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Abstrakt 
 

Syftet med arbetet är att få en inblick i lekens betydelse för förskolebarns 

språkutveckling, samt vad förskollärare gör för att främja barns språkutveckling i den 

dagliga leken. De frågeställningar studien bygger på är: Hur ser pedagoger på den 

dagliga leken? samt Hur ser pedagogerna på sin roll i barnens språkutveckling utifrån 

lekens betydelse? Åtta pedagoger på två förskolor intervjuades med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att pedagogerna anser att leken är den 

viktigaste grundstenen i förskolans verksamhet. I leken lär sig barnen att ta ansvar, 

utvecklar självkänsla och tränar sin sociala kompetens. Vad gäller barns 

språkutveckling anses en av de viktigaste förutsättningarna vara att pedagogerna 

använder ett rikt och avancerat språk i för barnen meningsfulla situationer, och att de 

finns med och stöttar barnen i deras lek. Studien visar att pedagogerna är väl medvetna 

om lekens betydelse för barns språkutveckling och hur viktig deras närvaro är för att 

främja den.  

 

Nyckelord 
 

Förskola, språkutveckling, dagliga leken, lek, förskolebarn, pedagoger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  
 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 

2 Syfte och frågeställningar ______________________________________________ 2 
2.1 Frågeställningar __________________________________________________ 2 

3 Bakgrund ___________________________________________________________ 3 
3.1 Lek ____________________________________________________________ 3 
3.2 Interaktionisk lekteori ______________________________________________ 4 
3.3 Kognitiv teori ____________________________________________________ 4 
3.4 Språkutveckling __________________________________________________ 4 
3.5 Behavioristisk teori ________________________________________________ 4 

3.6 Nativistisk teori __________________________________________________ 5 
3.7 Joller ___________________________________________________________ 5 
3.8 Ettordsyttrande till meningsbyggnad __________________________________ 6 

4 Metod ______________________________________________________________ 7 
4.1 Metodval ________________________________________________________ 7 
4.2 Urval ___________________________________________________________ 7 

4.3 Genomförande ___________________________________________________ 7 
4.4 Forskningsetniska utgångspunkter ____________________________________ 8 

5 Resultat /Analys ____________________________ Fel! Bokmärket är inte definierat. 
5.1 Hur ser du som pedagog på den dagliga leken och varför? _________________ 9 
5.2 Ser du något samband mellan den dagliga leken och barns språkutveckling? __ 10 

5.3 Hur stort utrymme ges till den dagliga leken på förskolan? ________________ 11 
5.4 På vilket sätt främjar ni barns språkutveckling i den dagliga leken? _________ 11 

5.5 Vad anser du är din/pedagogens roll i barnens språkutveckling? ___________ 12 
5.6 Metodkritik _____________________________________________________ 13 

6 Diskussion __________________________________________________________ 14 

Referenser ___________________________________________________________ 17 

Bilagor _______________________________________________________________ I 
Bilaga A ____________________________________________________________ I 

Intervjufrågor ________________________________________________________ I 
 



  
 

1 
 

1 Inledning 
 

Under vår utbildning till förskollärare men även i vår yrkesroll möts vi av begreppen 

språkutveckling och lek. Dessa begrepp är centrala delar i förskolans verksamhet. Syftet 

med studien är att undersöka hur pedagogerna ser på sin roll i barns språkliga 

utveckling i den dagliga leken. Vi anser att det är viktigt att titta på sambandet mellan 

barns dagliga lek och språkutveckling, därför att leken är en central del av verksamheten 

i förskolan. Det är viktigt att vi som pedagoger förstår det sambandet, för att stärka 

lekens roll i förskolan.  

 

Läroplanen i förskolan trycker på vikten av att barn skall få rikliga tillfällen till lek och 

att det är en viktig del i förskolans dagliga verksamhet.  

 
”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. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga 

att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att 

uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter.” (Lpfö 98 rev 2010:6) 
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med arbetet är att få en inblick i lekens betydelse för barns språkutveckling, samt 

vad pedagoger gör för att främja barns språkutveckling i den dagliga leken.  

 

2.1 Frågeställningar 

 

Våra frågeställningar är: 

Hur ser pedagoger på den dagliga leken? 

Hur ser pedagogerna på sin roll i barnens språkutveckling utifrån lekens betydelse? 
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3 Bakgrund 
 

3.1 Lek 

 

Barn är ”lekande, lärande individer” (Sheridan och Pramling/Samuelsson, 2009:30; 

Westerlund, 2009; McCune, 1995). Författarna menar att leken är viktig för barns 

språkutveckling. I leken utvecklar barnen begrepp och innebörden av orden detta är 

viktigt för att barnen skall kunna leka rollekar. För att förstå leken måste de kunna 

använda sig av många olika begrepp och förstå innebörden av orden, detta är också 

viktigt för att leken skall utvecklas och att en framtida utveckling av språket ska 

främjas. I leken lyssnar och samtalar barnen med och på varandra och genom att ta del 

av varandras erfarenheter stimuleras det egna ordförrådet. Andra områden som anses 

utvecklas genom lek är barns fantasi och medvetenhet om sin omvärld (Tullgren, 2002; 

