
’’Lek är ett levande språk’’ 
- en fenomenologisk studie om pedagogers uppfattningar om 

lekens betydelse för barns språkutveckling 

Meltem Bezgin och Sultan Demirkoparan 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp, GN 

Förskoledidaktik  

Lärarprogrammet, studiegång Lärande i förskolan, 210 hp 

Vårterminen 2014 

Handledare: Viktor Johansson 

Examinator: Maria Borgström 

English title: ’’Play is a living language’’ – a phenomenological study 

of teachers perceptions of play for children’s language development. 

 



 

 

’’Lek är ett levande språk’’ 

- en fenomenologisk studie om pedagogers uppfattningar om lekens 

betydelse för barns språkutveckling 

Meltem Bezgin och Sultan Demirkoparan 

 

Sammanfattning 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger ser på lekens betydelse för barns språkutveckling 

samt hur de arbetar för att stimulera språkutvecklingen genom leken. Arbetet utgår ifrån 

fenomenologiska teorier där fokus ligger på människans livsvärld, upplevelser och tankar. Som metod 

användes kvalitativ forskning för att ta del av pedagogernas tankar och kunskaper kring lek och dess 

betydelse för barns språkutveckling. Resultatet av studien visar att pedagogerna inte har någon entydig 

definition av lek och att det finns olika arbetssätt att stimulera barns språkutveckling. Vi anser att lek 

är ’’ett levande språk’’ och det är betydelsefullt att barn får leka. 
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Förord 

Vi vill framföra ett varmt tack till de pedagoger som gett oss möjlighet att utföra detta arbete genom 

att dela med sig av sina kunskaper och den tid de avstod för intervjuer. Utan er hade vi inte lyckats. 

Dessutom vill vi framföra ett stort tack till vår handledare Viktor Johansson som med stort 

engagemang och intresse hjälpt till att föra detta arbete framåt. Slutligen vill vi tacka våra familjer som 

ständigt stöttat och uppmuntrat oss under detta examensarbete. Vi hoppas att denna uppsats väcker 

känslor och bidrar till en fördjupad förståelse av lekens betydelse för barns språkutveckling. 

 
Meltem Bezgin och Sultan Demirkoparan 
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Inledning 

Vårt arbete handlar om lekens betydelse för barns språkutveckling. Vi vill fördjupa våra kunskaper 

inom detta ämne för att vi anser att det är ett viktigt och intressant ämne och som ligger oss själva 

nära. Barns språkutveckling sker främst under leken i förskoleåldern. Barn vistas flera timmar varje 

dag i förskolan, oftast mer än i hemmet och förskolan blir därför en viktig plats för barnen att utveckla 

sitt språk. I läroplanen för förskolan står följande:  

 

Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt 

förmåga att leka och lära, utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för 

egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv (Lpfö98, rev 2010:9-10). 

 

När barn leker använder de språket i förskolan för att förmedla sina tankar, känslor och upplevelser i 

leken. Under vår verksamhetsförlagda utbildning märkte vi tydligt att barnen oftast sökte upp sina 

kamrater i leken för att dela med sig av sina känslor och tankar genom att använda kroppsspråk och 

icke så fullt utvecklat verbalt språk. Detta visar att språk inte endast innehåller tal och ord. Men det 

består av kroppsspråk, gester, mimik och tonfall.  

 

Fenomenet lek är ett levande språk. Den är därför bästa vägen till att stimulera språkutvecklingen i 

förskolan, anser vi. Läroplanen för förskolan lyfter upp vikten av att förskolläraren har ansvar för att 

stimulera och utmana barns språkutveckling (Lpfö98, rev 2010:11). Detta påvisar att pedagogerna 

skall finnas till hands under leken genom att använda olika språkutvecklande metoder i leken. Därför 

tänker vi undersöka hur pedagogerna arbetar för att stimulera barns språkutveckling i leken. Genom 

detta arbete vill vi fördjupa våra kunskaper om fenomenet lek och språkutveckling samt ge oss ”mer 

kött på benen” inför arbetet som förskollärare. 

Fenomenet lek är också en bra utvecklingsmetod som används i förskoleverksamheten. Ofta betonar 

lekforskarna att barnen genom olika form av lekar bygger upp sin sociala förmåga i samspel med 

andra barn, tidigt i förskoleåldern. Barnen behöver då uppmuntras och lockas till leken medvetet för 

att stimulera deras socialutveckling. På detta sätt kan även barns språkutveckling stimuleras. Därför 

skall verksamheten i förskolan medvetet använda leken. Detta framgår även i läroplanen under 

förskolans uppdrag: 

 

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 (Lpfö98, rev.2010:6). 
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Bakgrund 

Therese Welen menar i studien ”Historiska perspektiv på lek” att lek är ett fenomen och lika gammal 

som den mänskliga kulturen. För Huizinga (1945) är lek äldre än vår kultur. Lek är inte endast central 

hos människan, utan den är även betydelsefull för djurens liv och uppfostran. Människan har förståelse 

om hur leken är viktig för utvecklingen av exempelvis språk och tänkande, samspel, socialitet mm. 

Dock är det komplicerat att definiera lek, trots att man betraktar att barn under långa perioder ägnar sig 

åt att lekfullt utforska sin närmiljö och engagera sig i lekar (Jensen & Harvard, 2009:29).  

Med hänvisning till Frost (2010) påstår Öksnes att leken bidrar positivt till barns utveckling. Likartat 

synsätt har framför allt utvecklats från utvecklingspsykologin och kognitiva studier av individer som 

exempelvis Piaget, Eriksson och Vygotskij. Genom leken utvecklas barns motoriska färdigheter, 

emotionella försvar, sociala förmågor samt kognitiva kompetenser som kan vara betydelsefullt för 

deras kommande liv (Öksnes, 2011:14). Pramling Samuelsson och Sheridan menar att leken har stor 

betydelse för barns sociala utveckling. När barnen leker tillsammans lär de sig att leva med andra 

människor, skratta, bli arga utan att slåss, kompromissa samt känna sympati och empati för andra 

individer (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:86). 

Förskolans reviderade läroplan lägger vikt vid att ”leken är viktig för barns utveckling och lärande” 

(Lpfö98, rev 2010:6). Detta framkommer tydligt av pedagoger, filosofer, teoretiker, språkvetare och 

forskare, som anser att leken är grundläggande för barns utveckling och lärande. Lekforskaren Fredrik 

Lillemyr betonar att lek är mycket rik, mångsidig och utvecklande och har därmed en grundläggande 

betydelse för barns utveckling och lärande. Hans forskning visar att lek är särskilt vital för barn mellan 

fem till tio år, eftersom dessa barn ägnar mycket tid åt lek (Lillemyr, 2002: 43).  

Leken har alltid haft en central roll inom förskolan. Inom Friedrich Fröbels pedagogik är leken en 

viktig del av kärnpunkterna. Den tyske pedagogen Fröbel ansåg leken som barns mest naturliga 

uttryckssätt (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006:83). Barnen använder sitt kroppsspråk i leken 

oavsett ålder och mognad för att uttrycka sig eller visa sina intentioner. Hellström menar att språk 

innebär inte bara ord utan också symboler, kroppsspråk, gester, mimik, tonfall och rytm. Genom 

språket skapar vi identitet, tankar, självförtroende, kontakt med andra, grupptillhörighet och kulturell 

identitet (Hellström, 1993:163). Språk är inte enbart en form av kommunikation utan också en väg till 

kunskap. Med detta anser vi att det är betydelsefullt att visa uppmärksamhet på barns språkutveckling 

under leken i förskoleåldern.  

Att lek och språk är olika dimensioner har stor betydelse för barns utveckling. Under vår utbildning 

har vi fått möjlighet till att studera olika teorier om lek och språk i förskolan. Vi såg då att det finns 

stort samband mellan leken och språket eftersom leken främjar språket och språket främjar leken. Av 

den orsaken behöver vi som blivande förskollärare få djupare förståelse för den betydelse leken har för 

barns språkutveckling samt hur vi kan stimulera barns språkutveckling i leken eftersom den har en 

central roll i barns liv.  

Det främsta skälet för valet av detta ämne är att vi vill få fram hur pedagogerna ser på lekens betydelse 

för barns språkutveckling utifrån sina egna erfarenheter. Enligt Welen har synen på lek ständigt 

förändrats. Synsättet beror på samhällsvärderingar och vår syn på barn och lek (Jensen, et al 2009:41). 

Med detta arbete vill vi synliggöra de intervjuade pedagogernas syn på lek och barn idag. Dessutom 

vill vi också jämföra våra kunskaper med pedagogernas kunskap och erfarenheter. 
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Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur pedagoger ser på lekens betydelse för barns 

språkutveckling och hur de arbetar för att stimulera barns språkutveckling genom lek. 

 

 

 

Våra Frågeställningar:  

 

 

 

 Hur ser pedagogerna på lekens betydelse för barns språkutveckling? 

 Hur arbetar pedagogerna för att stimulera barns språkutveckling genom lek?  

 

Tidigare forskning 

I denna litteraturgenomgång kommer vi att redogöra för tidigare forskningar som är inom vårt valda 

ämnesområde. Vi vill i detta avsnitt belysa tidigare forskares tankar och studier om fenomenet lek och 

språkutveckling samt definiera vad lek är samt dess betydelse för barns språkutveckling. 

 

Fenomenet lek  

 

Det finns ännu ingen generell definition av lek trots att den är viktig för barns utveckling. Lillemyr 

menar i boken Lek-upplevelse- lärande att begreppet lek är svår att fånga i en definition, då lekens 

betydelse kan ändra skepnaden beroende på lekens form, plats och aktuella känslor. (Lillemyr, 2002: 

43). 

 

Lekforskaren Knutsdotter Olofsson menar också att beskrivningen av vad som lek är inte tydlig. I 

Socialstyrelsens förslag till pedagogiskt program för förskolan (1983) används begreppen arbeta-leka-

lära för att förklara förskoleverksamhetens innehåll. När barn leker arbetar de och lär sig när de arbetar 

och leker. Men att tolka som att lek är barns arbete är meningslöst. Lek är någonting som barnen gör 

frivilligt men arbete är nödvändigt för att överleva (Knutsdotter Olofsson, 1989:11). 

Lek har också en central roll för den pedagogiska verksamheten. I leken utforskar, prövar och 

använder barnen sin fantasi på ett sådant sätt att de lär känna sig själva och utvecklar sin självkänsla 

(Lillemyr, 2002: 41). Leken är viktigt för barns förståelse av livet i förskolan. Barn leker i en 

lekbaserad värld där allt är möjligt och tillåtet i lekens form, vilket bidrar till att vi vuxna uppfattar 

barn som mer kreativa än vuxna. Det är betydelsefullt att barns lek tas på allvar eftersom att barn lär 

sig att leva genom att leka (Öksnes, 2011:90).   
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Vygotskij menar att lek är den viktigaste källan till utveckling av tanke, vilja och känsla och dessa är 

inte särskilt långt ifrån varandra i leken. Vygotskij menar att grunden för barns skapande finns redan i 

leken och att det är i leken som barnet tolkar sina upplevelser och ger dem liv genom att dramatisera, i 

form av att berätta en historia i leken. De estetiska och kulturella formerna finns redan hos barnet 

(Lindqvist, 1996:71). 

Lekforskaren Knutsdotter Olofsson ger uttryck i sin forskning att lek kan både vara verklig och på 

låtsas samt att lek kan innehålla både glädje och allvar. Vidare kan lek innebära närhet och distans och 

barn kan leka en roll som om det vore verklig. Lek för barn kan vara en evighet där tiden försvinner i 

ett ögonblick. Barn kan i lek behandla situationer som är kända eller okända, exempelvis kan barnet 

låtsas att han eller hon aldrig varit i sitt hem tidigare samt låtsas att det nya hotellrummet är barnets 

gamla hem. Barnet kan även göra saker på riktigt under täckmantel av lek (Knutsdotter Olofsson, 

2003:22).  

 

Lekens betydelse för barns språkutveckling  

Knutsdotter Olofsson hävdar att lek börjar redan på skötbordet och i början är det den vuxna som är 

den bästa lekkamraten. Knutsdotter Olofsson påtalar att alla barn föds med förmågan att leka och tala. 

Dessa förmågor behöver dock utvecklas genom att leka med barnen och lära dem att förstå de olika 

leksignalerna. För att barnet ska kunna utveckla sitt språk måste vuxna hjälpa barnen i leken genom att 

tala med barnet och lyssna på dem. Knutsdotter Olofsson menar vidare att det är under leken som 

barnet uttrycker sig genom det språk som är tillgängligt (Knutsdotter Olofsson, 2003:31). 

