mycket viktig roll i barnens lek. Det är de vuxna som hjälper barnen till att 
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utveckla förmågan till att leka. När pedagoger skapar lekvärldar bör de utgå ifrån 

barnens erfarenheter och finnas med som en handledare. På så vis känner barnen sig 

trygga och kan också med sin egen erfarenhet delta i andra barns lärande. Att känna att 

det man kan är betydelsefullt och dessutom känna att man kan lära andra är oerhört 

viktigt i barnets utveckling av sitt självförtroende. Självförtroende behövs i leken och i 

erövringen av till exempel språket (a.a. 2006). För barns utveckling och lärande är leken 

grunden. Leken är viktig att använda som medel i arbetet med barngruppen men även i 

arbetet med utveckling och lärande för det enskilda barnet. Det krävs att pedagogerna 

engagerar sig i barnens lek och tar alla tillfällen att ge barnen kunskaper och upplevelser 

som inbjuder till lek såväl i vardagen som i större lekprojekt till temaarbeten. För att 

leken ska kunna utvecklas behöver barnen tid till lek och tillräckligt med utrymme 

(Skolverket 2005). 

 

3.4.2 Teorier kring språkutveckling  

 
Svensson (1998) menar att språk är ett sätt att kommunicera och kan göras på många 

olika sätt som till exempel genom att prata, skriva och gestikulera. Kommunikation är 

en viktig faktor för vårt tänkande (den kognitiva förmågan) men även en viktig social 

funktion. Språket blir en del av ens identitet. Svensson (1998) skriver också om talets 

tre olika områden som är talets funktion vilket är hur man använder det, talets innehåll 

som är vad man säger (betydelsen) och formen som handlar om meningsbyggnad. 

Pramling Samuelsson & Sheridan (1999) skriver att barn erövrar språket genom möten 

med andra individer. Barns kommunikation startar tidigt, redan vid födseln 

kommunicerar barnen med omvärlden. Kommunikationen i tidig ålder kan vara med 

miner, joller, skrik, gråt och glädjeyttringar. Det är sedan när det lilla barnet härmar den 

vuxne som kommunikation uppstår mellan dem. Genom den vuxnes bemötande av 

språket stärks barnets självkänsla och lust att kommunicera. Med språkets hjälp bygger 

det lilla barnet sin sociala utveckling samt skapar sin identitet. Det är viktigt att barnet 

känner sig trygg i sitt talspråk så att de verkligen använder språket som ett hjälpmedel. I 

leken kan det vara att till exempel förklara sina handlingar så att de andra förstår vad 

man gör. Att kunna förklara vad man ska göra eller kunna beskriva känslor, handlingar 

eller situationer men också att kunna diskutera är att ha språkförmåga. Genom 

språkförmågan blir barnen synliga för både sig själva och andra (a.a. 1999). 
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Språkandet är en skapande process där individen och världen möts. Språkförmågan 
existerar just i och genom användningarna. Den kan inte skiljas från handlandet, 
kunskapen, förståelsen och jaget. Tvärtom: den bestämmer dem, ty vi lever i 
språket. Språkförmågan är inte ett instrument eller redskap som står till viljans, 
jagets eller medvetandets förfogande. Den är villkoret och formatet för mänsklig 
förståelse. Språket konstituerar oss och vårt vetande. Det är i språket kunskapen 
blir till (Larsson 1995:105; Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:71).  
 

Isaksson (2002) skriver att barn som inte har ett språk omkring sig utvecklar inte ett 

eget språk heller. Det betyder att barnen behöver stimulans, först av vuxna som pratar 

med dem men också av andra barn för att utveckla ett språk. Språkutvecklingen sker 

genom att man talar, sjunger, leker och berättar för barnet. Pramling Samuelsson & 

Sheridan (1999) menar att förskolan därför är en bra plats för barnen då de får tillfälle 

till språklig stimulans på flera olika sätt. Pedagogerna har en viktig uppgift att kunna 

skapa tillfällen till språklig stimulans som att ställa frågor och ta sig tid att lyssna på 

barnens berättelser. Barn lär sig att formulera sig genom att lyssna på sagor där de får en 

färdig berättelse som de sedan använder sig av i leken. Det är viktigt i sammanhanget 

att skapa inre bilder och att kunna återberätta. Att återberätta och leka är för barnen ett 

forum för reflektion vilket är viktigt i all inlärning. Ahlsén (2002:48) skriver att genom 

att leka med språket lär barnen sig lättare. I leken ger barnen varandra språkliga 

utmaningar genom att hitta på ord och språkliga skämt och de måste kommunicera för 

att kunna vidareutveckla den vilket märks till exempel främst i bygg- och rollekar. I 

leken får barn stora möjligheter till kommunikation. Barnen lär sig använda sitt språk 

och prova på nya begrepp och på så sätt kan de kommunicera på olika plan. Genom att 

fantisera och skapa bilder och föreställningar i huvudet hur leken ska utformas 

stimuleras barnens språkutveckling. 

Eriksen Hagtvet & Pàlsdòttir (1993) menar genom att lyssna på sagor och att 

lekläsa själva utvecklas en nyfikenhet på det skrivna språket. Barnen lekskriver, 

fantasiskriver eller använder hemliga tecken och poängen är att de berättar på ett papper 

vad de vill. Det gäller som pedagog att se var barnens intresse ligger och via leken 

introducera skriftspråket. Forskare som intresserat sig för den första läs- och 

skrivinlärningen är bland annat Vygotskij och han är ganska övertygad om att ”det är en 

fördel för barn att skriva sig in i läsningen” (a.a. 1993:218). Lindquist (1996) anser att 

leka olika lekar som tränar språkutvecklingen bör vara en viktig metod i förskolan för 

att förbereda skriftspråksinlärning. Lekmetoder som främjar detta är bland annat att 

göra rim och ramsor, stavelselekar och övningar med språkljud, att räkna ord i 
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meningar, dela på ord, låta ord byta plats, återberätta efter högläsning, finna synonymer, 

berättar vitsar, gåtor, beskriva lekar och även dramatisera sagor. Språket tar en estetisk 

form i barns lekar och ger en förutsättning för att barnet skall bli medveten om 

skriftspråket (a.a. 1996). 