Pramling/Samuelsson och Sheridan, 2006; Knutsdotter/Olofsson, 1992). I leken 

utvecklas även barnen socialt, genom att de blir medvetna om vad de kan och vad de är 

intresserade av. När barnen går in i lekens värld finns inga gränser, allt går att 

övervinna. Många författare menar också att leken bidrar till att barn bearbetar sina 

tidigare upplevelser (Pramling/Samuelsson och Asplund/Carlsson 2003). Vilket också 

innefattas av den psykodynamiska lekteorin, där man menar att barnen även använder 

leken för att bearbeta svåra upplevelser.  

 

Att barnen förses med rikligt och utmanande material samt ges rikligt med tid till lek i 

både inomhus och utomhusmiljö är en väsentlig del i förskolans uppdrag (Tullgren 2003 

och Skolverket 2005). Tullgren (2003) menar också att barn inte vill ha en uppstyrd och 

iordninggjord lek utan behöver ha fri tillgång till olika sorters material. Detta betyder att 

barnen får tillfälle att fantisera fritt utan att någon vuxen styr leken men hon menar 

också att leken är en drivkraft inom barns lärande som pedagoger och andra vuxna 

behöver stödja. Knutsdotter/Olofsson (1992) menar att både pedagoger och andra vuxna 

behöver vara närvarande i leken för att hjälpa barnen i olika leksituationer som en del i 

livets lärande. Pramling/Samuelsson (2009) håller med om detta och menar vidare att 

det är viktigt att pedagogerna är engagerade i alla delar av barnens dag på förskolan. 

Pedagogerna kan genom att delta ta tillvara på barnens fantasivärld och hjälpa och stötta 

vid behov. Enligt Lillemyr (2002) är leken en central del i förskolans pedagogik, det är 

en trygg plats för barnen att vistas i där de får känna hur det är att vara någon annan 

genom att använda sin fantasi. Denna del av leken bidrar till barns socioemotionella 

utveckling det vill säga barns medvetenhet om andra och empati för andra. För att 

barnen skall kunna skaffa sig en bra självkännedom är leken den viktigaste arenan 

(Hwang och Nilsson 2003 och Lindqvist 1996). Inom lekens värld lär sig barnen att 

hantera olika sociala problem som konflikter. I leken lär sig barnen att samarbeta med 

andra, utveckla ett rikt ordförråd, de lär sig att följa regler och de övar även sin 

självkänsla (Hwang och Nilsson 2003 och Lindqvist 1996). Folkman och Svedin (2003) 

nämner även att det är genom leken barnen formar sig själva som individer. Det är i 

leken barnens självbild skapas.  
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3.2 Interaktionisk lekteori 

 

Interaktionisk lekteori bygger på den sociokulturella teorin grundad av Vygotskij. Man 

utgår här ifrån att det är samspelet med andra som påverkar barns utveckling mest och 

att barnens identitet stärks genom att de får agera ihop med andra barn och även hitta sin 

roll i gruppen (Tullgren 2003). Här anser man att leken lär barnen att utveckla sin 

kunskap om världen. Ett exempel kan vara att barnen lär sig skilja mellan verklighet och 

fantasi. 

 

3.3 Kognitiv teori 

 

Jean Piaget och Lev S. Vygotskij är frontfigurer för denna teori. De ställs ofta mot 

varandra men är överens på många avgörande punkter. Båda författarna anser att 

utveckling sker med hjälp av både den sociala och materiella miljön. Utvecklingen 

börjar redan under barnets första levnadsår dvs. :”när barnet tittar, lyssnar, känner, 

luktar och smakar på saker och ting, lär det sig hur världen ser ut och vad den består av” 

(Svensson 1998 s.30). När erfarenheter sätts samman till en helhet utvecklas barns 

tänkande, vilket leder till kognitiv utveckling och ur den kognitiva utvecklingen 

utvecklas även språket. Utveckling sker dels genom barnets egna tankar om sina 

erfarenheter och dels genom samspel med andra (1998).  

 

Kognitiv lekteori innebär att barnen tränar något som de redan kan och har varit med 

om. Barnen övar på så sätt sina sociala roller, hur de ska agera ihop med andra och vilka 

olika regler som finns. Enligt Lindkvist (1996) och Tullgren (2003) utvecklas leken 

genom att barnen härmar varandra eller imiterar något som de redan varit med om, och 

även lekar som innebär verklighetsbaserade upplevelser för barnen. Att barnen i 

förskolan kan variera sin inlärning genom att i fantasins värld få bearbeta det som 

han/hon har upplevt, kan bidra till att barnet stärker sina inlärningsmöjligheter till en 

positiv erfarenhet och detta kan då göra att barnen lär sig bättre (Lillemyr 2002). En 

kombination av kognitivt och sociokulturellt tänkande ger barnen en bra grund till att 

utveckla språket (Lindö 2009).  