Lindahl påpekar att det mänskliga språket är helt inlärt och beroende av ett socialt samspel med 

omgivningen. Det lilla barnets språkutveckling börjar först med ickeverbal kommunikation såsom 

gester, icke språkljud, mimik och kroppsspråk. När ett barn deltar i lek och ännu inte lärt sig på verbalt 

sätt att dela med sig sina åsikter, upplevelser och idéer, uttrycker sig barnet ofta genom att använda sitt 

kroppsspråk. I leken imiterar barn och lär sig att samspela med andra och de lär sig att skapa sociala 

relationer. Lindahl menar att barn genom samspel lär sig att imitera, samt att barn skaffar förståelse för 

omvärlden genom lek. I de sociala situationerna praktiseras barns språkliga förmågor genom att 

imitera och reflektera (Lindahl, 1998:25). 

Knutsdotter Olofsson hävdar att leken kan ses som ett symbolspråk som har mycket gemensamt med 

vårt talspråk. Barnen har förmåga att kombinera olika symbolsystem för att förmedla vad de vill 

uttrycka. Det är med hjälp av ett symbolspråk som barnet tolkar händelserna i leken och genom detta 

skaffar sig barnet ett rikt språk där de förhandlar om vad som ska ske i leken. Knutsdotter menar 

vidare att det är under leken som barnet uttrycker sig på det språk som är tillgängligt för just dem. 

Under det första året börjar barnen förstå sång, lek och talspråk och gör sina första försök att uttrycka 

sig genom dessa förmågor (Knutsdotter Olofsson, 2003:38).  

Knutsdotter Olofsson menar att barnen behöver tala om vad de gör eller vad saker skall föreställa i 

leken för att bli förstådda. Då börjar de bygga upp sitt språk genom att sätta ord till sina fantasier och 

transformationer. Barn talar inte på samma sätt, då de talar utanför leken, då de talar i leken samt när 

de talar om leken. Hon menar att barn talar ett mer varierat språk i leken än i vanliga fall, då de provar 

att komma in i olika roller såsom exempelvis regissör eller som skådespelare i en berättelse. 
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Knutsdotter Olofsson uttalar sig om detta, då hon menar att ’’genom sitt sätt att bestjäla blir metaforer 

allt mer ett naturligt inslag i lekglada barns språk’’ (Knutsdotter Olofsson, 2003:134). 

Löfdahl är en av forskarna som har studerat leksituationer bland förskolebarn i åldrarna tre till sex, 

med fokus på lekens innehåll och meningsskapande. Studiens resultat visar att barn blandar fantasi och 

verkliga upplevelser i leken. Hon menar att när barn skapar mening i leken skapar de då förståelse för 

innebörd åt det sammanhang som de befinner sig i (Löfdahl, 2004:21). Löfdahl påpekar vidare att barn 

behöver ha tillgång till en diskursiv kommunikativ kompetens för att delta i leken. För att förstå barns 

kommunikation i leken är det viktigt att visa på språkets pragmatiska funktion och betydelse för lekens 

utveckling. Detta på grund av att kommunikation är avgörande för att barns gemensamma lekar ska 

komma till stånd i barngruppen. Genom att benämna både handlingar och föremål i leken kan barnet 

lära sig nya ord och därmed utvecklas ytterligare i sin språkutveckling. För att det ska uppstå 

gemensamma lekar i barngruppen krävs dock en kommunikativkompetens för att barn ska kunna delta, 

tolka och utvecklas i leken, menar Löfdahl (Löfdahl, 2004:20–21). 

Säljö påpekar i boken Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, att barnet är beroende av 

andra än sig själva. Barnets identitet skapas i samspel med andra. I samspel med andra lär sig barnet 

att samla kunskaper och får förståelse för att skapa det till sina egna. Genom språket kan barnet dela 

med sig av sina upplevelser med andra. Säljö menar att det är genom kommunikation som 

sociokulturella resurser skapas och genom dessa resurser kan vi som människor hantera vardagen 

(Säljö, 2000:22). I ett sociokulturellt perspektiv beskrivs språket som det viktigaste redskapet för 

kommunikation och lärande. Det är genom deltagande i kommunikation som barn möter och kan ta till 

sig nya sätt att tänka, tala och handla i en lek. Säljö menar att ’’Det är genom kommunikation som 

individen blir delaktig i kunskaper och färdigheter’’ (Säljö, 2000:37). 

Löfdahl påpekar också att barn är ”sociala aktörer “och medskapare av sin omgivning. Hon tydliggör 

detta genom att beskriva det som att ’’barngruppen och dess lek påverkar sin omgivning och 

omgivningen påverkar barngruppen och dess möjligheter till lek’’ (Löfdahl, 2004:13). Det vill säga, 

barn och dess omgivning är beroende av varandra. Det är i kommunikation och förhandling som roller 

får sina karaktärer och föremål sin betydelse i leken. Barnet behöver använda språket som ett verktyg 

för att kunna klara av de sociala situationerna i leken. I leken används språket flitigt där barnen talar 

med varandra. Dessutom får barnet via lek definiera både sin egen och andras roll genom att tala om 

vilka de är och planera hur de ska utföra olika aktiviteter. Detta gör barnen genom att använda ord, 

kroppsligrörelser och andra signaler så att de förstår varandra - på så vis utvecklar de sin språklig-och 

kommunikativförmåga i form av olika aktiviteter och uttrycksätt (Löfdahl, 2004:16–17). 

Pedagogens roll i barns lek och språkutveckling 

Lillemyr menar att det är acceptabelt att pedagogen kan delta i barns lek. Dock sker ännu en 

diskussion om hur vuxenrollen ska vara i leken. Enligt Pramling Samuelsson (2000) menar Lillemyr 

att pedagogernas viktigaste roll handlar mer om att hjälpa barn att utvecklas i lek och lärande. I leken 

samspelar vuxna med barnen och väljer medvetet innehåll och metoder utifrån den aktuella 

barngruppen. Det är av stor vikt att pedagogen skapar förutsättningar för lärande och goda lärmiljöer 

för att det ska ske en god utveckling hos barnet. Barnen behöver en person på förskolan där de kan få 

sina behov tillgodosedda, som samtidigt lockar dem till lek. Då bör pedagogen visa engagemang och 

observera, möta, stödja och utmana varje barn i lek. Det är betydelsefullt att pedagogerna är 

intresserade av vad varje barn tänker, gör och säger i leken (Lillemyr, 2002:255–266).  
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Med hänvisningen till Liv Vedeler (1985) påtalar Knutsdotter Olofsson att det är vitalt att vuxna deltar 

i leken utan att vara dominerande. Ju yngre barnen är, desto viktigare blir det att den vuxne deltar i 

dialog med barnen, då det skapas en trygg lekatmosfär. När barnen blir äldre behöver de leka utan 

vuxeninbladning (Knutsdotter Olofsson, 1987:128).  Den vuxne behöver därför finnas till hands under 

barns lek. Deras roll är betydelsefull när det gäller hur barnens lek utvecklas. När vuxna är lekfulla och 

introducerar olika lekformer och har en lekfull inställning samt uppmuntrar barnen till lek, blir barnens 

lek rik. Vuxnas roll är att skapa en rolig lekatmosfär, som ger den trygghet som leken kräver och som 

visar respekt för leken och värnar om den (Knutsdotter Olofsson, 1987:135).  

Vygotskijs utvecklingsteori om den närmaste utvecklingszonen är det mest kända begreppet bland 

olika utvecklingsteorier. Enligt denna zon kan ett barn utvecklas mer än det kan klara av på egen hand 

genom samarbete och samspel med vuxna eller kompetenta barn. Med detta menar Vygotskij att det 

barnet lär sig idag genom samspel kommer barnet senare att klara på egen hand. Barnets utveckling 

sker då genom lärande, det vill säga ”det är lärandet som styr utvecklingen” (Bråten & Thurmann-

Moe, 1996:105). Under en lekaktivitet möter barnet andra människor som vanligen är kunnigare än de 

själva och således erbjuds modeller, språk eller andra kulturella redskap som hjälper barnet (Smidt, 

2010:111). 

Knutsdotter Olofsson framställer att det är pedagogens ansvar hur barn leker och vad barn leker med. 

När en pedagog är med i lek och samspelar med barnen blir pedagogen som en spindel i ett nät med 

trådar till varje barn. Pedagogen blir även som en symbol för säkerhet och skapar trygghet hos barnen. 

Knutsdotter påpekar att barnen lär lekar av de vuxna och de vuxna lär barnens lekar, samtidigt som de 

skapar ett lekutrymme för fantasi och lek (Knutsdotter Olofsson, 2003:111).  

I Knutsdotter Olofssons studie visade det sig att barnen fick hålla sig fast vid ett tema genom att 

utveckla det till en lek under en längre tid då en vuxen var närvarande. Hon menar att små barn 

uppskattar när en vuxen är med i leken på deras villkor. På så sätt blir barnen synliga när pedagogerna 

deltar i deras lek. Författaren påpekar att leken inte uppstår av sig själv, utan leken behöver få 

uppmuntran och näring. Hon menar att: ’’Leken behöver vuxna som pratar lekens språk, som är 

barnens språk’’ (Knutsdotter Olofsson, 2003:118).  

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt att utgå ifrån ett fenomenologiskt perspektiv där vi fokuserar på pedagogernas livsvärld för 

att på detta sätt belysa fenomenen språkutveckling och lek. Detta är en lämplig teori att använda till 

vårt arbete eftersom att det är pedagogernas egna tankar och erfarenheter som vi intresserar oss för.  

Fenomenologiskt perspektiv  

 

Fenomenologi är en forskningsfilosofi som har grundats av Edmund Husserl.  Grundtanken bakom ett 

fenomenologiskt förhållningssätt är att på ett vetenskapligt sätt kunna studera människors 

uppfattningar om olika fenomen och på så sätt utvidga vår förståelse av fenomenen (Bengtsson, 
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1999:9). Den kunskap som människan har om sin omvärld går alltid genom människans medvetande. 

För att kunna förstå hur en människa upplever sin omvärld måste man ha insyn om personens 

medvetande. Det innebär således att för att förstå en människas upplevelser av ett fenomen måste vi 

kunna förstå vad den människan tänker, vilket inte är möjligt. Vi kan inte kliva in i en människas 

huvud för att kunna förstå den människan, det relevanta är istället att försöka beskriva det vi tror att 

personen upplever i sin verklighet och sin omvärld. Det är med våra uppfattningar vi skapar en bild av 

verkligheten och det är med hjälp av dessa uppfattningar som vi förstår vår omvärld. Bengtsson menar 

att det är våra uppfattningar om verkligheten som hjälper oss att skapa en bild av världen, vi kan dock 

skilja denna bild från verkligheten (Engdahl, 2007:9). Bengtsson menar att våra uppfattningar således 

är hela tiden intentionella, det vill säga riktade mot ett bestämt fenomen.  Detta beskrivs av Bengtsson 

där han menar att ’’vår uppfattning om ett fenomen är hela tiden kopplad till fenomenet’’ (Engdahl, 

2007:9). Det fenomen studien riktar sig mot är pedagogernas uppfattningar om lekens betydelse för 

barns språkutveckling. Det gäller inte bara att studera och beskriva pedagogerna, utan också tolka dem 

för att förstå deras uppfattningar om lekens betydelse för barns språkutveckling.   

 

Begreppet livsvärld 

 
Livsvärlden är ett filosofiskt begrepp som har sina rötter i det fenomenologiska perspektivet 

(Bengtsson, 1999:9). Livsvärlden förklarar en människas verklighet så som den ser ut i vardagslivet 

och hur den upplevs vara. Livsvärlden är världen som vi lever i, den är en social värld där vi lever 

tillsammans med andra människor. Livsvärlden är den verklighet som varje individ lever i och som vi 

omedvetet tar för given (Bengtsson, 1999:16). Livsvärlden är både subjektiv och objektiv. Den är ett 

subjekt som vi erfar, lever i och handlar i, det är vi människor som påverkar den och påverkas av den 

samt att vi är delar av den. Det är viktigt för oss forskare att tänka på när det gäller att observera - att 

de som observeras påverkas av varandra. Detta eftersom att vi är ett subjekt som studerar pedagogerna 

som är ett objekt, dock blir detta objekt till ett subjekt som vänder tillbaka mot oss forskare och 

påverkar oss. Detta blir en sammanflätning mellan subjekt och objekt. Vår uppgift som forskare är att 

tolka pedagogernas livsvärld, det är viktigt att vara medveten om att tolkningen sker genom den egna 

livsvärlden, eftersom forskaren kan tolka detta utifrån sin egen förståelse (Bengtsson, 1999:17). 