 Dahlgren med flera (2006) skriver att vara språkligt kompetent innebär att man 

kan tala, lyssna, skriva och läsa vilket pedagoger på ett lekfullt sätt ska ge barnen 

möjlighet att utveckla. Pedagogen ska ge barnen uppgifter som är så spännande och 

intressanta att barnen automatiskt vill utforska skriftspråket. Svensson (1998) säger att 

det är viktigt att barnen får uppgifter som de behärskar och känner att de klarar av så att 

de inte känner sig misslyckade. För att det ska bli en utmaning för barnet så bör 

aktiviteterna tillsammans med en pedagog vara lite svårare så att de tillsammans kan 

behärska dem. Johansson & Pramling Samuelsson (2003) skriver att det är viktigt att 

pedagoger ser och hör barnen, det vill säga uppmärksammar dem. Det är först då 

pedagogen kan stödja och utmana deras lärande. Pedagogerna kan ge dem stora 

möjligheter till utforskande, undersökande, reflektion och samvaro. Det stödjer deras 

utveckling i identiteten som en lärande och social individ. Pramling Samuelsson & 

Sheridan (1999) anger att för att stödja ett barns språkutveckling krävs det av 

pedagogen att visa öppenhet inför barnens nyfikenhet och lust till att lära. Om vi 

pedagoger bemöter barnens tal som kommunikation lägger vi grunden till det språkliga 

självförtroendet och språkets fortsatta tillväxt. Vuxna människor är förebilder för 

barnen. Genom att ”bjuda in” barnen till olika sammanhang, till exempel ett samtal eller 

lek, visar vi barnen hur de kan ”ta sig in” i språket. ”Det gäller att tala med barnen och 

inte till dem” (a.a. 1999:73). För att det ska det bli en meningsfull situation för barnet är 

det en fördel om pedagogen tar upp ett ämne som barnet är intresserad av, det bli lättare 

att fånga barnets uppmärksamhet då. Men man ska även föra in och samtala om sådant 

som är nytt för barnet. Det blir pedagogens uppgift att hitta ett sätt att samtala så barnet 

blir intresserat. När vi samtalar med barnen måste vi även lyssna på dem. När vi lyssnar 

på barnen lär de sig att de är en människa som är att räkna med. Det ska vara ett 

ömsesidigt givande och tagande. 

 

All utveckling sker genom samspel. I det tidiga samspelet utvecklar barnet sin 
kommunikativa kompetens. I samspelet, från allra första stund, finns leken med. 
(Öhman 1996:89) 
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3.4.3 Den pedagogiska miljön 

”Barn erövrar omvärlden genom att samspela med omgivningen”, därför har den 

pedagogiska miljön en stor betydelse (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:89). 

Förskolans pedagogiska miljö ska inspirera till olika typer av verksamheter och 

handlingar. Den bör också vara utforskande och upptäckande. Den pedagogiska miljön 

innefattar fysiska och psykiska aspekter, det vill säga både material, utrymme och 

klimat. Klimatet eller den atmosfär som råder i den dagliga verksamheten utgörs av 

samspelet mellan barn och vuxna samt barn emellan (a.a.1999). ”Förskolan skall 

erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet” 

(Utbildningsdepartementet 2006:5). Ska förskolan kunna möta barnen utifrån detta mål 

är det viktigt som pedagog att diskutera i arbetslaget hur miljön ser ut på förskolan. Det 

finns inget färdigt koncept på hur förskolans miljö ska se ut, utan pedagogerna bör utgå 

från barngruppen som ska vistas i miljön och anpassa miljön efter barnens behov. 

Johansson & Pramling Samuelsson (2003) framhäver att om förskolan ska vara en arena 

som är ett stöd till barnens utveckling måste miljön ständigt förändras parallellt med 

förändringar i barngruppen. Miljön ska kunna användas och förändras beroende på 

vilken verksamhet som pågår och miljön måste också kunna förändras beroende på vad 

barnen för tillfället är intresserade av.  

 Johansson & Pramling Samuelsson (2003) beskriver att det har en betydelse för 

barnen hur rum och material är organiserat på förskolan för barns språkliga utveckling. 

Pedagogerna måste ställa sig frågorna: Är rummen möblerade så det blir en lugn stund 

där det är tänkt att läsa böcker, lyssna på sagor och cd? Är det tillåtet att rita och måla 

överallt? Finns pennor och papper lättillgängligt för barnen så de blir inspirerade till att 

vilja rita och skriva? Är det tillåtet att ”bara busa” i något rum? Kan barnen leka i 

hallen? Wikare, Berge & Watsi (2002) anger att som stöd till den pedagogiska 

verksamheten bör förskolan ha en väl planerad lekmiljö med bra material. Materialet 

och miljön ska stimulera fantasin så det blir lockande för barnen att leka med.  Det ska 

på en förskola finnas en bas av material både inne och ute. Det ska finnas: 

 

-   material till rörelselek, rollek och konstruktionslek 
- böcker och musik 
- utrustning för naturupplevelser 
- material för skapande verksamhet (a.a. 2002:104) 
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 Det ska finnas material som ger omväxling och nya infallsvinklar för barnen. 

Pedagogerna kan medvetet variera det synliga materialet, ta fram vissa saker under en 

kortare period. Det kan medföra att barnen ”hittar” nya saker att leka och utforska med 

och de tycker att det är spännande med nytt material. Barn använder sin fantasi när de 

leker, därför är det viktigt med lekmaterial som är mångsidigt till exempel klossar, lego, 

sand, köksredskap, kontorsmaterial och vatten och de har en förmåga att kunna leka 

med i princip vad som helst. Barnen använder lekmaterial på olika sätt, de leker med 

materialet på ett sätt som de inte är avsedda för till exempel kan legoklossar bli till 

glassar när de leker affär. Det är viktigt att skapa ordning och reda på förskolan, därför 

bör man alltid ha bestämda platser för materialet. Barnen hittar då lättare saker när de 

ska leka, och samtidigt lär sig barnen ordning och reda och att ta hänsyn till andra 

(Wikare, Berge & Watsi 2002).  