 

3.4 Språkutveckling 

 

För att kunna göra sig en bild av hur barns språkutveckling går till och hur pedagogerna 

skall kunna hjälpa barn bäst när svårigheter uppstår, är det bra att känna till olika 

teoretiska perspektiv på språkutveckling (Svensson 1998). 

 

3.5 Behavioristisk teori 

 

Förespråkare för den behavioristiska teorin är bland annat Pavlov och Skinner. De anser 

att barn lär sig språket genom positiv förstärkning, huvudsakligen social sådan. Till 

exempel om ett barn jollrar olika ljudkedjor som ma,ma,ma den vuxne blir glad och ger 

positiv feedback med både gester och glada utrop, barnet kopplar ihop ljudramsan med 

någonting positivt, upprepar ramsan och får samma respons (Svensson 1998). Enligt 

den behaviorisktiska teorin är barnen oskrivna blad som utvecklas efterhand som 

han/hon fyller på med erfarenheter. Miljön barnen befinner sig i har en stor inverkan på 

hur barnet utvecklar sitt språk (Lindö 2009). 
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3.6 Nativistisk teori 

 

Noam Chlomsky förespråkade den nativistiska teorin och menade att inlärningen är 

medfödd och sitter i generna, människan kan inte undgå att lära sig språket. Han 

menade också att väldigt många språk är uppbyggda på samma sätt med verb, 

substantiv, meningar, objekt, subjekt och så vidare. Detta såg han som ett bevis på att 

människans språk sitter i generna och är gemensamt för alla (Svensson 1998). 

 

Håkansson (1998) och Lindö (2009) menar att barn så små som två månader redan har 

lärt sig att känna igen det språk som de är tänkta att lära sig men att barn ända upp till 

ett års ålder är öppna för att lära sig vilket språk som helst. Håkansson (1998) 

Westerlund (2009) Lindö (2009) Bjar/Liberg (2003) och Pramling/Samuelsson och 

Sheridan (2006) är alla överrens om att förutsättningarna för att barn skall utveckla ett 

rikt talspråk är att få rikliga tillfällen att få bada i språket, det vill säga att de omges av 

vuxna och barn som använder sitt språk i kommunikationen med barnet. Det kan handla 

om prat, sånger, ramsor, läsning, allt som har med språklig kommunikation att göra. 

Pramling/Samuelsson & Sheridan (2006) menar också att små barn som jollrar tycker 

om att vuxna härmar dem i deras joller detta gör att barnet själva hör hur det låter samt 

att det stärker barnets självkänsla och det leder till att barnet vill fortsätta att 

kommunicera med oss. Även sättet vi talat på anser Pramling och Samuelsson (2009) är 

viktigt, att vi talar med barnen och inte till barnen för att öka deras språkutveckling men 

även för att stärka deras identitetsutveckling. Svensson (1998) menar att det är viktigt 

att vi när vi pratar om språkutveckling ser till individens förutsättningar och egna 

förmågor. Språkutveckling är en individuell utveckling och ser olika ut från individ till 

individ.  

 

3.7 Joller 

 

När barnet är riktigt litet fram till ca 2 månaders ålder jollrar inte barnet utan det skriker 

och använder sig av olika grymtningsljud. Då barnets fysiska förutsättningar ändras i 

och med att barnet växer blir barnets talrör större och då börjar barnet använda sig av 

joller. Joller stadiet är mera generellt och skiljer sig inte nämnvärt mellan olika kulturer 

eller modersmål (Håkansson 1998 & Lindö (2009). Lindö (2009) menar att barnet i 

jollerstadiet blir mer socialt i sin kommunikation, det tycker om att jollra och att få svar 

på sitt joller. Barnet visar också sitt nöje eller missnöje genom att jollra och genom 

olika ansiktsuttryck “De börjar med att producera ljud längst bak i gommen, s.k. uvulara 

ljud, och går sedan framåt, via hårda gommen till läpparna och tänderna” (Håkansson 

1998 s.20). Barnet prövar också här sin röst genom att ge ifrån sig höga och tysta ljud 

men även dova och ljusa ljud (Lindö 2009).  Därefter utvecklas det enstaviga jollret till 

så kallat stavelsejoller det vill säga ramsor med konsonanter eller vokaler: bababababa, 

dadadada (Håkansson 1998). Här utvecklas skillnader mellan modersmål genom olika 

rytm, tonlägen och betoningar på ljud (Lindö 2009). Westerlund (2009) menar att i detta 

jollerstadiet verkar barnet tycka om att lyssna på sitt eget joller och jollrar därför väldigt 

mycket. Man har sett på döva barn att de i början jollrar som alla barn men 

stavelsejollret utvecklas inte, detta ser forskarna som ett bevis på att barnet måste höra 

sig själv för att kunna utveckla språket. (Håkansson 1998). 
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3.8 Ettordsyttrande till meningsbyggnad 