Knutes påpekar att det som upplevs i livsvärlden upplevs alltid av någon och blir till någons 

erfarenhet. Hon menar att alla våra erfarenheter erövras via perceptionen, som är ett sätt för oss att 

vara i världen, och som utgör vår livsvärld (Knutes, 2009:40). Vidare beskrivs livsvärlden som att den 

är den värld vi delar med andra människor, man kan dock stiga ur livsvärlden då den är var och ens 

enskilda utgångspunkter, i och genom sitt kroppsliga vara i världen. Vi människor upplever vår värld 

med hela kroppen, med alla sinnen och med vårt sätt att förstå och tolka världen där tankar och känslor 

samverkar i en gemensam process. Genom kroppen kommunicerar vi via ansiktsuttryck, motorik och 

fysiologi. Vår livsvärld är en upplevelsevärld som är skapad och beroende av oss. Livsvärlden är vår 

mötesplats med andra människor där vi samspelar och har en gemenskap. Den levda kroppen är en 

viktig del i livsvärlden (Knutes, 2009:41–44).  

 

Begreppet den levda kroppen  

Med hjälp av pedagogernas levda kroppar kunde vi förstå deras olika livsvärldar genom 

kommunikation och dialog, exempelvis mimik, röstläge, tankar och kroppsspråk. Även Bengtsson 

menar att det är genom kommunikation, interaktion och deltagande som vi kan ha tillgång till andras 
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livsvärldar (Bengtsson, 1999:34). Den levda kroppen är ett begrepp som är en viktig del inom det 

fenomenologiska perspektivet. Det är med vår kropp som vi existerar i världen och det är med kroppen 

som vi möter andra människor (Knutes, 2009:42). Det innebär således att vi kan få kunskap om 

kroppen genom kroppen, det går inte genom att enbart tänka om kroppen, det är med hjälp av vår 

kropp som världen upplevs, utan den är det inte möjligt. Vår livsvärld finns alltid närvarande och det 

är i den som vi hämtar vårt erfarenhetsmaterial ifrån. Med hjälp av pedagogernas uppfattningar om 

lekens betydelse för barns språkutveckling kan vi få en djupare förståelse för detta ämne. Det innebär 

således att det är från pedagogerna som vi hämtar vår information ifrån (Knutes, 2009:47).  

I Merleau- Pontys (1945) livsvärldsbegrepp framgår att det är människans subjektiva upplevelser för 

att beskriva och tolka så som den upplevs vara. Han menar att kroppens fenomenologi är knuten till 

människans ord och tankar. Vår kropp är aktiv förbunden till världen. Med detta menar han att med 

den levda kroppen som utgångspunkt befinner vi oss alltid i ett interaktivt förhållande till allt som vi 

möter i världen.  Den levda kroppen är således vår tillgång till världen (Bengtsson, 1999:23).  

Det fenomenologiska perspektivet fokuserar sig framförallt på människokroppens upplevelser och 

erfarenheter här och nu. Människokroppen ses inte som ett objekt utan ett ämne som fungerar i 

livsvärlden. Den levda kroppen ses som en del av våra tankar, känslor, sinnen, motorik och fysiologi. 

Genom att läsa av andras kroppsuttryck och känslor kan man samarbeta och kommunicera på en viss 

tid och plats i livsvärlden. Människor uppfattar både sin egen och andras kroppar i denna 

samarbetsprocess inklusive kropp, själ, känslor och tankar (Lökken, et al. 2006:28).  

Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv menar Lökken att kroppen har en stor betydelse för oss 

människor när vi samspelar med varandra, genom kroppen visar vi våra intentioner. Människor 

uppfattar både sin egen och andras kroppar i denna samarbetsprocess. Merleau - Pontys menar att '' 

kroppen är vår ankare i världen'' (Lökken, et al. 2006:28). Det är genom kroppsligrörelser som vi 

människor kommunicerar med varandra och integrerar med vår omvärld, både den naturliga och 

kulturella omvärlden (Lökken, et al. 2006:30). 

Horisontbegreppet 

Horisontbegreppet är centralt inom livsvärldsfenomenologin. Enligt Husserl har varje erfarenhet sina 

egna horisonter. Friberg menar i studien om horisontbegreppet att människor erfar världen utifrån 

dessa horisonter (Bengtsson, 1999:56). Människans verklighetsuppfattning är relaterad till världen 

genom horisonterna. Vi människor upplever vår omvärld utifrån olika perspektiv, alla människor har 

olika uppfattningar om sina upplevelser och erfarenheter i sin omvärld. Människor lever i olika 

livsvärldar, vilket medför att alla har olika förväntningar på sin omvärld som kolliderar med varandra. 

Horisontbegreppet kan hjälpa oss människor att se världen ur olika synvinklar och har därför en viktig 

roll i vår studie, detta på grund av att det kan hjälpa oss forskare att förstå hur pedagoger kan utvidga 

sin horisont kring lekens betydelse för barns språkutveckling (Bengtsson, 1999:56). 

Det finns något som vi inte kan nå hos andra, men genom interaktion med de andra kan vi förflytta 

våra egna horisonter och se på olika fenomen ur olika perspektiv. Bengtsson menar i sin studie att 

människor utgör en fortsättning av sin egen och varandras livsvärldar. En horisont förflyttar sig i takt 

med att människor förflyttar sig. Varje människa har sin egen horisont som relateras till den levande 

kroppen. De erfarenheter som människor har utvecklas hela tiden, och i takt med detta förflyttas 
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horisonten (Bengtsson, 2001:69–81).  När pedagogerna har olika uppfattningar om lekens betydelse 

för barns språkutveckling, kan horisonterna bli olika.  

Begreppet intentionalitet 

Intentionalitet är ett annat begrepp som återkommer inom fenomenologi, vilket innebär att 

medvetandet är något som man drar till sig, det vill säga något som man uppmärksammar eller 

sträcker sig mot. Knutes refererande till Karlsson (2005) menar att objektet är utanför medvetandet, 

som samtidigt är beroende av subjektet (Knutes, 2009:42). Det innebär således att objekt och subjekt 

kan förstås som motsatser i en enhet, som är beroende av varandra. Det är med hjälp av våra kroppar 

som vi relaterar till världen och vi kan med våra kroppar både utföra och uppfatta rörelser (Knutes 

2009:44). Vi kan förstå oss själva och andra med hjälp av våra kroppar på ett omedelbart sätt, utan att 

vi behöver sätta ord på det. Ett sätt som kan hjälpa oss att förstå andra är exempelvis genom att 

identifiera oss med andra (Knutes, 2009:44–45). De intervjuade pedagogerna uppmärksammar barns 

språkutveckling genom att ge barnen utmaningar i leken, exempelvis genom att vara en lyssnande 

pedagog och följa barnens intresse. Detta arbetssätt visar pedagogernas intentationalitet och 

medvetenhet.  

Metod  

Vi har valt att utgå ifrån en fenomenologiskt ansats, då studien syftar till att förstå hur pedagogerna ser 

på lekens betydelse för barns språkutveckling. Vi ansåg därför att det var lämpligt att använda i vår 

studie. Vi har framförallt använt oss av livsvärldsansatsen, detta på grund av att det skulle vara lättare 

för oss forskare att kunna förstå pedagogernas livsvärldar. Denna ansats inriktar sig på att få kunskap 

om andra människors livsvärldar genom att samla in information. Genom att systematiskt skapa möten 

med pedagoger kan vi som forskare få inblick om hur pedagogerna upplever och förstår sin omvärld. 

Vi har därför valt att använda oss av den livsvärldsfenomenologiska ansatsen, som söker en förståelse 

av fenomenen, pedagogernas uppfattningar om lekens betydelse för språkutvecklingen.  

Val av metod 

För att kunna få svar på våra frågeställningar och analysera vårt material har vi valt att använda 

kvalitativ ansats. En kvalitativ ansats innebär att forskaren beskriver verkligheten genom orddata som 

är i form av språkliga utsagor, som exempelvis inspelningar av en intervju eller nedtecknade 

beskrivningar samt observerande händelser (Fejes & Thornberg, 2009:19). Detta analyseras genom ett 

tolkande arbetssätt där forskarens närhet till datamaterialet är viktigt för att kunna gå på djupet inom 

det sökta området - syftet är att förstå det som analyseras. Därför har vi valt att använda intervjun som 

metod för att få svar på våra frågeställningar, eftersom att vi inte hade tid att observera våra 

informanter så valde vi istället att intervjua dem personligen. En orsak till att vi valde denna metod är 

för att få ta del av pedagogernas tankar och erfarenheter kring lekens betydelse för barns 

språkutveckling som tidigare har nämnts. Vi ansåg att kvalitativa intervjuer var lämpliga för att 

analysera och presentera vårt insamlade datamaterial. Bengtsson menar att intervju är den vanligaste 
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metoden för datainsamling i kvalitativ forskning och att samtalet kan förmedla olika livsvärldar 

(Bengtsson, 1999:32). 

 

Vi har också blivit inspirerade av fenomenografi som metod, vilket är en form av en kvalitativ 

forskning inom forskningstraditionen. Denna metodansats syftar till att beskriva och analysera 

pedagogernas tankar om olika fenomen i omvärlden (Dahlgren & Johansson, 2009:122). 

Fenomenografi som metod ansats inriktar sig också på att beskriva och förstå variationen mellan 

människors sätt att förstå dessa fenomen. Genom denna metod används samma frågeställningar till ett 

antal människor om deras uppfattningar om samma fenomen. Desto fler personer som tillfrågas om ett 

och samma fenomen, desto större blir chansen att upptäcka att uppfattningarnas variationer utökas. 

Detta underlättar för oss forskare att få en djupare förståelse av pedagogernas tankar och kunskaper 

kring lekens betydelse för barns språkutveckling. Fenomenografiska tankegången bygger också på att 

människor uppfattar företeelser på sin omvärld på olika sätt och det finns ett begränsat antal 

variationer på hur dessa händelser kan uppfattas. Det finns också en risk med fenomenografi. Den 

försöker förstå något eller ett sätt att uppfatta något genom språkbruk som kan uttryckas på många 

olika sätt (Dahlberg & Johansson, 2009:122 123). 

Urval och avgränsningar 

Vi har valt att intervjua fyra förskollärare och två barnskötare för att ta reda på deras uppfattningar om 

hur barns språkutveckling sker i leken. Skälet till detta urval var att få kunniga och kvalificerade svar 

till våra frågeställningar. Vi blev intresserade av att ta del av både förskollärarnas och barnskötarnas 

olika erfarenheter för att få förståelse om hur fenomenet lek och språkutveckling får mening i deras 

livsvärldar. Den främsta anledningen till att vi har valt att intervjua både förskollärare och barnskötare, 

är att ta del av deras olika erfarenheter av lek och dess betydelse för barns språkutveckling. Sökandet 

efter våra informanter började med att vi sökte på olika förskolor från olika kommuner. Vi kontaktade 

via telefon till fem olika förskolor inom vårt närområde och bad om tillåtelse för att komma och göra 

våra intervjuer med både förskollärare och barnskötare.  

Undersökningspersoner 

Sex informanter deltog i studien. Våra informanter var endast kvinnor mellan 25-40 år. Vi kommer att 

sätta fingerade namn på våra informanter för att följa de etiska reglerna och för att göra studien mer 

tydligare för alla läsare. Barnskötarnas namn är Stina och Inger. Stina är 40 år och har arbetat inom 

förskolan över femton år. Inger är 37 år och har nästan tio års erfarenhet av arbetet. Barnskötarna 

studerar till förskollärare på distans och samtidigt arbetar. Förskollärarna heter Malin, Sibel, Mia och 

Erika. Malin är 26 år och är nyexaminerad förskollärare och har arbetat i denna förskola endast i ett år. 

Sibel är 30 år och arbetat som förskollärare i fyra år. Erika och Mia är 36 år och Erika har arbetat i 

förskolan i tio år, medan Mia har arbetat i fyra år.  

Insamlingsteknik 

Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer som metod. Vid intervjutillfället använde vi oss av 

diktafoner för att vi som intervjuare skulle kunna fokusera på informantens redogörelse av svaren. På 

detta sätt ökades vår förmåga att lyssna och visa intresse för informanten. När alla sex intervjuer var 

genomförda lyssnade vi igenom dem ett flertal gånger både tillsammans och enskilt. Detta på grund av 
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att skapa en klar bild av varje intervju. Vi delade upp materialet och transkriberade sedan så noggrant 

som möjligt utan att ta med upprepningar eller annat som inte svarade på våra frågor. Sedan valde vi 

att föra över ljudinspelningarna från intervjuerna till datorn och sedan transkribera via Windows media 

player. Det var mycket lättare för oss att transkribera via Windows media player då vi kunde spola 

tillbaka och lyssna om igen för att lättare kunna transkribera allt som pedagogerna sa. Vi 

sammanställde sedan alla svar vi fått under respektive fråga, detta för att få en tydlig överblick. Sedan 

fick vi analysera de frågor och svar i intervjuerna som är väsentliga för våra frågeställningar. Innan 

intervjuerna fick vi spela in oss själva för att testa diktafonen ordentligt för att det inte skulle stöta på 

några problem under intervjuerna.  