 Lokalernas utformning och utemiljö sätter strukturen för det pedagogiska arbetet 

och blir också en del av det. Miljön kan utgöra en tillgång i det pedagogiska arbetet. 

Personalen bör ”organisera verksamheten så att barnen ges tid, rum och material för 

olika former av lek samt ger dem upplevelser som stimulerar fantasin, kreativiteten och 

förmågan att leka” (Skolverket 2005:27). Förskolans miljö har förändrats genom åren. 

Idag tittar pedagogerna på hur en miljö talar till och påverkar oss. Man kan skapa en 

inredning som lockar till lek vilket i sin tur gynnar språkutvecklingen. Rummen lockar 

till olika möten vilket stödjer relationer och samarbete i grupp. Det blir då en miljö som 

stödjer den individuella identiteten och ger personligt utrymme (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2003).  

 

4 Metod och material 

 

4.1 Val av metod 

För att få svar på syftet, vilken roll leken spelar i barns språkliga utveckling och på 

vilket sätt pedagoger kan stimulera barns språkutveckling, har vi valt att använda oss av 

den kvalitativa metoden i form av intervjuer med pedagoger som arbetar på förskolan. I 

en kvalitativ intervju är det meningen att försöka få grepp om andras synsätt och inte 

bara kontrollera våra egna. Detta förutsätter att svarspersonen får använda sitt eget språk 

och formulera sina egna åsikter och erfarenheter. Det gäller för intervjuaren att lyssna 

”aktivt”( Løkken & Søbstad 1995). 
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4.2 Urval 

Intervjuerna genomfördes med sex pedagoger på två olika förskolor. Urvalet bestod av 

två barnskötare och fyra förskollärare. Urvalet blev detta på grund av beslutet att 

intervjua pedagoger på den förskola som vi arbetar på och pedagogerna bestod av två 

barnskötare och fyra förskollärare. Barnskötarna har arbetat tre respektive nitton år och 

förskollärarna har arbetat mellan fem och sjutton år. Barnskötarna har tvåårig respektive 

treårig utbildning, förskollärarna har förskollärarexamen och en har även 

grundskollärarutbildning årskurs 1-7.  Av de pedagoger som blev intervjuade arbetar 

hälften med barn i åldrarna ett till tre år och andra hälften med barn i åldrarna ett till fem 

år. Nackdelar med att intervjua kollegor på sin egen arbetsplats kan vara att intervjuaren 

lätt blir påverkad av sin egen verksamhet eller att det är svårt att vara objektiv. En annan 

risk är att respondenten kanske inte vågar vara helt ärlig i sina svar eller svarar som de 

tror att man förväntar sig. Det gäller att ha en medvetenhet om detta. Det finns vissa 

fördelar med att intervjua på sin arbetsplats också.  Intervjun blir avslappnad eftersom 

vi känner våra kollegor. ”Att skapa ett tryggt klimat är avgörande för att man ska lyckas 

få svarspersonen att berätta saker och ting ur sitt perspektiv”(Løkken & Søbstad 

1995:113).  

 

4.3 Datainsamlingsmetoder 

Med hjälp av boken Forskningsmetodikens grunder Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning (Patel & Davidson 2003) fick vi klart för oss vilken metod 

som passade till vår studie.  Intervju var en bra metod för att få reda på hur pedagoger 

ser på barns lek när det gäller språkutveckling. Intervjun börjar med bakgrundsfrågor. I 

dessa frågor ska man få reda på hur många år respondenterna arbetat inom 

verksamheten, vilken utbildning de har och hur mycket utbildning de har fått inom lek- 

och språkutveckling. Intervjufrågorna skulle ge oss svar på vårt syfte och 

problemformuleringar. Frågorna omformulerades ett antal gånger för att komma fram 

till vilka frågor som skulle vara med i vår intervju. Vi försökte att formulera 

strukturerade frågor som skulle kunna ge ”öppna” svar. Løkken & Søbstad (1995) 

uttalar sig om att en intervju är som en konst, den kräver noga förberedelse eftersom en 

intervju handlar om kommunikation mellan levande människor. När frågorna var klara 

utfördes två provintervjuer och vi kunde med deras hjälp konstatera att våra frågor var 

bra formulerade. Därefter togs det personlig kontakt med de sex personer som vi tänkte 
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intervjua. När de gav sitt godkännande fick de frågorna i pappersform. Tanken var att 

de skulle få några dagar på sig att förbereda sig inför intervjutillfället, vilket togs emot 

positivt. "Det är naturligt att intervjuaren delger den som ska bli intervjuad om vad 

frågorna ska handla om" (Løkken & Søbstad 1995:103). 

 Vi presenterade vårt syfte med intervjun muntligt och förklarade tydligt för dem 

att deras personer inte skulle kunna identifieras. Våra sex utvalda pedagoger tackade ja 

till att vara med. Sedan utfördes intervjuerna på våra förskolor. Respondenterna 

informerades om att vi kommer att skriva ner vad som sägs under samtalet och att 

intervjun skulle ta cirka 30 minuter. Enligt Johansson & Svedner (2006) bör man 

använda sig av bandspelare vid intervjuer. De som skulle bli intervjuade ville inte att vi 

använde bandspelare så vi valde att använda oss av anteckningar istället. Att spela in på 

bandspelare kräver att den intervjuade ger sitt tillstånd.  

 När intervjun var klar fick pedagogen se anteckningarna och muntligen godkänna 

sina svar. Omedelbart efter intervjuerna var vi noga med att göra en sammanställning av 

svaren. Enligt Løkken & Søbstad (1995) är det viktigt att man så snart som möjligt 

följer upp sina kommentarer man skrivit under intervjuns gång och skriver fullständiga 

meningar som svar om man vid intervjun kanske har skrivit nyckelord vid svaren. Vi 

läste noga igenom intervjuerna och analyserade svaren utifrån problemformuleringarna, 

därefter sammanställde vi resultatet. 

 

 

5 Resultat och analys 

 
5.1 Intervjuer 
 

Svaren visar att förskollärare har fått mer utbildning kring lek- och språkutveckling än 

barnskötarna. I svaren berättade barnskötarna att de i sin utbildning läst om barns 

utveckling där språkutveckling ingick men inte mycket om barns lek. Däremot tyckte 

barnskötarna att de tillägnat sig kunskaper om barns lek- och språkutveckling med hjälp 

av arbetserfarenhet. Pedagogen, med lärarutbildning årskurs 1-7, tyckte att hon fått mer 

utbildning om barns lek på förskollärarutbildningen än på grundskollärarutbildningen. 