 

Barnets joller övergår senare till en eller två stavelser “mama, papa” detta kallas för 

protospråk och får i kombination med omgivningens reaktioner barnet att fortsätta 

använda dem och så småningom kommer det att ingå i barnets riktiga ordförråd som 

mamma och pappa (Lindö 2009 och Håkansson 1998). Inte långt efter att barnet börjat 

använda protospråk kommer barnet att kunna säga sina första riktiga ord. De första 

orden har oftast anknytning till barnets närmiljö och omgivning till exempel mamma 

och pappa, lampa, boll och så vidare. Ramsor som barnet hör många gånger lärs lätt in 

nu, men det är bara orden som barnet lär sig, inte innebörden i dem. Det är inte ovanligt 

att barn sjunger lättare sånger utan problem (Lindö 2009). 
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4 Metod  
 

4.1 Metodval 

 

Semistrukturerade intervjuer användes i denna studie. Detta innebar att det fanns ett 

fåtal frågor att hålla sig till, så att det skulle finnas möjlighet till en naturlig fördjupning 

på varje fråga beroende på ordval och behov av förtydliganden. Då studien syftade till 

att få att veta hur pedagogerna gjorde i sitt dagliga arbete och det behövdes ett antal 

frågor för att fokusera samtalet.   

 

Under intervjuerna användes bandspelare. Detta för att på ett naturligt sätt kunna 

koncentrera på själva intervjun men också för att kunna lyssna på intervjun flera gånger. 

De pedagoger vi samtalade med fick innan intervjun information om att samtalet 

kommer att spelas in och de kunde välja att delta eller att avböja innan eller under 

intervjuns gång enligt ”informations kravet” (se rubriken forskningsetiska principer). 

Att inleda intervjun med att informera om hur intervjun kommer att gå till är enligt 

Dimenäs (2007) och Lantz (2007) viktigt och betydelsefullt för hur intervjuprocessen 

fortskrider. Att både intervjuare och intervjuperson känner sig trygga i hur intervjun 

kommer att gå till, underlättar både kvalitén och innehållet i intervjun.  

 

4.2 Urval 

 

Åtta förskollärare på två förskolor valdes ut. Detta innebär enligt Hartman (2004) ett så 

kallat bekvämlighetsurval där respondenterna finns tillgängliga för den som forskar. 

Anledningen till att enbart förskollärare valdes ut till intervjuerna var att detta är vår 

kommande yrkesroll, samt att de delar samma utbildningsbakgrund som oss själva. De 

pedagoger som valdes ut är alla verksamma inom förskolan, och arbetar dagligen med 

barn och möter situationer i verkligheten där barns språkutveckling utmanas i den 

dagliga leken. Detta är något som Dimenäs (2007) anser är viktigt för att svaren på 

intervjufrågorna ska blir trovärdiga. 

 

4.3 Genomförande 

 

Arbetet startade med att samla fakta om barns språkutveckling och barns lek. Detta för 

att få en större inblick i de områden som ingår i frågeställningarna och syftet med 

studien.  

Genom verksamhetsbesök kontaktades förskolorna. Förskollärarna fick frågan om de 

kunde tänka sig att medverka i intervjustudien och fick information om intervjuerna och 

hur deras svar skulle användas.  

 

Pedagogerna fick på de olika förskolorna välja ut en lämplig plats så att intervjuerna 

skulle kunna utföras utan yttre störningar, något som enligt Lanz (2007) är viktigt för 

intervjun. Intervjuerna genomfördes i personalrummen vilka också användes till 

utvecklingssamtal med vårdnadshavare. Dessa lokaler var anpassade för att ge ett 

inbjudande intryck vilket Lantz (2007) och Dimenäs (2007) menar underlättar 

kommunikationen mellan intervjuare och den som skall intervjuas. 
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4.4 Forskningsetniska utgångspunkter 

 

Det forskningsetiska rådet har tagit fram olika punkter för att skydda 

samhällsmedborgare som medverkar i olika forskningssammanhang. Dessa fyra punkter 

beaktades i denna studie. 

 

Informationskravet: Innan intervjuerna fick respondenterna information om syftet med 

undersökningen. De fick även information om att de deltog i undersökningen frivilligt 

och att de när som helst under studiens gång kunde avsluta sin medverkan.  

Samtyckeskravet: Pedagogerna kontaktades och fick besluta om de ville medverka i 

intervjuerna. De fick även information om att intervjuerna enbart kommer användas i 

just denna studie. Konfidentialitetskravet: De förskollärare som intervjuades 

informerades om att ingen som medverkar i studien kan identifieras av utomstående. 

Nyttjandekravet: Pedagogerna informerades om att det material som samlats in enbart 

används i detta forskningssyfte (Vetenskapsrådet 2002). 
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5 Resultat/Analys 
 

Nedan presenteras förskollärarnas svar på de frågor som är av relevans för denna studie 

samt analyser av dessa.  