Genomförande 

Vi har valt att använda oss av halvstrukturerade intervjufrågor i denna studie. Vi försökte att 

omformulera våra frågor för att undvika frågor som bara går att svara ja eller nej på, eftersom vi ville 

ge våra informanter en chans till att fritt uttrycka sina åsikter. Vi började vår undersökning med att vi 

enskilt ringde runt till olika förskolor i två olika kommuner. Vi fick besöka varsin förskola i två olika 

kommuner och vi har haft intervju med sex pedagoger från fem olika förskolor. Vi mejlade våra 

intervjufrågor på förhand till respondenterna, där det stod information om studiens syfte samt våra 

intervjufrågor så att de fick en chans att förbereda sig för att kunna ge oss mer genomtänkta svar.  

 

Vi spelade in våra intervjuer på våra diktafoner. Intervjuerna har skett på dagtid och vi har anpassat 

oss efter deras tider. Vi satte oss i ett enskilt rum och hade intervju i cirka 40 minuter per pedagog. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplats, vilket har medföljt att de känt sig trygga. 

Frågorna var förutbestämda och samtalet formades efter pedagogens svar.  

 

Vi presenterade oss själva i förväg och förklarade syftet med vår undersökning, vad frågorna handlade 

och hur de ser på leken och dess betydelse för barns språkutveckling samt hur de arbetar för att 

stimulera det. Vi transkriberade våra intervjuer så noggrant som möjligt. Vi har valt att transkribera de 

delar av intervjuerna i denna studie som vi ansåg vara av relevans för vårt arbete. Anledningen till att 

vi inte valde ut alla delar från intervjuerna var för att vissa delar inte besvarade på våra 

frågeställningar. Vi försökte även att inte ta med hummande, upprepningar eller något annat som inte 

svarade på våra frågor. 

 

Vår intervjuguide innehöll nio frågor och två följdfrågor (se bilaga 1). Anledningen att vi hade 

följdfrågor var för att kunna få så uttömmande svar som möjligt, samt för att vi skulle kunna förstå 

våra respondenter.  Våra följdfrågor användes inte under intervjuerna för att vi fick redan tillräckligt 

svar på våra frågeställningar. 

 

(Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien) 

I denna studie har vi båda varit aktiva och delaktiga i studiens alla delar. Vi har lagt upp arbetet på 

Office online så att vi båda skulle kunna skriva på arbetet samtidigt. De litteraturer som vi har använt 

oss utav i studien har vi båda läst igenom för att kunna diskutera kring de som vi ansåg vara relevant 

för vår studie. Teori och tidigare forskning har vi båda skrivit tillsammans. Inledning, syfte, metod och 

samtyckesbrev har vi träffats och skrivit tillsammans. Vi har besökt fem olika förskolor enskilt och 



13 

 

haft sex intervjuer med sex pedagoger från två olika kommuner. Analys, resultat och övrigt har vi 

skrivit tillsammans. 

Databearbetning och analysmetod 

Vi har valt delar av cirka fyra timmars inspelad intervju från fem olika förskolor. Vi transkriberade 

våra intervjuer tillsammans och när vi var färdiga valde vi ut citat från våra transkriptioner som vi ville 

använda i vårt resultat. Det var viktigt att transkribera så noggrant som möjligt för att inte missa några 

detaljer (Tholander & Thunqvist Cekaite, 2009.157). Det urval vi gjorde när vi valde ut citat består 

främst av orddata där våra informanter beskriver deras tankar kring lekens betydelse för barns 

språkutveckling. Vi valde ut de citat som vi ansåg vara relevanta att analysera. Urvalet började med att 

sortera de citaten för att hitta likheter och skillnader mellan citaten, vilket underlättade för oss att 

sortera de citat som vi tyckte hörde ihop i samma rubrik. Sedan skrev vi ner våra rubriker som 

representeras i våra resultat. På grund av vår inspiration av den fenomenografiska analysmetoden då 

fenomenografi syftar till att först och främst urskilja variationerna eller skillnaderna mellan olika 

uppfattningar (Dahlgren & Johansson, 2009:129). Därför ville vi dela upp alla svar som vi fick ifrån 

våra respondenter, för att kunna hitta likheter och skillnader mellan alla svar. Vi gjorde det genom att 

separera de olika delarna i ett dokument för att lättare kunna upptäcka alla likheter och skillnader 

mellan alla svar. Detta bidrog till att vi fick en bredare förståelse kring alla svar som vi fick ifrån våra 

informanter.   

Forskningsetiska överväganden  

Vi har tagit hänsyn till de vetenskapsrådets forskningsetiska principer (2002) samt vetenskapsrådets 

råd för god forskningssed (2011) när vi har utfört denna undersökning. Vi började med att kontakta 

våra informanter för tillåtelse att komma och intervjua. Efter att vi fick klartecken skrev vi ett 

samtyckesbrev till pedagogerna om tillåtelse för att intervjua dem. De fyra forskningsetiska 

principerna som vi har tagit del av är informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet och 

samtyckandekravet. Syftet med principerna som är uppdelade i fyra huvudkrav är att framkalla normer 

för förhållandet mellan uppgiftslämnare och uppgiftsdeltagare. Detta kan vara stöd vid en eventuell 

konflikt för att det ska ske en god avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera berörda om den aktuella undersökningens 

syfte. Forskaren informerar uppgiftsutlämnare om vilka villkor som gäller för deras deltagande och att 

deltagandet är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002:7). 

Deltagarna har både skriftligen och muntligt informerats om undersökningens syfte och att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan utan att ge orsak till detta. Innan start av intervjun har vi frågat 

deltagarna ytterligare om de fortfarande vill vara med och delta i undersökningen. 

Samtyckandekravet innebär att forskaren inhämtar uppgiftslämnarens och undersökningsdeltagares 

samtycke. Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. De som 

medverkar i en undersökning har rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de 

ska delta (Vetenskapsrådet, 2002:9–10). Vi har kontaktat informanterna och bett om samtycke för 

deras deltagande i denna studie.  
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Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla i en undersökning ges största möjliga 

konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av 

dem (Vetenskapsrådet, 2002:12 & Vetenskapsrådet, 2011:69). Våra deltagare har informerats 

muntligen och skriftligen att deras deltagande är konfidentiellt och att de anonymiseras i vårt arbete 

samt att all data kommer att förstöras vid arbetets slut.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast används för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002:12 & Vetenskapsrådet, 2011:68 ). Inga namn på personer 

eller på förskolor kommer att nämnas i denna studie om lekens betydelse för barns språkutveckling. 

Studiens kvalitet 

Som vi tidigare har nämnt så har vi blivit inspirerad av den fenomenografiska intervjumetoden som 

bygger på att man ställer halvstrukturerade frågor till respondenterna. Vår intervjuguide innehöll nio 

frågor som bygger på vårt syfte (se på bilaga 1). Inom den fenomenografiska forskningsansatsen har 

forskningsfrågorna en viss karaktär. Dahlgren och Johansson menar att dialogen mellan intervjuaren 

och informanten bör utvecklas beroende på de svar som ges, vilket innebär att intervjuaren skall ställa 

mer utvecklande frågor till respondenten, vid exempelvis frågor av typen ’’Hur menar du då?’’ eller 

’’Kan du utveckla ditt svar?’’ (Dahlgren & Johansson, 2009:126). Vi har ställt sådana typer av frågor, 

samt bett våra informanter att ge olika exempel på deras svar för att kunna förstå deras uppfattningar 

bättre. Även Dahlgren och Johansson menar att det är vitalt att få så omfattande svar som möjligt 

(Dahlgren & Johansson, 2009:126). Det var viktigt att tänka på hur frågorna formulerades så att syftet 

med undersökningen blev besvarade. Den fenomenografiska forskningsansatsen syftar till att kunna 

förstå någon annans sätt att förstå sin omvärld. Därför var det viktigt för oss att be våra informanter att 

ge så mycket exempel som möjligt för att vi lättare skulle förstå deras uppfattningar om lek samt dess 

betydelse för barns språkutveckling. Dock skulle vår studie kunna bli mer tillförlitlig om vi hade ökat 

antal informanter. Dahlgren och Johansson menar att man aldrig kan vara säker på att upptäcka alla 

tänkbara sätt att uppfatta något (Dahlgren & Johansson, 2009:123). 

Till våra intervjuer använde vi diktafoner och eftersom allt som sades spelades in ökade 

tillförlitligheten. För att öka validiteten har vi gjort en föranalys av vårt material, detta gjorde vi var för 

sig och sedan har vi jämfört och diskuterat kring detta. Detta bidrog till att vår analys berikades av 

varandras olika tolkningar av resultatet. Även Dahlberg och Johansson uttalar sig om detta, då de 

menar att för att öka validiteten kan två studenter som skriver tillsammans försöka enskilt att hitta 

likheter och skillnader och samtidigt döpa dem. Sedan kan man jämföra sina kategorier för att kunna 

få svar på om man har gjort en bra analys. (Dahlgren & Johansson, 2009:132).  

Resultat 

Pedagogernas syn på fenomenet lek  

Resultatet visade att pedagogerna har olika synpunkter om vad lek innebär. Vi har fått olika svar på 

frågan om hur pedagogerna definierar leken utifrån sina egna erfarenheter. Dock var alla pedagoger 

överens om att leken är viktig för barns utveckling och lärande. Några av pedagogerna anser att det 
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inte finns något tydligt svar på vad lek är. En av pedagogerna berättade att lek är barnens 

“arbetsuppgift” som de får massa kunskaper och erfarenheter ifrån. Barnskötaren Stina betonade 

vikten av att leken har en central roll i barnens liv och att genom leken lär sig barnen att kommunicera 

och förhålla sig till andra. Vidare betonade förskolläraren Sibel att lek är en utforskningprocess som 

ständigt förändras. Det är i leken som barnen visar sin identitet, som de samtidigt kan ha olika roller i. 

De menade att på det viset får alla barn möjlighet till att utvecklas och få kunskap genom lek. 

Jag ska inte ge exakt förklaring till det, men jag kan säga vad “lek” är för barn... vad lek 

är för mig är att det är på allvar och det är ett lärande för barn. Genom leken så lär dom 

sig... genom lek så erfar dom och erfarenhet resulterar kunskap. Vi kan tycka att dom 

bara leker men egentligen så arbetar dom... arbetar hårt... så leken är deras 

“arbetsuppgift” egentligen i vardagen som ser till att dom får massa kunskaper och 

erfarenheter som visar sig sen när dem behöver dom så har dom en ryggsäck som de 

kan plocka fram ifrån. (Stina) 

Det är svårt att definiera exakt vad lek är... fast en sak är klart – “lek” är viktig för barns 

lärande och utveckling. Leken finns och har en central roll i barnens liv. I leken får 

barnen möjlighet att använda fantasin... lära känna sig själva och sin omvärld… och 

utveckla självtillit. Genom leken lär sig barnen att kommunicera och förhålla sig till 

andra… - barn socialiseras genom leken. (Erika) 

Lek går inte att beskriva exakt… eftersom lek är en “utforskningsprocess” som ständigt 

förändras. Lek är en händelse mellan barn/barn och barn/vuxna. Det är i leken som 

barnen får visa sin identitet… dom får vara sig själva… samtidigt som dom kan komma 

in i olika roller. (Sibel) 

Förskolläraren Mia och barnskötaren Inger anser att leken har en stor betydelse för barn för att det är i 

leken som de kan uttrycka sig och använda sin fantasi och ha roligt och samtidigt som det är på låtsas. 

Lek är ett viktigt verktyg för barnen att använda sig av för att kunna utveckla sitt språk.  