Språkutveckling kände hon däremot att hon fick mycket av i båda utbildningarna. 
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5.1.2 Tankar om begreppet lek 

En barnskötare svarade att barnen lär sig saker tillsammans.  Fyra av sex pedagoger 

svarade att det finns olika sorters lek till exempel informell lek, formell lek, fri lek, 

styrd lek och lek med regler. I den informella leken är inga vuxna delaktiga och i den 

formella leken är vuxna delaktiga. I den fria leken leker barnen fritt med vad de vill. 

Två av förskollärarna hade med i sina svar att regellek är lek med regler där vuxna ofta 

är med och styr. Det kom fram att olika former av lek tränar barnen i det sociala 

samspelet, samarbete och turtagande. En pedagog tänkte på leken som glädje och 

fantasi. 

 

”Fria fantasin är grunden till all lek”(Förskollärare) 

”Lek är lika med glädje och gemenskap”(Barnskötare) 

”Fri lek är när barnen leker själva, hittar på själva och försvinner in i sin 

lek”(Förskollärare med grundskollärarutbildning årskurs 1-7) 

 

5.1.3 Lekens betydelse för barnen 

Pedagogerna svarade överlag att det är genom leken som barnen lär sig de sociala 

koderna. Med de sociala koderna menar pedagogerna att barnen lär sig till exempel 

samspel, empati, medkänsla och turtagande. Genom leken bearbetar barn händelser som 

till exempel sorg och glädje och de utvecklas på alla plan. En barnskötare svarade att 

barnen lär sig att ta initiativ med lekens hjälp, vilket kan vara mycket lärorikt. En 

förskollärare tog upp att barnen lär sig en massa viktiga saker till exempel sociala koder, 

fantasi, kommunikation, empati, motorik, identitet, skapande och bearbetning. I den 

sociala utvecklingen intar barnen olika roller där de förhandlar, kompromissar och löser 

olika konflikter tillsammans. Barnen lär sig att utveckla relationer. Det framkom tydligt 

i pedagogernas svar att leken är mycket viktig för barnen. 

 

”Det är livsviktigt att barnen leker för det är deras sätt att bearbeta 

verkligheten”(Förskollärare) 

”Man måste hitta utrymme (tid) för lek så barnen kan och hinner fördjupa sig i 

leken”(Förskollärare) 
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5.1.4 Förändrat förhållningssätt till lek 

Fyra av pedagogerna var överens om att förhållningssättet till lek har förändrats. 

Framförallt den fria leken har fått mer plats sedan tidigare och pedagogerna svarade att 

det är mycket diskussion i verksamheten om lekens viktiga betydelse. En barnskötare 

med kort arbetslivserfarenhet såg ingen större förändring, men respondenten 

kommenterade att leken är viktig. En förskollärare tyckte att under sina sex år som 

verksam pedagog så har förhållningssättet till lek inte förändrats. Hon tycker att den 

varit lika viktig hela tiden. 

 

”Leken har blivit viktigare och har fått en högre status för fler inser att den är viktig för 

barns utveckling”(Förskollärare med grundskollärarutbildning årskurs 1-7) 

”Framför allt har den fria leken kommit mer i centrum” (Förskollärare) 

 

5.1.5 Lekens betydelse för språkutveckling 

Språket blir en ingång i leken, och leken blir en ingång till språket. I den fria leken intar 

barnen ofta olika roller vilket är utvecklande för barnen. Rollerna ger språkutveckling, 

barnen vågar vara någon annan i en roll. En barnskötare svarade att leken har stor 

betydelse för barnets språkutveckling. En förskollärare tyckte att det bara finns en viss 

språklig utveckling i den fria leken. 

 

”Språkutvecklingen i den fria leken är väldigt viktig och lärorik för de lär sig att 

uttrycka sig och de använder flera språk som tal och kroppsspråk och de lär av 

kamraterna” (Förskollärare med grundskollärarutbildning årskurs 1-7) 

”Barnen sätter sina egna ramar och gränser i den fria leken, vilket är 

lärorikt”(Barnskötare) 

 

Förskolläraren som tyckte att det bara finns en viss språklig utveckling i den fria leken 

såg en större språklig utveckling i den styrda leken. Hon menade att i den styrda leken 

så kan pedagogerna stötta och utmana barnen vilket inte är lika lätt i den fria leken för 

man inte vill störa. Ett flertal av pedagogerna hade med i sina svar att man med hjälp av 

den styrda leken kan fånga upp de barn som har svårt att ”ta för sig” i den fria leken 

samt stimulera barns språkliga utveckling. En pedagog tog upp i sitt svar om barns 

talutrymme. Hon menar att det inte alltid finns samma utrymme till tal i den styrda 

leken som i den fria leken.  
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”Här ingår lek med sång och ramsor. Det är viktigt med upprepning. Som pedagog är 

det viktigt att delta, prata och observera. Man kan stötta barn som inte gör sig 

förstådda”(Förskollärare) 

”Här kan pedagogen mer styra för att stimulera barnens språkliga utveckling” 

(Förskollärare) 

 

5.1.6  Arbetsmetoder för att stimulera språkutveckling genom lek 

Det framkom tydligt i svaren att den talspråkliga utvecklingen stimuleras i leken med 

hjälp av att pedagogerna talar mycket med barnen och är tydliga med upprepningar.  

Pedagogerna tar till vara på de vardagliga situationerna och sätter muntliga ord på 

allting samt är närvarande i leken. Som arbetsmetod använder sig pedagogerna av styrda 

lekar till exempel leken ”Kims lek”. Kims lek är en lek som har en viktig funktion i att 

skapa inre bilder. Dessutom skapar leken mycket diskussion. Barnen får se ett visst 

antal föremål framför sig som de ska försöka komma ihåg, sedan får barnen blunda. 