  

5.1 Hur ser du som pedagog på den dagliga leken och varför? 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att alla pedagoger är överens om lekens betydelse för 

verksamheten.  

 

”Den dagliga leken är den viktigaste grundstenen i förskolans 

verksamhet” 

”i förskolans verksamhet kan vi inte ge barnen något bättre verktyg till 

utveckling och lärande” 

”i leken lär sig barnen att ta ansvar, utveckla sin självkänsla och de 

tränar framförallt sin sociala kompetens”.  

 

Genom leken menar pedagogerna att barnen får erfarenheter av sin omvärld och ges 

möjligheter att dela med sig och bearbeta sina upplevelser.  

 

”Jag tycker att leken, det är barnets sätt att möta sin omvärld. Det är ju 

där som de går igenom vad de varit med om” 

 ”Jag upplever att barnen lär sig så mycket av andra barn när de leker 

[…] just detta att de leker sånt de varit med om och genom de 

erfarenheterna delar med sig till de andra barnen” 

 

Flera av pedagogerna nämner sambandet mellan det som står i förskolans läroplan och 

den dagliga leken. De menar att genom leken berörs ett flertal av dessa. ”Om vi ser vad 

som står i vår läroplan så är det många mål som barnen uppnår genom leken. Det är till 

exempel konflikthantering, matematik, vänta på sin tur, att känna empati för andra”,  

 

Två pedagoger nämner vikten av att barn måste få utrymme att leka självständigt, men 

trycker ändå på vikten av att pedagogerna finns närvarande och kan vara stöd i det 

sociala samspelet. 

 

”Jag tycker det är viktigt att barnen får leka själva men att jag 

sitter jämte dom så att jag kan lyssna på vad de säger och hjälpa 

till om det behövs”.  

”Jag förespråkar faktiskt i första hand den fria leken. Just det att 

barnen får leka fritt utan någon inblandning av oss pedagoger, 

men jag menar inte att jag ska sitta i ett rum och barnen leken i ett 

annat, utan jag menar att barnen lätt ska kunna komma till mig 

om de vill någonting och jag ska kunna hjälpa till om det blir 

konflikter i leken som de inte själva kan lösa ”. 
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5.2 Ser du något samband mellan den dagliga leken och barns 

språkutveckling? 

 

De pedagoger vi intervjuat är överens om hur viktigt språket är för den dagliga leken. 

De barn som ännu inte har nyanserat talspråk kan i många fall ha svårigheter att leka 

med andra, det uppstår då ofta konflikter när barnet vill göra sig förstådd.  

 

”Jag ser ett stort samband mellan barnens lek och språket. Är det till 

exempel ett barn som inte riktigt har lärt sig prata så blir det ju att det 

barnet lätt tar till knuffar eller skrik för att visa att något inte är bra” 

 

Pedagogerna menar vidare att barn med litet ordförråd gynnas av leken då de 

ges tillfälle till tolkningar och övning på kommunikation. 

 

”Jag tycker att barnen, ja vad säger man, utmanas av kompisarna till 

att hitta olika sätta att använda sitt språk så att kompisarna förstår vad 

de vill säga”. Det är viktigt att barnen lär sig tyda varandras språk för 

att kunna kommunicera i leken. 

 

Att barnen lär sig nya begrepp och sätter ord på vad de leker och vad de leker med är 

någonting som pedagogerna är eniga om. Leken ger även barnen möjlighet att pröva ord 

och olika kommunikations sätt på ett prestigelöst sätt där även misslyckanden är på 

låtsas.  

”När barnen leker tillsammans kommer de att upptäcka att de behöver 

ett språk i någon form för att kunna göra sig förstådd men också för att 

kunna förstå vad de förmedlar till andra, det kan handla om ord men 

också om kroppsspråk. I leken utmanas barnen att hitta sätt att 

utveckla detta” 

 ”Jag har upptäckt att när barnen leker och pratar med varandra så blir 

det en helt annan lek än när de leker med barn som inte har något 

språk än” 

”Jag ser lekens betydelse för språket som oerhört viktigt. Barnen får 

prova sig fram och de behöver inte känna att de misslyckas eftersom 

leken är på låtsas” 

 

Alla pedagoger trycker på vikten av att barnen skall få leka utan avbrott och menar att 

grupptillhörighet stärks genom lek. 

 

”Jag tycker att det är viktigt att barnen får leka utan avbrott, att vi 

fröknar kommer och avbryter leken genom att hämta dem till 

fruktstund eller säga att det är dags att gå ut” 

”Barnen lär ju sig även i leken att få känna en samhörighet med de 

andra barnen och att även barngruppen ska få en vi-känsla.” 
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5.3 Hur stort utrymme ges till den dagliga leken på förskolan? 