Lek för mig är att få “låtsas”… använda “fantasin”… gå in i en roll och ha roligt. Att 

leka är viktigt för barnens utveckling, och dom lär sig så mycket genom leken. Leken är 

barnens “huvuduppgift” i förskolan… för att barnen ska lära sig språket är det viktigt 

att dom får leka. I leken lär sig barnen att lyssna på varandra och kommunicera med 

andra barn och vuxna. (Mia) 

Jag tycker att leken har en väldigt stor betydelse för barns lärande och utveckling. Det 

är under leken som de använder ”fantasin” och ”språket”. Lek är ett viktigt verktyg som 

de kan använda sig av för att lära sig språket… då barnet tränar språkliga begrepp 

såsom ord och ordförståelse. (Inger) 

 

Lekens betydelse för barns språkutveckling 

Informanterna var alla överens om att leken har en stor betydelse för barns språkutveckling. En del av 

pedagogerna sa att genom leken kan barnen lära sig nya ord som de inte har hört tidigare. Att det är i 
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leken som barn bearbetar händelser som de har sett under dagen, de använder nya ord och begrepp 

som de har hört och testar dom. Informanterna sätter stor vikt på lekens möjligheter för barnens 

språkutveckling.  De lägger stor vikt på att barnen ska få leka och att leken ska få ta en stor plats i 

förskoleverksamheten. 

 

Under leken tränar barnen sitt språk genom att “kommunicera” med varandra.  I leken 

talar oftast barn ett mer varierat språk än i verkligheten. Dom får hjälp av varandra med 

hur dom ska uttrycka sig eller använda ord som dom inte kan komma på rätt ord, då 

brukar oftast barnen hjälpa varandra genom att sätta ord på dom vill säga. (Sibel) 

 

 

Leken är en bra “språkutvecklingsmetod”... barn lär sig nya ord i leken som dom aldrig 

har hört tidigare. Jag tror att leken kan underlätta barns språk… speciellt de barn som 

inte vågar prata i vanliga fall får då under lekens gång möjlighet till det… eftersom de 

kan vara sig själva då. (Malin) 

 

I leken bearbetar barn händelser under dagen, de börjar prata och “smaka” på ord de 

hört… i leken provar också barnen också att böja orden och de benämner saker. På så 

sätt stärker barnen sitt språk. Lek i sig är minst sagt viktigt för barns språkutveckling. 

(Inger) 

 

Barnskötaren Stina betonade att leken ger barnen trygghet, vilket är viktiga delar i barnets 

språkutveckling. Dock allra viktigast som alla informanter är överens om är att det sker en stor 

språkutveckling som leder till att barnen får ett större ordförråd. Hon beskriver om hur vissa barn som 

annars är tystlåtna blommar ut i leken och plötsligt pratar och kommunicerar mer och kan vara sig 

själva. Förskolläraren Mia ser leken som en möjlighet till barnen att få bredare förståelse för varandras 

olika sätt att tänka och agera. Det är i leken som barnen får lära sig bearbetning av upplevelser och 

utveckling av språket. 

 

Leken ger barnen mycket “trygghet”. Jag har jobbat många år i förskolan och blivit 

medveten om att trygga barn lär sig mer språk och utvecklas mer... de vågar uttrycka 

sig båda verbalt och icke verbalt. Lek är ett viktigt verktyg som de kan använda sig av 

för att våga “uttrycka” sig och sätta ord på sina tankar. (Stina)  

I leken använder barn sig av olika “uttrycksformer” genom att använda sin kropp och 

olika röstlägen, exempelvis när ett barn härmar ett lejon och låter som ett farligt lejon 

kan då ett annat barn få förståelse om hur ett lejon är farlig, samtidigt lär barnet sig två 

nya ord... För mig kanske det är svårt att förklara vad ett lejon och ordet farligt är för 

små barn, men när dom ser ett annat barn härma ett lejon kan det stimulera deras 

språkutveckling. (Erika) 

Leken kan underlätta språkutvecklingen för att det är erfarenheter som görs och det 

leder ju till att det blir kunskaper. Barnen väljer för det mesta att leka rollekar och där 

utgår barnen ifrån sina kunskaper, erfarenheter och fantasin. De lär sig att vara en god 
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kompis, turtagning och samspel. Men allra viktigast är att det sker en stor 

språkutveckling, vilket leder till att barnen får ett större ordförråd. (Mia) 

 

Alla pedagoger är överens om att leken är viktig för barns utveckling och lärande och att leken har en 

stor betydelse för barns språkutveckling. Dessutom betonade alla pedagoger att lek är ett viktigt 

verktyg som utvecklar språket och att det är viktigt att barnen får leka.  De är alla också överens om att 

barn lär och utvecklas väldigt mycket genom leken.   

Pedagogernas resonemang om vilka lekar som stimulerar barns språkutveckling 

Pedagogerna kom överens om att alla sorts lekar kan stimulera barns språkutveckling. De har olika 

åsikter om vilka lekar som utvecklar barns språkutveckling mest. Här svarar några informanter att 

språket utvecklas i den fria leken. De menar att barnet kan leka fritt utan vuxen styrning. En annan 

pedagog berättar att alla sorts lekar kan stimulera barns språkutveckling, exempelvis fri lek, rollek och 

bygglek.  

 

Jag tycker alla ’’sorters lekar’’ stimulerar barns språkutveckling. Det kan vara allt ifrån 

fri lek, bygglek och rollek. Men byggleken ger stor möjlighet till att utveckla 

matematiska språket… när de bygger lego använder dom mycket matematiska ord och 

begrepp, de talar mycket om jämförelseord så som stor/liten. (Mia) 

 

Den fria leken stimulerar språkutvecklingen mest. Leken som är fri från vuxenstryrning. 

Barnen kan leka “fritt” och använda sig av olika uttrycksformer. I den fria leken är 

barnen mer självständiga, exempelvis att de kan röra sig fritt genom att springa och så 

vidare. (Inger) 

 

Olika rollekar, exempelvis familjevrån… när de leker förskola och har samling för oss 

och sina kompisar (med en korg med hemliga burkar) och i den fria leken. (Stina) 

 

Några av våra informanter berättar att de arbetar mycket med konkreta material, som exempelvis 

språkpåsar, språklekar, rim och ramsor. Sedan får barnen använda materialet själva när de ska 

återberätta, vilket blir en bearbetning av det barnen har hört. Pedagogerna påpekar att det är viktigt att 

erbjuda barnen material och ge dem möjlighet till att själva utforska då detta underlättar 

språkutvecklingen. De anser att språkpåsarna är ett bra arbetsmaterial som är bra för barnen att öva 

och leka med ord. 

De leker fritt… när de leker i bygghörnan är det mycket fritt… när de leker med lego… 

dockor, vagnar, så det är mycket som är fritt. Oftast är det små barn överallt, de går runt 

och utforskar mycket.  Hela tiden så leker barnen olika lekar. Vi har ju samlingar också, 

det är också lek… sånglekar… språklekar… rim och ramsor. Vi har ”konkreta” material 

som rekvisita som vi utgår ifrån och visar barnen. (Sibel) 

Vi använder mycket ”konkreta” material i leken… då har vi ’’Bu och Bä’’ så har vi två 

lamm… och ska de ut i snön då vi har mössor och vantar och halsdukar till dockorna, 

och sedan får de använda de materialen själva när dom återberättar… det är ju också en 
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bearbetning av det dom har hört.  Det är att bara ge dom materialet och ge dom 

möjlighet så kommer språkutvecklingen. (Malin) 

 

Vi använder mycket ”språklekar”… bara själva påsen kan ju leda till att barnen får öva 

på ord… vi använder fingerdockor som vi visar upp för barnen det blir mycket 

språkutveckling bara pedagogen ger möjlighet till det. Pratar man på och försöker vara 

medveten om vad man lär ut… då finns det ju väldigt mycket språkutveckling. (Erika) 

 

Pedagogerna menar att vuxna kan bidra till barns språkutveckling genom att stötta barnet i lek och 

knyta an till det som barnet säger. Det innebär således att vuxna är språkliga förebilder som stödjer 

och underlättar barnens utveckling, och det gäller som vuxen att erbjuda barnen olika material i leken 

för att stimulera deras språkutveckling. Idéerna pedagogerna själva beskrev med användandet av olika 

typer av rekvisita beroende på vilken material som användes som exempelvis att ta fram ”Bu och Bä”, 

och låta barnen ta fram halsdukar och mössor om sagan handlade om snöväder osv är oerhört bra 

exempel på hur språket kan utvecklas ytterligare hos barn. 

 

Pedagogernas roll för barns språkutveckling 

Några av våra informanter påpekar att det är viktigt att lyssna på barnen och följa deras intresse. 

Barnet kan med hjälp av en lyssnande pedagog komma mycket längre i sin utveckling än barnet skulle 

ha gjort på egen hand. Förskolläraren Sibel och Barnskötaren Stina berättar att de delar in barnen i 

mindre grupper för att ge barnen större möjlighet till att uttrycka sig och bli hörda och sedda. De 

menar att de ser barnen mer och kan lyssna till dem, samt ge dem mer ord under leken. Pedagogerna 

ser sig själva som delaktiga genom att de på olika sätt kommunicerar med barnen. Några av 

pedagogerna tar upp vikten av att benämna föremålens ord i samtal med barnen. Även när barnet inte 

kan benämna något som de inte kan namnet på benämner då pedagogerna det åt dem.  

 

Som pedagog ska man “lyssna” på barnen och ställa följdfrågor, tala tydligt... följa barnens 

intresse och utmana dom i olika aktiviteter. Vi försöker dela in barnen i mindre grupper där vi 

som vuxna kan stötta barnen ännu mer eftersom vi ser barnen mer då. Vi kan lyssna till barnen 

och ge mer ord under leken. (Stina) 

 

Min roll är att lyssna på vad barnen säger, ha en dialog… När jag har dialog med dem små 

barnen använder jag mycket kroppsspråk, exempelvis när jag ska förklara ett föremål så som 

en stor boll eller en liten boll genom att visa med kroppen för små barn. Små barn under två år 

har inte riktigt talspråk, därför är det viktigt att duscha dom med ord… och benämner de som 

sker och olika känslor. Vi delar upp barnen i små grupper där dom får större möjlighet till att 

uttrycka sig och bli hörda och sedda. (Sibel) 

 

 

Pedagogens roll är jättestor… jättestor… en ”medveten” pedagog är en ”medforskande” 

pedagog som lägger en bra grund.  Speciellt i åldrarna ett till tre år tänker jag eftersom att jag 

jobbar med yngre barn… där har du en bas som du ska lägga fram… även om du inte får något 
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svar så har du gett dom en grund som de kan bygga på vidare. Barn erfar, men behöver inte 

visa det… det kan komma senare… det är viktigt att man lägger forum för det, det är 

jätteviktigt att man är medveten om vad barn sysslar med och pushar på, utmanar så att det 

leder dem vidare i utforskandet. (Erika) 

Förskolläraren Erika menar att det är vitalt att vara extra tydliga som vuxna språkförebilder. Hon säger 

att det är viktigt att man pratar även om man inte får ett svar från barnet, hon menar att det är 

betydelsefullt att barnen får höra mycket, det är på det viset som språkutvecklingen går långt.  Hon 

menar att det är vi vuxna som lägger grunden för barnens språkutveckling. 

 

Vi har en betydelse gällande att vara “närvarande” och se det de gör… genom att bekräfta och 

säga -Men vad bra att du har gjort det! att man benämner också… även om dom inte uttrycker 

något verbalt så ska ju du som pedagog kunna sätta ord på det de gör… så att de hör vad de 

sysslar med… så man får ett ordförråd som man sparar på… det är viktigt att man pratar även 

om man inte får svar… det är bra att de får höra mycket… det är ju därför språkutvecklingen 

går långt då… vi lägger ju grunden för språkutvecklingen. (Malin) 

 

Förskolläraren Mia betonar att det finns olika material som kan användas för att stärka barns språk, 

som bland annat är språkpåsar. Hon anser att det är viktigt att vara närvarande i barns lek och hela 

tiden kommunicera med barnen för att stötta barnen i språkutvecklingen. Barnskötaren Inger beskriver 

hur hon lekte med ett barn som ännu inte hade lärt sig det svenska språket. De lekte med bilar och 

pedagogen kommunicerade med barnet med hjälp av sitt kroppsspråk genom att peka på ett föremål 

och benämna olika begrepp. 