Pedagogen tar bort ett föremål och barnen får titta, uppgiften för barnen blir att försöka 

se vilket föremål som saknas. I svaren framkom också att pedagogerna använder sig 

mycket av sång och ramsor för att stimulera språkutvecklingen. Tre av pedagogerna 

använder sig av daglig samling i verksamheten, samling med spännande saker i 

”samlingssäcken” till exempel sångkort eller kort med ramsor. 

 

”Samtala mycket med barnen, lyssna just i den situation då de har något att 

säga”(Förskollärare) 

”Man ska vara en förebild genom det förhållningsätt man har”(Förskollärare) 

”Pedagogen kan stimulera barnens talspråkliga utveckling genom lek med till exempel 

Kims lek. Pedagogen pratar mycket med barnens rollfigur och ställer frågor som 

utmanar” (Förskollärare med grundskollärarutbildning årskurs 1-7) 

 

Det framkom att det finns flera olika sätt att stimulera skriftspråket, till exempel när 

man ritar ber man barnen berätta om en bild och skriver det de säger. Pedagogen skriver 

deras namn så de kan skriva efter när man ritat eller målat något. När barnen leker affär 

eller doktor kan pedagogerna uppmana barnen till att skriva kvitton, recept och 

journaler. I den dagliga samlingen ha namnpluttar (små namnskyltar), ordlekar, bilder 

med ord, veckodagslapp och skyltar vad saker heter. Flertalet av pedagogerna framhöll i 
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sina svar vikten av material som till exempel papper, pennor och bilder så att 

skriftspråket blir möjligt i leken.  

 

”Det ska vara på barnens begäran”(Förskollärare) 

”Namnpluttar vid samling och vid måltider”(Barnskötare) 

”Skriva deras namn och barnen kan skriva efter”(Förskollärare) 

 

5.1.7   Förskolans pedagogiska miljö för barns lek- och språkutveckling 

Fyra av sex pedagoger svarade att den pedagogiska miljön har en stor betydelse. Det 

framkom att det ska finnas utrymme för att kunna gå undan (ostörd lek), som till 

exempel dockrum där man får ro i leken. En pedagog svarade att vissa miljöer är mer 

tillåtande för lek än andra miljöer. Utrymmena lockar till olika lekar till exempel 

kuddrum att bygga med kuddar eller små utrymmen till annan stillsam lek. Miljön 

måste vara inbjudande för barnen med synligt material i god ordning. Barnen kan då lätt 

ta för sig av till exempel pennor, papper, spel, ordbilder, böcker och sagor på cd. God 

ordning på förskolan underlättar för barnen när det ska städas om var sak har sin plats.  

Alla pedagoger svarade att det måste finnas regler och ramar för vad man får göra på 

förskolan. 

 

”Förskolans pedagogiska miljö har lika stor betydelse som vi pedagoger för barnens 

lek- och språkutveckling”(Förskollärare) 

”Personalens inställning påverkar hur miljön används det vill säga hur tillåtande det 

är. Får de leka i hallen eller?”(Förskollärare med grundskollärarutbildning årskurs 1-7) 

”Det ska inte vara för mycket saker framme utan barnen kan välja mellan få saker och 

då lättare hålla fast vid en lek en längre stund”(Barnskötare) 

 

5.1.8 Verksamhetsplanering för barns lek- och språkutveckling 

Både barnskötarna och förskollärarna tyckte att de tänker medvetet på lek- och 

språkutveckling när de planerar. En förskollärare tyckte att deras planering ibland var 

stressig och då planerar man aktivitet ”säkra kort” som man vet fungerar, vilket kan 

bidra till att extra träning för barns lek- och språkutveckling i vardagen minimeras. 

Pedagogerna framhåller tydligt i sina svar att det är viktigt att vara närvarande med 

barnen i verksamheten, försöka få in lek- och språkträning på ett naturligt sätt i 
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verksamheten. En barnskötare gav som svar att de delar upp barnen vid måltiderna så 

det inte sitter så många barn vid samma bord. På så vis blir det lättare att samtala. Ett 

flertal av respondenterna framhöll i sina svar att det var viktigt att pedagogerna försöker 

att skapa fler små avskilda utrymmen som lockar till mer lek samt att möblera om i 

lokalerna så barnen ”ser” nya saker.  

 

”Att vara i lekhallen med barnen”( Förskollärare med grundskollärarutbildning årskurs 
1-7) 

”Det är viktigt att man som pedagog går in i leken om det behövs och är en bra 

förebild”( Förskollärare med grundskollärarutbildning årskurs 1-7) 

”Försöka locka barnen till att ha roligt på förskolan genom leken”(Förskollärare) 

 

5.1.9 Sammanfattning av intervjuer   

I intervjun framkom det att pedagogernas utbildning om lek- och språkutveckling 

varierade till en viss del. Förskollärarna har fått mer utbildning kring lek- och 

språkutveckling än barnskötarna. Barnskötarna tyckte att de med hjälp av 

arbetserfarenhet tillägnat sig kunskaper om barns lek- och språkutveckling. 

Pedagogerna svarade att det fanns olika former av lek, till exempel informell lek, 

formell lek, fri lek, styrd lek och lek med regler. I den informella leken är inga vuxna 

delaktiga och i den formella leken är vuxna delaktiga. I den fria leken leker barnen fritt 

med vad de vill och i regellek finns det regler. I regellekar är ofta vuxna med och styr 

upp. Leken är mycket viktig för barnen och det är med lekens hjälp som barnen lär sig 

de sociala koderna. Respondenterna förklarar de sociala koderna som till exempel 

samspel, empati, medkänsla och turtagande. De sociala koderna blir bra språkträning för 

barnen både i den fria och styrda leken. Leken har på senare tid fått mer plats på 

förskolan och det är framförallt den fria leken som fått större plats än tidigare. 

Pedagogerna svarade att det diskuteras mer idag än tidigare om lekens viktiga betydelse. 

En förskollärare tyckte att under sina sex år som verksam pedagog så har 

förhållningssättet till lek inte förändrats. Hon tycker att den varit lika viktig hela tiden. 