 

Det utrymme den dagliga leken ges på förskolor varierar. En pedagog säger: ”Många 

gånger anser jag att den dagliga leken ges för lite plats på förskolan. Fokuset hamnar 

ofta på att man ska hinna med så många planerade samlingar som möjligt eftersom det 

är då barnen, ja lär sig. Jag vill förändra detta och visa på att leken är jätte viktig för 

barnen och deras lärande”. Medans andra menar att leken har en självklar plats i 

förskolans verksamhet.  ”vi på min förskola prioriterar den fria leken […] både ute och 

inne” ”hos oss ger vi den fira leken stort utrymme eftersom vi är eniga om att barnens 

fantasi utvecklas igenom den”. 

 

 

5.4 På vilket sätt främjar ni barns språkutveckling i den dagliga leken? 

 

De pedagoger vi intervjuat är överens om att barns språkutveckling stimuleras bland 

annat genom att pedagogerna finns med i barnens lek.  

 

”När pedagoger är med i leken så kan vi hjälpa barnen att samtala med 

varandra. Vi bekräftar det barnet säger eller visar intresse för och 

utvecklar det mer” 

 ”Viktigt att vi pedagoger finns nära barnen för att hjälpa dem att 

förklara för varandra vad de vill”, ”det är viktigt att vi tänker på att 

prata mycket med barnen under till exempel av- och på klädningen, att 

vi benämner stövlar, jacka, vantar och så vidare, för att barnen ska 

kunna sätta ord på de olika situationerna och sakerna som hör till” 

 ”När vi leker med barnen är det otroligt viktigt att vi tänker på att vi 

som vuxna går in och stöttar och utvecklar leken med nya ord […] 

eller begrepp som tillexempel lägesord bakom, framför, på och under 

och så”,  

 

Pedagogerna menar att genom att vara närvarande i barnens lek och genom samtal kan 

hjälpa till att främja deras språkutveckling. ”När jag är med i barnens lek kan jag hjälpa 

dom att sätta ord på deras erfarenheter och känslor men även på vad som händer i 

leken”, ”Att vi tänker på när vi pratar med barnen att vi använder ett rikt och ja vad 

säger man […] avancerat språk så vi kan hjälpa barnen till att utveckla sitt eget språk 

[…] att måla det som de redan kan”. 
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5.5 Vad anser du är din/pedagogens roll i barnens språkutveckling? 

 

Att pedagogernas roll i barns språkutveckling är att vara en språklig förebild är alla 

överrens om. ”Jag tycker att en av mina viktigaste roller som pedagog är att vara en 

språklig förebild”, ”Att jag är en medforskande vuxen är viktigt, att barnen märker att 

jag som pedagog är intresserad av det barnen visar intresse för och som de vill utforska 

och därigenom fånga deras intressen och hjälpa dem sätta ord på det som händer och 

sker”.  

Pedagogerna menar vidare ett det är viktigt att barnen ges rikliga tillfällen att använda 

sitt språk tillsammans med pedagogerna för att kunna utveckla språket på ett naturligt 

sätt.  

 

”Jag ska hjälpa barnen framåt i sin språkutveckling genom att till 

exempel bekräfta det barnen säger eller upprepa rätt det barnet sagt 

utan att jag rättar barnet” 

”det är viktigt att jag utmanar barnen på deras nivå, just där de 

befinner sig i sin språkutveckling”. 

 

Att utforma förskolans miljö så att den uppmuntrar barnen till lek och samspel är en 

viktig del i det pedagogiska arbetet . 

 

”Materialet på förskolan har en viktig roll, det är här viktigt att jag 

som pedagog ser till att det finns rikligt med material som främjar 

barnens språk det kan handla om böcker att läsa ur men också att 

samtala kring” 

”rim och ramsor tycker barnen är otroligt roligt därför försöker vi 

använda det i stor utsträckning, högläsningen får vi absolut inte 

glömma den är otroligt viktig för språkutvecklingen” 

”vi som pedagoger måste se till att det finns bilder och bokstäver 

uppsatta på väggarna som inspirerar och lockar barnen till att både 

skriva, samtala och läsa” 

 

Vikten av att involvera vuxna i barns språkutveckling anser också pedagogerna vara 

viktigt. 

”Jag tycker också att det är viktigt att påtalar för föräldrar att det är 

viktigt att läsa högt tillsammans med barnen, högläsningen får en 

mindre plats i dagens familjer har jag märkt […] ja men du vet 

surfplattor, datorer och tv har ju tagit ganska mycket av den tiden. Jag 

anser att det är någonting som inte får glömmas bort”.  

 

Detta är något som nästan alla pedagoger håller med om, att högläsningen 

måste få större plats både på förskolan men också i hemmen för att främja 

barnens språkutveckling men också för att gynna barnens framtida 

läskunskaper. ”När man läser för barnen så väcks deras fantasi, som de sedan 

kan ta med sig in i sin lek”.  
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5.6 Metodkritik 

 

Det visade sig att pedagogerna i undersökningen hade en samstämmig syn på 

sambandet mellan lek och språkutveckling. Detta kan ha att göra med hur 

kommunens prioriterade mål för förskolan ser ut. Hade vi valt att intervjua 

pedagoger från olika kommuner i Sverige kanske resultatet sett annorlunda ut 

på grund av att kommunerna har olika prioriterade mål.  
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6 Diskussion 
 

Syftet med studien har varit att få en inblick i lekens betydelse för barns 

språkutveckling och få en inblick i vad pedagogerna gör för att främja 

språkutvecklingen tillsammans med barnen i den dagliga leken.  