 

Pedagogens viktigaste roll är att stimulera barnens språkutveckling genom lek… 

genom att fånga barnens uppmärksamhet och lyfta fram vad de är intresserade av. Då 

kan man verkligen stärka barns språk om man utgår från barns intresse… Det finns 

olika material för “språklekar”… som exempelvis “språkpåsar” där man kan ta fram 

olika “djur” och “frukter” som man kan använda sig av under leken för att stärka 

barns språk. (Mia) 

 

Vi hade ett barn som hade nyanlänt till Sverige från Tunisien. Han var 3 år… kunde 

inget ord på svenska än “Hej”. Genom att uppmärksamma vad barnet var intresserad 

av började vi leka med bilarna. Först samspelade vi genom att jag sa ”wroom”… och 

pekade på bilen. Barnet log och härmade ljudet ”wroom”… och pekade på bilen 

också. Vi lekte minst en halv timme med hjälp av kroppsspråk och ljud. Sen började 

jag med att kommunicera genom att peka och säga exempelvis titta en ’’gul bil‘’ en 

’’liten bil’’, ’’stor bil’’, det hela slutade med att det blev ett stort projekt av bilar med 

hjälp av böcker… sagor, sånger… och barnet lärde sig svenska utifrån sitt intresse… 

Så pedagogen har en ganska stor roll för barnens språkutveckling. (Inger) 

 

Pedagogerna menar också att det är viktigt att prata mycket med barnen för att de ska kunna skaffa sig 

ett större ordförråd. De anser att de kan bidra till barns språkutveckling genom att stötta barnet i lek 

och knyta an till det som barnet säger. 
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Analys 

Pedagogernas syn på fenomenet lek 

Enligt livsvärldsbegreppet har varje individ sin egen livsvärld samtidigt som vi delar livsvärlden med 

andra. Bengtsson förklarar att alla människor har olika uppfattningar om sin omvärld. Vi kan inte veta 

hur människor tänker, dock kan vi försöka beskriva det vi tror om hur människor upplever 

verkligheten och sin omgivning (Bengtsson, 1999:34–35). Vår livsvärld finns alltid närvarande och det 

är i den som vi hämtar vårt erfarenhetsmaterial ifrån. Det innebär således att det är från pedagogernas 

livsvärldar som vi hämtat våra informationer ifrån (Knutes, 2009:47). För att synliggöra pedagogernas 

syn på leken är livsvärldsbegreppet centralt. Samtliga intervjuade pedagogerna var överens om att det 

är svårt att beskriva fenomenet lek, men att lek är viktig för barns utveckling och lärande. När 

pedagogerna definierade leken utifrån sina egna erfarenheter fick fenomenet lek olika meningar i deras 

livsvärldar. Nedan följer pedagogernas olika beskrivningar om fenomenet lek: 

  

’’Lek är en utforskningsprocess’’  

Utifrån förskolläraren Sibels livsvärld är det svårt att beskriva vad lek är eftersom att det är en 

utforskningsprocess som ständigt förändras. Även lekforskaren Lillemyr menar att barnet får under 

leken sätta sina föreställningar av värden och sina normer på prov och får större förståelse för problem 

och konflikter, exempelvis konflikter som gäller samspel mellan människor. Barnet utvecklar på det 

viset en grundläggande social kompetens (Lillemyr, 2013:29).  

 

’’Lek är allvar och barns arbetsuppgift’’ 

Barnskötaren Stina sade att lek är på allvar för att det är ett lärande för livet. Hon menade att genom 

leken så lär barnen sig saker och får erfarenhet som resulterar kunskap. Hon menar att lek är barnens 

arbetsuppgift i förskoleåldern. Även Lillemyr menar att lek är på allvar samt att barnen via den skaffar 

sig erfarenheter och lär känna sin omgivning. Hon menar att leken dock är komplex och måste tas på 

allvar, ”Det är viktigt att acceptera att det är mycket svårt att definiera lek” (Lillemyr, 2013:11). 

Detta kopplas till horisontbegreppet vilket beskriver hur människor erfar världen utifrån olika 

horisonter (Bengtsson, 1999:56).  

 

I leken utvecklar barn sin fantasi och kommunikativ förmåga 

Förskolläraren Mia och barnskötaren Inger påpekade att genom att använda sin fantasi och språket 

utvecklar barnen sina kommunikativa förmågor i leken. Vilket är viktiga delar av barns utveckling. 

Pramling Samuelsson och Sheridan menar att leken ger barnen möjlighet till att stimulera fantasi och 

kreativitet. I leken tolkar barnen varandras lek signaler, de förhandlar med varandra och använder 

olika strategier. Barnens ’’utvecklade lekar med rika innehålls- och händelseförlopp bygger på 

kommunikation, kreativa idéer, överenskommelser och samarbete mellan barnen’’ (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006:86).  
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Lekens betydelse för barns språkutveckling 

 

Horisontbegreppet är också centralt i studien när det gäller pedagogernas olika syn på lekens betydelse 

för barns språkutveckling. Detta begrepp hjälper oss att tolka pedagogernas olika horisonter. 

Människans uppfattningar är relaterade till världen genom horisonterna. Vi människor upplever vår 

omvärld utifrån olika perspektiv, alla människor har olika uppfattningar om sina upplevelser och 

erfarenheter i sin omvärld. Horisontbegreppet kan hjälpa oss människor att se världen ur olika 

synvinklar och kan hjälpa oss forskare att förstå hur pedagoger kan utveckla sin horisont kring lekens 

betydelse för barns språkutveckling (Bengtsson, 1999:56). Enligt Johansson och Pramling Samuelsson 

är våra handlingar beroende av den föreställning om världen vi har. Pedagogerna agerar alltid utifrån 

sin egen uppfattning och sina erfarenheter i sitt bemötande med barnen. Det innebär således att 

pedagogernas egna teorier är baserade på de tidigare erfarenheterna, den utbildning och de kunskaper 

dem besitter. Johansson och Pramling Samuelsson menar att ’’denna teori kan vara mer eller mindre 

medveten, mer eller mindre uttalad, men den har alltid betydelse för vad pedagogen ser hos barnet 

och hur hon agerar’’ (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003:11). De erfarenheter som människor 

har utvecklas hela tiden, och i takt med detta förflyttas horisonten. Under våra intervjuer blev vi 

medvetna om att pedagogerna hade olika uppfattningar om lekens betydelse för barns språkutveckling, 

vilket medförde att horisonterna förflyttades i takt med deras olika erfarenheter, därför blev 

horisonterna olika.  

 
’’Leken ger barnen trygghet och de trygga barnen lär sig mer språk’’   

 

Barnskötaren Stina sade i intervjun att leken ger barn trygghet. Hon betonade särskilt att trygga barn 

lär sig mer språk under leken och utvecklas mer. De trygga barnen vågar uttrycka sig och kan sätta ord 

på sina tankar. Som Persson skriver att i leken utvecklas barns självkänsla och självkännedom i 

samspel med andra. I leken krävs det ett gemensamt språk och en problemlösning som är relevant för 

situationen (Doverborg, et al. 2011:94).  

’’I leken stärker barnen sitt språk’’ 

Barnskötaren Inger betonade att barnen bearbetar händelser i leken som de har hört under dagen, de 

börjar prata och ”smaka” på ord de hört. På detta sätt stärker barnen sitt språk i leken. Bjar och Liberg 

säger inom förskolan är det viktigt att kommunicera med varandra för att skapa mening, detta för att 

barnen ska kunna göra sig förstådda samt kunna förstå andra människor i det liv vi lever och formar 

tillsammans. Barnen kan exempelvis samtala med varandra om vad de har gjort under dagen. På så sätt 

skapar barnen tillsammans en förståelse av om vad som har hänt som de samtidigt får en kunskap om 

detta, samt vilka som har deltagit, när det ena och andra gjordes osv. Det innebär således att vi på så 

sätt ingår i en mängd olika meningsskapande sammanhang (Bjar & Liberg, 2003:18).  

Detta kan även kopplas till horisontbegreppet för att varje erfarenhet har sina egna horisonter och 

människor erfar världen utifrån dessa horisonter (Bengtsson, 1999:56). Det är som förskollärare viktigt 

att vara medveten om att vi upplever vår omvärld utifrån olika perspektiv och att alla människor har 

olika uppfattningar om sina upplevelser och erfarenheter i sin egen omvärld.  

 

Bygglek är ett bra sätt att utveckla barns matematiska språk 
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Förskolläraren Mia menade att byggleken ger stor möjlighet till att utveckla barns matematiska 

språkutveckling. Persson menar att barnen arbetar på ett utforskande och skapande sätt i byggleken 

med olika former och avståndsrelationer, sortering, mätning, modeller, samt avbildningar. De väljer 

bland annat klossar efter längd, höjd/bredd och längre/kortare än, vad som passar ihop (Doverborg, et 

al 2006:96).  

Vidare berättade förskolläraren Mia att när barnen bygger lego använder de matematiska ord och 

begrepp, där de använder jämförelseord ord som liten/stor. Även Sterner betonar att barnen lär sig en 

mängd jämförelseord i förskolans vardag som tung, lätt, kort, fler/färre (Doverborg, et al, 2006:84). I 

förskolan är det viktigt att barnen få lära sig att använda dessa avståndsord i skilda situationer för att 

barnen ska utveckla förståelse för sin omvärld, bland annat med hjälp av matematik (Doverborg, et al, 

2006:48).  

Pedagogerna påpekar att samspel och imitation i leken stärker barns språk 

Förskolläraren Erika betonade att barnen lär sig språket av varandra och imitation är ett sätt för barnen 

att stärka sitt språk med. Hon beskrev sin upplevelse om en djurlek mellan två småbarn. Det var ett 

barn som härmade ett farligt lejon. Det andra barnet fick då en förståelse om det farliga lejonet och 

lärde sig ordet lejon och farlig. För förskolläraren Mia var det svårt att förklara dessa ord för dem små 

barnen. Halvars-Franzén menar att barnen kommunicerar med varandra genom ett djurlikt språk med 

tydliga gester och mimik om att de är ett djur i leken. De förstår varandra genom att uttrycka sig 

kroppsligt i leken, deras djurlika utfall stärker deras verbala dialog. Franzen påpekar också att ju 

tydligare barnen uttrycker sig med ett djurlikt språk desto lättare förstår barnen om vilken djurkaraktär 

som sin kompis har (Halvars-Franzén, 2010:131).  

Barnskötaren Inger tog upp ett exempel på ett barn som hade precis nyanlänt till Sverige, som kunde 

inget ord på svenska än “Hej”. Barnet var tre år. Genom att de uppmärksammade på vad barnet var 

intresserad av började de leka med bilar. De samspelade med varandra genom att säga “wroom” som 

de samtidigt pekade på bilen. Barnet log och härmade ljudet “wroom” och pekade på bilen också. 

Lindahl menar att barn utvecklas bäst genom samspel med vuxna eller andra barn som har större 

erfarenheter. Även Vygotskij menar att de vi människor lär oss utav varandra och nyckeln till socialt 

lärande är förmågan att imitera. Barnen får möjlighet att observera, imitera och utveckla sitt tänkande 

samt sin reflektionsförmåga i en samverkande social miljö (Lindahl, 1998:47). 

 

 
’’I rolleken utvecklas barns ordförråd’’ 

 

Enligt Mia är rolleken en av de lekar som allra mest stimulerar barns språkutveckling. Hon menar att 

barnen i rolleken använder sina kunskaper, erfarenheter och fantasin genom att ta del av varandras 

upplevelser. I rolleken utvecklar barnen sitt ordförråd genom samspel med andra barn. Knutsdotter 

Olofsson har också likadana åsikter, där hon menar att rolleken har en central roll för språket, eftersom 

den bygger på föreställningar om den konkreta verkligheten här och nu. Vidare menar Knutsdotter 

Olofsson menar att föreställningarna måste verbaliseras för att barnen skall kunna leka en gemensam 

rollek. I rolleken utvecklar barn alla former av kommunikationsfärdigheter som att lära sig lyssna, ta 

en annans perspektiv, göra överenskommelser, använda sig på olika sätt av kroppen och anpassa sig 

efter de andras föreställningar och förslag (Knutsdotter Olofsson, 1987:114).  Detta beskriver att varje 
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erfarenhet sina egna horisonter och människans uppfattningar är relaterad till världen genom 

horisonterna (Bengtsson, 1999:56).  

 

Pedagogens roll i lek och språkutveckling 

 

Begreppet den levda kroppen kan kopplas till pedagogernas livsvärldar. Den levda kroppen är ett 

viktigt begrepp inom det fenomenologiska perspektivet eftersom det är med vår kropp som vi existerar 

i världen, och det är med kroppen som vi möter andra människor (Knutes, 2009:42).  Merleau- Ponty 

(1945) menar att kroppens fenomenologi är knuten till människans ord och tankar. Vår kropp är aktiv 

förbunden till världen. Med detta menar han att med den levda kroppen som utgångspunkt befinner vi 

oss alltid i ett interaktivt förhållande till allt som vi möter i världen.  Den levda kroppen är således vår 

tillgång till världen (Bengtsson, 1999:23). Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv har kroppen en stor 

betydelse för oss människor när vi samspelar med varandra, genom kroppen visar vi våra intentioner. 