 Fem pedagoger svarade att språket blir en ingång i leken. En förskollärare tyckte 

att det bara finns en viss språklig utveckling i den fria leken. Hon såg däremot en större 

språklig utveckling i den styrda leken.  Med hjälp av den styrda leken kan pedagogerna 
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fånga upp de barn som har svårt att ”ta för sig” i den fria leken samt stimulera barns 

språkliga utveckling. För att stimulera den talspråkliga utvecklingen hos barnen 

använder sig pedagogerna av mycket sång och ramsor i leken. Pedagogerna talar 

mycket med barnen och är tydliga med upprepningar. Vad gäller skriftspråket menar 

respondenterna att det finns flera olika sätt att stimulera det med lekens hjälp, till 

exempel när man ritar ber man barnen berätta om en bild och skriver det de säger och i 

den dagliga samlingen ha med namnskyltar, ordlekar, bilder med ord, veckodagslapp 

och skyltar vad saker heter.  

 Enligt intervjun framkom det att den pedagogiska miljön på förskolan är viktig för 

barnens lek- och språkutveckling. Utrymmena lockar till olika lekar, till exempel 

kuddrum eller små utrymmen till annan stillsam lek. Miljön måste vara inbjudande för 

barnen med synligt material i god ordning. När pedagogerna planerar verksamheten har 

de ett medvetet tänk hur de utformar miljön på förskolan, för att gynna barnen i deras 

språkutveckling.  

 I flera svar kan man läsa att respondenterna belyser vikten av pedagogens närvaro 

i verksamheten för att gynna barnen i deras språkutveckling med hjälp av leken. 

Pedagogerna vill försöka få in lek- och språkträning på ett naturligt sätt i verksamheten.  

 
 
6 Diskussion 
 
6.1 Metoddiskussion 

Vi arbetar på två förskolor i två olika kommuner och har försökt att var objektiva.  

Pedagogerna intervjuades om vilken roll leken spelar i barns språkliga utveckling och 

på vilket sätt pedagoger kan stimulera barns språkutveckling genom lek. I intervjun 

undersöktes även om förskolans pedagogiska miljö har någon betydelse för barns lek- 

och språkutveckling. Vi är dock medvetna om att detta blev en liten studie och att den 

hade blivit mer tillförlitlig om det förekommit fler metoder som till exempel 

observationer.  

 Enligt Løkken & Søbstad (1995) är en intervju en konst, den kräver noga 

förberedelse eftersom en intervju handlar om kommunikation mellan levande 

människor. Inspiration till våra intervjuer hittade vi hos Løkken, Gunvor & Søbstad, 

Frode (1995) i boken Observation och intervju i förskola.  Genom att formulera 

frågorna med en huvudfråga och en eller två underfrågor så fick pedagogerna verkligen 

ge uttömmande svar. Målet var att få fram en klar bild av hur de ser på lekens betydelse 
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för språkutvecklingen. Inga missförstånd skapades eftersom frågorna var 

välformulerade vilket stärker reliabiliteten. Enligt Svedner & Johansson (2006:108) 

handlar ”reliabiliteten om man samlat in allt material likadant och om någon fråga 

missförstods eller saknades”. Nu efter undersökningen så reflekterade vi över att i 

intervjufrågorna saknades det någon fråga med anknytning till läroplanen för förskolan. 

Det hade varit intressant att ta reda på om det har någon betydelse för verksamheten om 

arbetslaget är drivande mot samma mål inom språkutveckling?  

 Det var bra att lämna ut frågorna i förväg så de tillfrågade hade en chans att tänka 

över sina svar. Vi valde att intervjua sex pedagoger då vi ansåg att det var en lagom 

mängd intervjuer för detta arbete eftersom en kvalitativ undersökning är tids- och 

arbetskrävande. När intervjuerna väl utfördes kändes det som om de blev avslappnade 

på grund av att vi och pedagogerna var väl förberedda inför intervjun.  Enligt författarna 

Løkken & Søbstad (1995) är det viktigt att försöka skapa ett tryggt klimat för att få 

svarspersonen att berätta ur sitt perspektiv. Vi valde medvetet att inte använda oss av 

bandspelare som hjälp till våra intervjuer eftersom de sex personer som intervjuades 

inte ville det.  Men vi är medvetna om att man kan ha missat något i deras svar eftersom 

vi valde att anteckna och inte använde bandspelare. Eftersom vi kände dem som vi 

skulle intervjua så var det extra viktigt att vi fick fram så djupgående frågor som möjligt 

för att kunna få svar på vårt syfte och problemformuleringen. Enligt Svedner & 

Johansson (2006) är det väldigt lätt att en kvalitativ intervju blir en muntlig 

enkätundersökning vilket vi försökt förhindra med underfrågor och att vi tog oss tid och 

lyssnade in vad de ville ha sagt. Om intervjuerna hade omfattat fler pedagoger eller på 

fler förskolor så att studien hade blivit större, hade man kanske fått ett resultat som 

kunnat generaliseras. Det resultat vi fått fram gäller för de två förskolor som vi arbetar 

på.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

Avsikten med arbetet var att ta reda på vilken roll leken spelar i barns språkliga 

utveckling och på vilket sätt pedagoger kan stimulera barns språkutveckling genom lek. 

Vi undersöker även om förskolans pedagogiska miljö påverkar dessa faktorer.  

 Resultatet av intervjuerna visar att pedagogerna oavsett utbildning förhåller sig till 

lek- och språkutveckling på liknande sätt. Pedagogernas svar var ofta likartade och 

skiljde sig inte mycket åt. Vi kunde urskilja att pedagogerna med mer arbetserfarenhet 
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hade lite fylligare svar på visa frågor. Intressant var att barnskötarna svarade att de hade 

tillägnat sig kunskaper om barns lek- och språkutveckling med hjälp av 

arbetserfarenhet. Pedagogerna som i detta fall är barnskötare, förskollärare och en 

förskollärare med grundskollärareutbildning anser att leken är oerhört viktig för barns 

språkutveckling. Pedagogerna svarade att leken och framförallt den fria leken hade fått 

mer utrymme på förskolorna, och att det idag diskuteras mer än tidigare om lekens 

viktiga betydelse. Det var en förskollärare som tyckte att under sina sex år som verksam 

pedagog så har förhållningssättet till lek inte förändrats. Hon tycker att den varit lika 

viktig hela tiden. Hennes förhållningssätt till lek kan ha påverkats av läroplanen. 