 

Pedagogerna är eniga med litteraturen om att det på förskolan bör finnas ett stort utbud 

språkutvecklande material både i barnens ute miljö och i inne miljön, det är också 

viktigt att barnen får bada i språket under sin vistelse på förskolan och att miljön har en 

stor del i barnens fortsatta språkutveckling. Därför är det viktigt att utforma ute och inne 

miljöer på ett språkutvecklande sätt (Håkansson 1998, Westerlund 2009, Lindö 2009, 

Bjar/Lidberg 2003, Pramling/Samuelsson & Sheridan 2006). 

 

De intervjuade är eniga om att barns språkliga kunskaper utvecklas i samspel med 

andra. Lek och dialog är därför viktig för vidare kunskaper. Genom den dagliga leken 

lär sig barnen nya begrepp och att sätta ord på vad de leker och vad de leker med. Det 

vill säga som Westerlund (2009) och Mc Cune (1995) menar, att barnet ser samband 

mellan ordet och vad ordet representerar. Detta sker enligt pedagogerna genom ett 

utmanande arbetssätt från förskolans sida, där de vuxna är medforskande som hela tiden 

finns närvarande i barnens lek. Alla pedagoger utom två är överrens om att de skall vara 

närvarande i leken för att hjälpa barnen att sätta ord på sina erfarenheter. Ett par av dem 

anser att barnen ibland behöver få leka utan inblandning av vuxna.  Det är också viktigt 

att barns språkstimulering sker i naturliga lekfulla sammanhang. Pedagogerna liksom 

Lindö (2009) menar att de i samtal med barnen strävar efter att använda ett rikt språk, 

förstärka med ord och fylla ut med hela meningar för att hjälpa barnen vidare i deras 

språkutveckling. Det är också viktigt att vuxna talar med barnen och inte till dem 

(Pramling/Samuelsson & Sheridan 2006). Pramling/Samuelsson (2009) menar att det är 

viktigt att pedagogerna är engagerade i alla delar av barnens dag på förskolan, detta 

innefattar i stor grad leken. Genom att arbeta på detta sätt och att vara språkliga 

förebilder kan pedagogerna se och höra vad barnen leker och ta tillvara på deras 

fantasivärld och därigenom berika dem med mer nyanserat och avancerat talspråk 

(Knutsdotter/Olofsson 1992). Vygotskij (1995) ser barnens lek som en viktig ingrediens 

till att barnen utvecklar sin tanke, sin vilja och sina känslor. De förskollärare vi 

intervjuat var alla samstämmiga om att den vardagliga leken ”är den viktigaste 

grundstenen i förskolans verksamhet”, där barnen lär sig att ta ansvar, utveckla sin 

självkänsla och tränar sin sociala kompetens. Sheridan & Pramling/Samuelsson (2009) 

hävdar att barnen är ”lekande, lärande individer” (s.30), det innebär att barnen på 

förskolan behöver få tillgång till mycket lek där de får chans till att utveckla och 

utmanas i sin lärande process. Pedagogerna ser även att mängder av läroplanens mål 

tränas i den dagliga leken. Barnen tränar turtagning, konflikthantering, empati, 

matematik och språk. Detta är viktiga kunskaper som barnen bär med sig hela livet. 

Genom leken lär sig barnen att kommunicera med andra barn och får använda och 

utveckla sin fantasi (Lillemyr 2002). Detta är någonting pedagogerna nämner som en 

viktig del i den dagliga leken, att barnen genom leken utmanas till att hitta sätt att 

utveckla sitt språk. Svensson (1998) skriver om den kognitiva språkteori där barns 

utveckling sker dels genom barnets egna tankar om sina erfarenheter och dels genom 

samspel med andra.  

 

I vår undersökning upplever vi att pedagogerna är väl medvetna om lekens betydelse för 

barns språkutveckling. De organiserar miljöerna på förskolan för att främja barns 
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språkutveckling och arbetar medvetet med att ge barnen nya verktyg för att det 

individuella barnet skall få ett rikt ordförråd. Pedagogerna nämner hur viktig den 

vuxnes roll är i språkutvecklingen, att de finns där för barnen som ett stöd för att hjälpa 

dem att uttrycka det de vill ha sagt men inte alltid har ord till. En tanke som kom upp 

efter att vi analyserat vårt material är att ingen pedagog nämner barns inflytande i 

miljöns utformning. Vem är det som avgör vad en bra språklig miljö är och för vem? 