Merleau – Ponty (1945) menar att '' kroppen är vår ankare i världen''. (Lökken, et al. 2006:28). Det är 

genom kroppsliga rörelser som vi människor kommunicerar med varandra och integrerar med vår 

omvärld, både den naturliga och kulturella omvärlden (Lökken, et al. 2006:30). Enligt pedagogernas 

berättelser finns det olika metoder att använda sig av för att utveckla barns språk. Med hjälp av sina 

levda kroppar visade pedagogerna exempel på hur de med sitt kroppsspråk underlättade små barns 

språkutveckling.  

 

Kroppsspråket har en stor betydelse för barns språkutveckling 

Sibel berättade att när hon har dialog med dem små barnen använder hon mycket kroppsspråk, 

exempelvis när hon ska förklara ett föremål så som en stor boll eller en liten boll genom att visa med 

kroppen för små barn. Den levda kroppen ses som en del av våra tankar, känslor, sinnen, motorik och 

fysiologi. Genom att läsa av andras kroppsuttryck och känslor kan man samarbeta och kommunicera 

på en viss tid och plats i livsvärlden (Lökken, et al. 2006:28). 

 

Barnskötaren Inger beskrev att hon lekte med ett barn minst en halvtimme med hjälp av kroppsspråk 

och ljud. Detta kopplas till begreppet den levda kroppen eftersom att det är genom kroppen som vi 

kommunicerar via ansiktsuttryck, motorik och fysiologi. Vår livsvärld är en upplevelsevärld som är 

skapad och beroende av oss. Den levda kroppen är en viktig del i livsvärlden vilken som Knutes 

skriver är vår mötesplats med andra människor där vi samspelar och har en gemenskap (Knutes, 

2009:41–44).  

 

Vidare berättade barnskötaren Inger att hon kommunicerade med ett barn genom att peka och säga 

exempelvis titta en ’’gul bil‘’ en ’’liten bil’’, ’’stor bil’’, det hela slutade med att det blev ett stort 

projekt av bilar med hjälp av böcker, sagor, sånger, vilket bidrog till att barnet lärde sig svenska 

utifrån sitt eget intresse. Vilket blir tydligt att barnskötaren Inger hade en ganska stor roll för barnets 

språkutveckling. Sterner menar att en viktig arbetsmetod för en förskollärare är att benämna barnets 

handlingar och det som är föremål för barnets uppmärksamhet, detta är en central uppgift för både 

föräldrar och lärare. Det innebär således att det är betydelsefullt att vuxna sätter ord på det barnet inte 

kan uttrycka med ord, när pedagogen benämner de barnet vill säga ökar detta barnets ordförråd 

ytterligare (Doverborg, et al. 2011:46).  
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Detta kan också kopplas till begreppet intentionalitet, som innebär att objekt och subjekt kan förstås 

som motsatser i en enhet, som är beroende av varandra, samt att det är med hjälp av våra kroppar som 

vi relaterar till världen. Det innebär således att vi kan förstå både oss själva och andra med hjälp av 

våra kroppar på ett omedelbart sätt, utan att vi behöver sätta ord på det (Knutes, 2009:44).  Ett sätt som 

kan hjälpa oss att förstå andra är exempelvis genom att identifiera oss med andra (Knutes, 2009:44–

45). Ovanstående beskrivningarna visar pedagogernas intentioner om att utveckla barns 

språkutveckling genom att ge barnen utmaningar i leken, som förskolläraren Sibel och barnskötaren 

Inger beskriver att de visar sina intentioner till barnen genom att vara en lyssnande pedagog och 

samtidigt följa barnens intresse. Pedagogerna använder bland annat sitt kroppsspråk när de ska 

förklara något för barnen som barnet inte kan sätta ord på.  Detta arbetssätt visar då pedagogernas 

intentioner och medvetenhet. Även Bengtsson menar att våra uppfattningar är hela tiden intentionella, 

det vill säga riktade mot ett bestämt fenomen (Engdahl, 2007:9). 

  

Språklekarna och dockorna kan vara en hjälp att öva språkljud 

Förskolläraren Erika betonade att de använder mycket “språklekar” i deras förskola, detta på grund av 

att låta barnen att få öva på ord. De använder bland annat fingerdockor som de visar upp för barnen, 

hon menar att på det sättet blir det mycket språkutveckling bara pedagogen ger möjlighet till det. 

Förskolläraren Erika menar också att det gäller att vara medveten om vad man lär ut till barnen, då det 

finns väldigt mycket språkutveckling. Detta kan kopplas till begreppet intentionalitet som innebär att 

medvetandet är något som man drar till sig, det vill säga något som man uppmärksammar eller 

sträcker sig mot. Som Knutes beskriver att objektet är utanför medvetandet, som samtidigt är beroende 

av subjektet (Knutes, 2009:42). 

Fingerdockor kan underlätta för de tystlåtna barnen att tala eller att låta andra barn att lyssna och ge ett 

lämpligt svar (Svensson, 2005:43). Detta kan vara en bra metod som förskollärare att använda sig av i 

arbetet med de tysta barnen, och kan kopplas till horisontbegreppet eftersom att det finns något som vi 

inte kan nå hos andra, men genom interaktion med den andre kan vi förflytta våra egna horisonter som 

kan hjälpa oss människor att se saker och ting ur olika perspektiv (Bengtsson, 2001:69-81). 

Barnskötaren Erika betonade också att dockorna kan vara en hjälp för barnen att öva på språkljud. 

Fingerlekarna hjälper barnen även att följa med rörelser och ord i ramsor (Svensson, 2005:43). Denna 

process där pedagogerna med kroppen visar något för barnen kan kopplas till begreppet den levda 

kroppen, för att det är med kroppen som pedagogerna möter barnen. Det innebär således att de får 

kunskap om kroppen genom kroppen, det går inte genom att enbart tänka om kroppen, utan det är 

genom kroppen som deras värld upplevs (Knutes, 2009:42).  

 

Att tala tydligt i en god dialog stimulerar barns språkutveckling 

Några pedagoger sade också att det är viktigt att lyssna på barn, tala tydligt genom att ha en god dialog 

med barnen. Även Krogstad lyfter upp vikten av att vuxna brukar använda sig av det så kallat 

“babytalk” när de är i kommunikation med små barn, detta kan man även kalla för barnanpassat tal 

(BT), vilket kännetecknas bland annat av de vuxna som använder tydligt uttal när de pratar med 

barnen, de pratar bland annat i ett högre tonläge samt lägger in större variation i sin betoning, de 

använder satsmelodi som uttrycker känsla, engagemang, entusiasm (Lökken, et al. 2006:101).  



25 

 

Dessa metoder kan kopplas till begreppet den levda kroppen, vilket beskriver hur pedagogerna och 

barnen läser av varandras kroppsuttryck och känslor genom att samarbeta och kommunicera med 

varandra. Människor uppfattar både sin och andras kroppar i denna samarbetsprocess, inklusive själ, 

känslor och tankar (Lökken, et al. 2006:28). Detta arbetssätt visar även pedagogernas intentionalitet. 

Pedagogerna visar sina intentioner med hjälp av att använda konkreta material så som fingerdockor, 

och de är medvetna om att de lär ut något till barnen.  

Diskussion  

Resultatet av undersökningen visade att pedagogerna inte har en generell definition av lek ser de leken 

som viktig för barns utveckling och lärande, vilket stämmer överens med Knutsdotter Olofsson (1987) 

och Lillemyr (2002). Våra informanter var alla överens om att leken har en central roll i 

förskoleverksamheten samt att det är viktigt att barnen får leka. Samtliga pedagoger och det vi kommit 

fram till via litteraturstudier visar på lekens oerhört stora betydelse för utvecklingen av språket hos 

barn. Vi har även kommit fram till att under leken som språkutvecklingen till störst del sker hos 

barnen, vilket även ofta bekräftas av tidigare forskning som exempelvis Knutsdotter Olofssons studie. 

”Barn utvecklar sitt språk under leken både med hjälp av varandra och med stöd av vuxna” 

(Knutsdotter Olofsson, 2003:38).  

Det har framkommit många intressanta synpunkter under våra intervjuer, ett exempel är att man 

framhöll att ”leken är på allvar”, och att barnens “arbetsuppgift” i vardagen är just att leka och se till 

att de får en mängd kunskaper och erfarenheter. Detta stämmer överens med Lillemyrs åsikter, där han 

menar att leken är något som bör tas på allvar (Lillemyr, 2013:11,29).  

Pedagogerna betonade särskilt att det är viktigt att vuxna lägger forum för barns språkutveckling i 

leken. Vilket stämmer överens med Lekforskaren Knutsdotter Olofssons åsikter om att det är den 

vuxne som är den bästa lek kamraten. Knutsdotter Olofsson menar att alla barn föds med förmågan att 

leka och tala, dessa förmågor behöver dock utvecklas genom att vi vuxna leker med barnen och lär 

dem att förstå de olika leksignalerna. För att barnet ska kunna utveckla sitt språk så måste vi vuxna 

hjälpa barnen i leken genom att tala med barnet och lyssna på dem (Knutsdotter Olofsson, 2003:31). 

Pedagogerna betonade under intervjuerna att det är viktigt att ”tala mycket och tydligt” samt ”använd 

kropsspråket för att förklara ett föremål” vid de flesta tillfällen, även utan att alltid kräva svar från 

barnen. Detta framkommer även via det fenomenologiska perspektivet som fokuserar på 

människokroppens upplevelser och erfarenheter här och nu, att barnet memorerar ord med hjälp av 

lekens uttrycksformer. Pedagogerna har betonat vikten av att samtala mycket vid alla aktiviteter 

eftersom de ansåg att barn lär sig oerhört mycket även genom att enbart lyssna. Det är som Knutes 

skriver ”med kroppen som vi möter andra människor”, vilket innebär att vi kan få kunskap om 

kroppen genom kroppen, det går inte genom att enbart tänka om kroppen, det är med hjälp av vår 

kropp som världen upplevs, utan den är det inte möjligt. (Knutes, 2009:42). 

Löfdahl menar att barn och dess omgivning är beroende av varandra (Löfdahl, 2004:13). Pedagogerna 

betonade att de är språkförebilder för barnen eftersom att det är vuxna som lägger grunden för barns 

språkutveckling. De poängterade också att barnen är beroende av varandra i de sociala situationerna 

för att de kan hjälpa varandra att sätta ord på sina egna och andras tankar om de saknar ett verbalt 
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språk. Det innebär således att det är i kommunikation och förhandling som roller får sina karaktärer 

och föremål sin betydelse i leken. Genom att använda ord, kroppsliga rörelser och andra signaler kan 

barnen förstå varandra - på så vis utvecklar de sin språkliga och kommunikativa förmåga i form av 

olika aktiviteter och uttrycksätt (Löfdahl, 2004:16–17). 

Pedagogerna var alla överens om att använda uttrycksformer med hjälp av kroppen samt memorering 

av ord kan ske via de så kallade ”Rollekarna”, vilka enligt det vi kommit fram till i vår studie är en av 

de lekar som har störst betydelse för barns språkutveckling. I rolleken spelar språket en central roll 

eftersom låtsaslekar bygger på föreställningar bortom den konkreta verkligheten och föreställningarna 

måste verbaliseras för att barnen skall kunna förstå och leka gemensamt. I rolleken utvecklar också 

barnen alla former av kommunikationsfärdigheter som att lära sig lyssna, ta en annans perspektiv, göra 

överenskommelser och anpassa sig efter de andras föreställningar och förslag. Det handlar även om att 

ge uttryck för egna infall och idéer, vilket är väsentliga ingredienser i en god kommunikation. 

Även pedagogernas berättelser om olika lärometoder gällande språkutveckling samt litteraturstudierna 

visar att “kroppsspråket” ofta har en oerhört stor betydelse gällande inlärningen av språk hos barn 

”Kroppens fenomenologi är knuten till människans ord och tankar” (Bengtsson, 1999:23). Vi har 

förstått att det är med hjälp av våra kroppar som vi relaterar till världen och vi kan med dem både 

utföra och uppfatta rörelser (Knutes, 2009:44).  Kroppsspråket innebär i undervisningen att vi kan 

förstå oss själva och andra med hjälp av våra kroppar på ett omedelbart sätt utan att vi behöver sätta 

ord på det, och det är sätt som kan hjälpa oss att förstå andra exempelvis genom att identifiera oss med 

andra (Knutes, 2009:44). Med hjälp av pedagogernas uttrycksätt under intervjuerna kunde vi förstå 

deras berättelser, där de använde sig av sitt kroppsspråk när de skulle beskriva något, exempelvis när 

de visade hur de använder sitt kroppsspråk när de ska förklara något för barnen. Detta bidrog till att vi 

fick en djupare förståelse kring deras livsvärldar. Utifrån pedagogernas intervjusvar uppfattar vi även 

att barn lär sig genom att uppleva med hela kroppen och med alla sinnen. 