Innehållet med mål att sträva mot i läroplanen kan också ha varit en bidragande orsak 

till att leken har fått en större plats nu än tidigare. Pedagogerna har fått mer krav på sig 

utifrån läroplanerna och lekens viktiga betydelse har framkommit tydligare på 

förskolorna. I läroplanen betonas leken som en viktig del i lärandet. Vi blev dock lite 

förvånade över att ingen av pedagogerna hänvisande till läroplanerna i sina svar. Men 

man kunde se tydliga anknytningar till läroplanerna i många av deras svar.    

 I svaren framkom det att det finns olika former av lek, till exempel informell lek, 

formell lek, fri lek, styrd lek och lek med regler. Respondenterna förklarade den 

informella leken som en lek där inga vuxna är delaktiga och i den formella leken är 

vuxna delaktiga. I den fria leken leker barnen fritt med vad de vill och ofta utan vuxna 

och i regel lek finns det regler och en vuxen är ofta med och styr upp. Utifrån svaren vill 

vi dra slutsatsen att all sorts lek är viktig. Ett av svaren om den fria lekens betydelse var 

följande ”Språkutvecklingen i den fria leken är väldigt viktig och lärorik för de lär sig 

att uttrycka sig och de använder flera språk som tal och kroppsspråk och de lär av 

kamraterna”. I Lpfö 98 (2006) kan vi läsa om vikten av lek och hur pedagoger 

medvetet ska använda leken som ett redskap för att stimulera barns utveckling. 

Hangaard Rasmussen (1993) menar att barnens viktigaste sysselsättning är leken. För 

att leken ska starta och få en mening samt fördjupas använder sig barnen i leken av det 

verbala och det kroppsliga språket. Genom att signalera med kroppen eller tala med 

kamraterna i leken skapar barnen en egen kommunikativ form som ger dem 

förutsättningar för nya riktningar i leken. Leken är mycket viktig för barnen och det är 

med lekens hjälp som barnen lär sig de sociala koderna. Respondenterna förklarar att 

med de sociala koderna menar de till exempel samspel, empati, medkänsla och 

turtagande. De sociala koderna blir språkträning för barnen både i den fria och styrda 

leken. Med lekens hjälp får barnen olika kunskaper som tränar deras språk och sociala 
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förmåga (Wikare, Berge & Watsi 2002). Leken är viktig för barnets utveckling såväl 

språkligt, motoriskt, intellektuellt, emotionellt som socialt. All sorts samspel mellan 

individer är viktig för utvecklingen av språket och tänkandet. Den sociala samvaron för 

barnens del skapas med fördel i leken. ”Språket är tänkandets sociala verktyg och 

tänkandet har ett socialt ursprung”(Partanen 2007:35).  

         I undersökningen har det framkommit att som närvarande pedagog i verksamheten 

ska man ta till vara på de vardagliga situationer som uppstår. Det är viktigt att barnen 

får leka fritt och själva skapa leken, men pedagogens närvaro och delaktighet kan 

utveckla leken. Genom att visa respekt för barnens lek kan man som pedagog ta del av 

deras nuvarande erfarenheter och kunskaper och hjälpa dem att vidareutveckla dessa. 

Leken ger även en naturlig möjlighet att utveckla språket och att kommunicera med 

andra. I dessa situationer får pedagogen möjlighet att på barnens villkor gå in i leken 

och försöka utvidga leken med stimulerande frågeställningar. Det är viktigt att tala med 

barnen. Det framkom tydligt i intervjusvaren att den talspråkliga utvecklingen 

stimuleras i leken med hjälp av att pedagogerna talar mycket med barnen och är tydliga 

med upprepningar. Det blir pedagogens uppgift att hitta ett sätt att samtala så barnet blir 

intresserat. När vuxna samtalar med barnen måste de även lyssna på dem. När man 

lyssnar på barnen lär de sig att de är en människa som är att räkna med. Det ska vara ett 

ömsesidigt givande och tagande. ”Det gäller att tala med barnen och inte till dem” 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:73). 

 Både den fria leken och den styrda leken är lärorika vilket framkom tydligt i 

intervjusvaren. Det var intressant att se att en pedagog tyckte att den styrda leken var 

mer språkstimulerande. En annan pedagog säger att: ”Barnen sätter sina egna ramar 

och gränser i den fria leken, vilket är lärorikt”. Här kan man fundera på om inte 

barnens egna utmaningar i leken kan vara lika språkstimulerande som om en pedagog 

utmanar dem. Eftersom barnen sätter sina egna gränser i den fria leken och inga vuxna 

är med och ”styr upp” kanske något barn blir lidande i gruppen. Ett barn med ”stark” 

identitet och god självkänsla kanske alltid bestämmer i leken och det finns de barn som 

aldrig får bestämma. Samtidigt kan vi se det positiva med att barnen själva försöker 

”styra upp” leken.   Det blir ett övervägande för pedagogen om den vuxna ska gå in och 

”styra upp” eller inte. I den fria leken framkom att barnen ofta intar olika roller i sina 

lekar. Enligt Knutsdotter Olofsson, (2002) befinner sig barnen ofta i sagornas och 

fantasins värld likaväl som de kan växla och leka om vardagliga händelser. När barnen 

leker sina rollekar så använder de ett typiskt samtalssätt som passar den rollen. Genom 
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att inta många olika roller i leken utvecklar barnet språket.  Den styrda leken behövdes 

extra mycket till de barn som inte ”tar för sig” själva i den fria leken. Styrd lek kan vara 

”björnen sover”, ”Kims lek” eller ”sånger” och ”ramsor” som tre av pedagogerna tar 

upp att de använder sig av i till exempel den dagliga samlingsstunden.  