Alla barn är olika individer och behöver olika sorts stimulans. Det skulle vara intressant 

att fortsätta undersöka hur de språkliga miljöerna ser ut och hur de påverkar barnen och 

hur de bakomliggande tankarna i utformningen ser ut.    

 

Det framkommer att det finns barn som av en eller annan anledning väljer att inte prata 

med vuxna. Genom observationer kan man däremot se att i leken pratar barnet ohämmat 

med sina kamrater. Detta kan vara ett tecken på att leken är barnens arena, att barnet 

genom leken kan uttrycka sig tillsammans med sina kompisar.  

 

Enligt pedagogerna kan barn som ännu inte har ett nyanserat talspråk eller som har 

svårigheter i sociala kontakter, ha svårigheter i lek tillsammans med andra barn. Dessa 

barn hamnar enligt pedagogerna ofta i konflikt med andra barn eftersom 

kommunikationen barnen emellan brister, de förstår helt enkelt inte varandras signaler. 

Kommunikation kan enligt pedagogerna vara så mycket mer än bara det talade språket, 

gester, ansiktsuttryck och mimik hör också in i barnens språkvärld och det kan vara 

svårt att tyda dessa signaler i leken. Detta är en ständig fråga i förskolans värld hur man 

stöttar de barn som ännu inte har talspråket, men också de barn som har talspråk men 

som av en eller annan anledning inte talar rent eller har annan problematik.  Dessa barn 

kan också ha problem i relation till kamrater men också till vuxna som inte förstår. 

Specialpedagoger kan vara till stor hjälp i hur det individuella barnet utmanas i sin 

språkutveckling genom material som pedagogerna kan använda i verksamheten men 

också genom kontinuerliga besök på förskolan.   

 

Av de åtta förskollärare vi intervjuat ansåg en att leken på förskolan hade fått en mindre 

roll i den dagliga verksamheten, denne pedagog ansåg att styrdokument och planerade 

samlingar hade tagit överhand och att det värderades mer än den dagliga leken. Det kan 

vara så att det finns en rådande uppfattning om att det endast är under de så kallade 

planerade aktiviteter som barnen lär sig saker.  

 

Genom leken delar barnen med sig av sina egna erfarenheter och situationer de varit 

med om. Detta ser vi dagligen i barnens lek, de leker lekar som man tydligt ser är 

hämtade ur deras egen erfarenhets världar. I dessa lekar utbyts erfarenheter och dessa 

binds samman och ger barnen en större inblick och utvecklar deras lärande om olika 

situationer.  Det är viktigt att vi som pedagoger påvisar vikten av den dagliga leken för 

vårdnadshavare i den dagliga kontakten men också på föräldramöten. Vi måste 

synliggöra för dem att leken är det viktigaste verktyget till barnens fortsatta utveckling 

och lärande inte minst barnets språkutveckling.  Leken är livets pedagogik. 

 

Vår studie visar att den dagliga leken är viktig för barns språkutveckling och 

pedagogerna i studien är väl medvetna om sin roll som förebilder, både när det gäller 

språket och sin medverkan i leken. Vår studie visar att pedagogerna sätter stor vikt vid 

den dagliga leken och ser det som viktigt i barnens vardag på förskolan. Detta var 

någonting som kanske inte direkt förvånade oss men samtidigt trodde vi kanske att 

några pedagoger skulle hävda att den dagliga leken är den tid på dagen där pedagogen 

har tillfälle att göra alla de där sakerna som de annars inte hinner, så som dokumentation 
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och kvalitetsarbete. Den reviderade läroplanen för förskolan har inneburit en större 

arbetsbelastning på förskollärare, som fått flera ansvarsområden som konkurerar om 

barnens tid. Enligt våra erfarenheter räcker inte den planeringstid som förskollärare idag 

har i sin arbetstid till för de nya ansvarsområdena och verksamhetsplaneringen, därför 

tar pedagoger tillfället i akt att arbeta administrativt när tillfälle ges. Detta kan vara 

tillfällen där barngruppen är mindre det vill säga när pedagogerna verkligen skulle haft 

tid till att se och uppmärksamma det enskilda barnet. Bristen på planeringstid är 

någonting som behöver uppmärksammas och tas på allvar av arbetsgivare, vi får inte ta 

tid från barnen till att göra de saker vi ska ha planeringstiden till. Det finns en risk att 

personal i förskolan använder tid som de hade kunnat vara med i lek eller 

uppmärksammat enskilda barn, till administration och planering. Det skulle varit 

intressant att studera hur man löst administrations uppgifter på olika förskolor och 

belyst förbättrings arbeten som gjorts för att frigöra ännu mer tid till arbetet med barnen.   
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A  

 

Intervjufrågor 

 

Hur ser du som pedagog på den dagliga leken och varför? 

Ser du något samband mellan den dagliga leken och barns språkutveckling? 

Hur stort utrymme ges till den dagliga leken på förskolan? 

På vilket sätt främjar ni barns språkutveckling i den dagliga leken? 

Vad anser du är din/pedagogens roll i barnens språkutveckling? 

 