 Dahlgren med flera (2006) skriver att vara språkligt kompetent innebär att man 

kan tala, lyssna, skriva och läsa, färdigheter som pedagoger på ett lekfullt sätt ska ge 

barnen möjlighet att utveckla. Pedagogen ska ge barnen uppgifter som är så spännande 

och intressanta att barnen automatiskt vill utforska skriftspråket. Enligt styrdokumenten 

ska pedagogerna på förskolan lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 

språkutveckling och ta tillvara på barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga 

världen (Utbildningsdepartementet 2006). I resultatet kan man läsa om pedagogernas 

arbetssätt att lyfta fram skriftspråket med lekens hjälp, till exempel när barnen skriver 

sitt namn på sin teckning eller skriver kvitto när de leker affär. Ahlsén (2002:48) skriver 

att genom att leka med språket lär barnen sig lättare. I leken ger barnen varandra 

språkliga utmaningar genom att hitta på ord och språkliga skämt och de måste 

kommunicera för att kunna vidareutveckla den vilket märks till exempel främst i bygg- 

och rollekar. I leken får barn stora möjligheter till kommunikation. Barnen lär sig 

använda sitt språk och prova på nya begrepp och på så sätt kan de kommunicera på 

olika plan. Genom att fantisera och skapa bilder och föreställningar i huvudet hur leken 

ska utformas stimuleras barnens språkutveckling. 

 Författarna Johansson & Pramling Samuelsson (2003) beskriver att det har 

betydelse för barnen hur rum och material är organiserat på förskolan. Det framkom i 

våra intervjuer att de flesta pedagogerna anser att den pedagogiska miljön har stor 

betydelse. Alla var eniga om att det måste finnas olika rum som inbjuder till lek och 

stimulerar barnen på olika sätt. En pedagog svarade att vissa miljöer är mer tillåtna än 

andra. Personalens inställning påverkar hur miljön används, det vill säga hur tillåtande 

det är. Hämmar vuxna barnen i deras lek om de ska bestämma var de får leka eller inte?  

Enligt Wikare, Berge & Watsi (2002) är det viktigt att skapa ordning och reda på 

förskolan, man bör ha bestämda platser för material. Barnen hittar då lättare saker när 

de ska leka, samtidigt lär sig barnen ordning och reda och att ta hänsyn till andra. Vilket 

stämmer bra överens med vad pedagogerna hade med i sina svar. Det framkom tydligt 

att god ordning på material underlättar för barnen, det blir lättare att hålla ordning om 

var sak har sin plats och dessutom lär de sig att ta hänsyn till andra. I resultatet kan vi se 

att pedagogerna tänker på språkutvecklande aktiviteter när de planerar sin verksamhet 
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samt att pedagogerna tänker mycket kring hur förskolans miljö ska se ut för att 

stimulera till lek- språkutveckling. De menar att den pedagogiska miljön på förskolan är 

viktig för barnens lek- och språkutveckling. Utrymmena lockar till olika lekar, till 

exempel kuddrum att bygga med kuddar eller små utrymmen till annan stillsam lek. 

Miljön måste vara inbjudande för barnen med synligt material i god ordning. Personalen 

bör ”organisera verksamheten så att barnen ges tid, rum och material för olika former av 

lek samt ger dem upplevelser som stimulerar fantasin, kreativiteten och förmågan att 

leka” (Skolverket 2005:27).  

 I två av intervjusvaren nämnde pedagogerna den dagliga samlingen. Svaren 

visade att de i arbetslaget tillsammans planerat den dagliga samlingen. Det framkom 

också att de har planerat vad de ska göra på samlingen för att utveckla barnens 

språkutveckling med lekens hjälp. Vi ser det positivt för barnen att pedagogerna 

tillsammans försöker utveckla sitt dagliga arbete med språkutvecklande aktiviteter. I 

Lpfö 98 (2006) kan man läsa om att pedagogerna har ett ansvar för att planeringen av 

verksamheten genomförs så att den bland annat stimulerar barnens lek- och 

språkutveckling. Fyra av pedagogerna nämner inte i sina svar att de planerar 

tillsammans men det framgår tydligt i deras svar att de tänker kring lek- och 

språkutveckling när de planerar det pedagogiska arbetet.  

         Vi kan konstatera att pedagogerna är viktiga och har betydelse för barns lek- och 

språkutveckling samt att den pedagogiska miljön har betydelse för lek- och 

språkutvecklingen. Examensarbetet har tillfört en ökad förståelse för hur viktig leken är 

för barnens språkutveckling på förskolan samt hur vi som pedagoger kan hjälpa barnen 

genom leken att utveckla sitt språk. Framför allt har det framkommit tydligt att 

pedagogens närvaro i verksamheten tillsammans med barnen är oerhört viktig för att på 

olika sätt kunna stötta barnen i deras språkutveckling.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Vi har under arbetets gång tänkt att man kan intervjua föräldrar om deras åsikter om 

lekens betydelse för barns språkutveckling. Är föräldrar medvetna om vilken viktig roll 

leken har för barns språkutveckling? Det skulle också vara intressant att undersöka 

vidare om och i så fall på vilka sätt dagens media påverkar barns lek- och 

språkutveckling. 
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BILAGOR 

INTERVJUFRÅGOR 

Bakgrundsfrågor 

1. Hur många år har du arbetat inom verksamheten? 

2. Vad har du för utbildning? 

3. Hur mycket utbildning om lek och språkutveckling har du fått i din utbildning? 

Intervju 

4. Berätta hur du tänker kring begreppet ”lek”. 

a. Din definition av lek  

b. Hur ser du på lekens betydelse? Ge gärna exempel 

c. Anser du att förhållningssättet till lek har förändrats under din tid som 

verksam pedagog? Om ja, motivera och ge exempel. Om nej, motivera 

och ge exempel. 

5. Vad anser du om lekens betydelse för språkutvecklingen? 

a. Hur ser du på den fria lekens betydelse för barns språkutveckling?  

b. Hur ser du på den styrda lekens betydelse för barns språkutveckling? 

6.  Vilka arbetsmetoder använder du för att stimulera barns språkutveckling genom 

lek?  

a. Hur stimulerar du barnens talspråkliga utveckling genom lek? Ge några 

exempel. 

b.  Hur stimulerar du barnens skriftspråkliga utveckling genom lek? Ge 

några exempel.  

7. Har förskolans pedagogiska miljö någon betydelse för barns lek- och 

språkutveckling? 

a. Om svaret är ja, ge exempel? 

b. Om svaret är nej, ge exempel? 

8. När ni planerar er verksamhet hur tänker ni då kring lek och språkutveckling? 

 

 

 