Vi har genom vår studie kommit fram till att leken ger barnen glädje, trygghet och självtillit. De trygga 

barnen lär sig mer språk och utvecklas mer. Förskolans läroplan lyfter upp vikten av att förskolan ska 

vara rolig, trygg och lärorik för alla barn (Lpfö98, rev 2010:5). Fenomenet lek är ”ett levande språk” 

och en bra språkutvecklingsmetod som bör användas i förskoleverksamheten. Barnen stärker sitt språk 

genom olika former av lekar och bygger upp sin sociala och språkliga förmåga i samspel med andra 

barn och vuxna. Leken som barns mest naturliga uttryckssätt och ger barnen möjlighet till att tala, 

berätta, uttrycka tankar och känslor, ställa frågor och kommunicera med andra. På detta sätt bygger 

barnen upp sitt språk och utvecklar ordförråd och nyanserat talspråk. Enligt läroplanen för förskolans 

mål skall förskolan sträva efter att varje barn ”utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp 

samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och 

kommunicera med andra” (Lpfö98 rev 2010:9-10). 

Vi har genom vår undersökning kommit fram till att byggleken har en jättestor betydelse för barns 

matematiska språkutveckling, där barnen lär sig många olika jämförelseord. I byggleken lär sig barnen 

att förstå och träna på begrepp i matematiken och leken kan vidareutvecklas med fokus på matematik 

och språk. Barn måste få tillfällen att få göra upptäckter tillsammans med andra barn och vuxna för att 

skapa möjligheter till att samtala om matematik i leken. Även förskolans läroplan lyfter upp vikten av 

att alla barn skall utmanas och utvecklas i sitt matematiska tänkande och lärande utifrån deras omvärld 

och erfarenheter. I förskolans läroplan står att: ’’ förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar 
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sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp’’ (Lpfl98 rev 2010:10).  

Vidare anser vi att leken är viktig för barnen eftersom i leken skapar barnen mening tillsammans där 

de har olika roller i. Genom leken får barnen bearbeta händelser som de har sett under dagen med hjälp 

av språket och de får fördjupa sina upplevelser på ett lustfyllt sätt. Vilket då blir ett meningsskapande 

mellan barnen där de lär och utvecklas väldigt mycket genom leken. Även förskolans läroplan betonar 

att ’’Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och lärande’’ (Läroplanen för förskolan, Lpfö98 rev 2010:6). 

Pedagogens roll i förskolan är att vara en lyssnande och medforskande pedagog. Barnen kan med hjälp 

av en lyssnande pedagog komma mycket längre i sin utveckling än barnet skulle gjort på egenhand. 

Vuxna kan bidra till barns språkutveckling genom att stötta barnet i lek och knyta an till det som 

barnet säger. Vi anser också att det är viktigt som pedagoger att benämna saker och ting samt använda 

barnanpassat tal i vårt vardagliga språk tillsammans med barnen, detta för att vi vuxna är en 

språkförebild och är medvetna om att barnen lär sig hela tiden.  I läroplanen betonas det att arbetslaget 

ska samverka för att erbjuda en god miljö för utveckling, lek och lärande men också uppmärksamma 

och hjälpa de barn som av olika skäl behöver stöd i sin utveckling (Lpfö98 rev 2010:11).  

 

Slutsatser 

Pedagogerna menar i studien att barn lär känna sig själva och sin omvärld genom att leka. Samtidigt 

lär sig barnen att kommunicera och förhålla sig till andra i leken. Samtliga pedagoger och det vi 

kommit fram till via litteraturstudier har visat att leken har en oerhört stor betydelse för utvecklingen 

av språk hos barn. Leken är ett mycket viktigt verktyg som utvecklar språket, och att det är viktigt att 

barnen får leka.  Leken är ”barns livsvärld” och “arbetsuppgift” i förskolan, för att kunna utvecklas 

och få kunskaper måste de få leka.  

Det var enligt pedagogerna dock mycket viktigt att leken emellanåt också ”styrs” av vuxna som 

förklarar vad som skall ske, samt att under leken också ha en dialog där barnen deltar och ställer 

frågor. På så sätt ökas barnens ordförråd ytterligare, även hos de barn som inte uttrycker sig så mycket 

verbalt.  

Vi samtycker med de intervjuade pedagogerna om att leken har en oerhört stor betydelse och inverkan 

på barnens språkutveckling. De ansåg att det var viktigt att barnen ofta skulle få leka fritt, men man 

betonade också vikten av dem själva som ”styrande” och ledande av många lekar - just för att befrämja 

språkutvecklingen hos barnen. Flera bra exempel på detta gavs, som användandet av ”språkpåsar” och 

”språklekar”.  

Pedagogerna beskrev olika metoder att använda för att stärka barnens språk, en av de metoder de anser 

vara bland de mest effektiva är den frekventa användningen av konkret material som beskrivs i studien 

- exempelvis språklekar och övriga aktiviteter i kombination med uppvisande av rekvisita. Barnen kan 

då tillgodogöra sig en ”dubbel” mängd ord, dels gällande lyssnandet på språkleken och dels de föremål 

som beskrivs av pedagogerna - visuell inlärning i kombination med verbala förklaringar. 

De så kallade ”rollekarnas” mycket stora betydelse för barns språkutveckling beskrevs både av 

pedagogerna och i den litteratur vi studerat, och att som förskollärare använda sig av och utveckla 

metoder för olika typer av ”rollekar” bör därför vara ett viktigt arbete. 
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Man bör som förskollärare även inse vikten av att använda sig av kroppsspråket som enligt det vi 

kommit fram till i våra litteraturstudier samt vid samtalen med pedagogerna är mycket betydelsefullt 

gällande inlärningen av språk hos barn. Det är med dem vi relaterar till världen och vi kan med dem 

både utföra och uppfatta rörelser. Det är viktigt att förskollärare inser att man genom kroppsspråket i 

undervisningen kan förstå oss själva och andra utan att vi alltid behöver sätta ord på det. 

Kroppsspråket kan vara en oerhört kraftfull metod för att befrämja språkutvecklingen hos barn, och det 

är viktigt att som förskollärare vara medveten om att det även är ett sätt som kan hjälpa oss att förstå 

andra och att för att identifiera oss med andra. 

Språkutvecklingen sker hela tiden hos barnen under leken- både vid kommunikationen med andra barn 

samt med vuxna. All kommunikation är med andra ord oerhört betydelsefull gällande utvecklingen av 

språket hos barn. Dock är metoderna med vilka man som pedagog styr de olika lekarna minst lika 

viktiga då det gäller att ge förskolebarn verktyg för att kunna utveckla sitt språk.   

Vidare forskning 

Det som skulle vara intressant för oss att forska vidare skulle vara om lekens betydelse för barns 

matematiska språkutveckling. Våra resultat visade sig att pedagogerna använde sig mycket av 

matematiska begrepp när de skulle beskriva något för barnen.  Vi anser därför att det är intressant att 

forska vidare kring barns matematiska språkutveckling i lek samt hur pedagoger arbetar för att 

stimulera barns matematiska språkutveckling i förskolan. Att som vuxen använda matematiska 

begrepp i leken kan hjälpa barnen för att kunna bygga upp sin matematikförståelse. 

 

Följande syfte frågor skulle vara relevant för vår fortsatta studie:  

 

- Hur stimulerar pedagoger barns matematiska språkutveckling? 

- Hur utvecklar barn sitt matematiska språk i leken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

Referenser  

      Arnqvist, Anders (1993). Barns språkutveckling. Studentlitteratur: Lund. 

Bengtsson, Jan. (1999). Med livsvärlden som grund. Studentlitteratur: Lund. 

Bengtsson, Jan. (2001). Sammanflätningar- fenomenologin från Husserl till Merleau - Ponty. Göteborg: 

Diadalos. 

Bjar, Louise & Liberg, Caroline (red.)  (2010). Barn utvecklar sitt språk. Lund: Studentlitteratur. 

Doverborg, Elisabeth & Emanuelsson, Göran (red.) (2011). Små barns barns matematik – Erfarenheter från 

ett pilotprojekt med barn 1-5 år och deras lärare.  Studentlitteratur: Göteborg Universitet. 

Engdahl, Inger. (2007). Med barnens röst: Ettåringar ”berättar” om sin förskola. Kan hämtas 

från www.buv.su.se/publikationer. 5 maj 2014 

Fejes, Andreas & Thornberg Robert (red.), (2009). Handbok i kvalitativ analys. Stockholm: Liber AB. 

Halvars Franzén, Bodil (2010). Barn och etik: möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag. 

Diss. Stockholm: Stockholms universitet.  

Hellström, Agneta (1993). Ungar är olika. Hur kan man hjälpa barn med svårigheter? (uppl. 1). Liber 

Utbildning AB. Stockholm. (s.163). 

Jensen, Mikael & Harvard, Åsa (red.) (2009). Leka för att lära. Utveckling, kognition och kultur. Lund. 

Författarna och Student AB. 

Johansson, Eva & Pramling Samuelsson, Ingrid (2003). Förskolan: barns första skola. Lund: 

Studentlitteratur. 

Knutes, Helen (2009) Gestaltantens pedagogik. Om att skapa konsthantverk. Elanders Sverige AB. 

Tillgänglig på Internet: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:211482/FULLT  6 maj 2014 

       Knutsdotter, Birgitta Olofsson (1987). Lek för livet.(uppl.2). HLS Förlag Stockholm. 

       Knutsdotter, Birgitta Olofsson (2003). I lekens värld. Liber AB. Stockholm. 

Lillemyr, Ole Fredrik (2013). Lek på allvar- en spännande utmaning. Liber AB, Stockholm. 

Lillemyr, Ole Fredrik (2002). Lek-upplevelse-lärande i förskolan. (uppl. 1). Liber AB, Stockholm. 

Lindahl, Maria (1998). Lärande småbarn. Studentliteratur. Lund. 

Lindqvist, Gunilla (1996). Lekens möjligheter. Lund: Studentlitteratur. 

http://www.buv.su.se/publikationer
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:211482/FULLT


30 

 

Lokken, Gunvor, Haugen, Synnove & Röthe, Momika (red.). (2006). Småbarnspedagogik. 

Fenomenologiska och estetiska förhållningssätt. Liber AB. Stockholm. 

Löfdahl, Annica (2004) Förskolebarns gemensamma lekar – Mening och innehåll. Lund: Studentlitteratur. 

Samuelsson, Ingrid Pramling & Sheridan Sonja (2006). Lärandets grogrund. (uppl.2). Studentliteratur. 

Smidt, Sandra (2010). Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. Lund: Studentlitteratur. 

Skolverket (2010) Läroplan för förskolan, Lpfö98 rev 2010. http://www.skolverket.se 6 maj 2014 

Svensson, Ann-Katrin.(2005). Språkglädje. Studentliteratur. Lund. 

Säljö, Roger (2000). Lärande i praktiken. Stockholm: Prisma 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning 

Stockholm: Tillgänglig på Internet: http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf  6 maj 2014 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. Tillgänglig på internet:    

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf. 27 maj 2014 

Öknes, Maria. (2011). Lekens flertydighet. Om barns lek i en institutionaliserad barndom. (uppl.1). Liber 

AB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolverket.se/
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf
http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/2011_01.pdf


31 

 

Bilaga 1 

 

Våra frågeställningar: 

 

Om lek 

Vad är lek?  

Hur definierar du lek utifrån dina egna erfarenheter? 

Lekens betydelse för språkutveckling 

Hur använder barn sitt kroppsspråk i leken? Ge exempel 

Hur uttrycker barn sig i leken om de inte har ett riktigt verbalt språk? Ge exempel 

Vad har kroppsspråket för betydelse i barns lek? 

På vilket sätt har leken en stor betydelse för språkutvecklingen? 

Vilka lekar anser du stimulerar barns språkutveckling mest? 

Pedagogernas roll i lek 

Hur använder du språket för att stimulera barns språkutveckling i lek? 

Hur kan man använda leken för att stärka barnens språk?  

 

Våra följdfrågor: 

 

Varför är lek viktig för barns språkutveckling? 

När och hur börjar barns språkutveckling?



 

 

Bilaga 2 

 
Till dig som verksam förskollärare och barnskötare. 

 
Hej! 
  
Vi heter Meltem Bezgin och Sultan Demirkoparan och är två lärarstudenter vid Stockholms 

Universitet. Vi ska skriva ett examensarbete som handlar om lekens betydelse för barns 

språkutveckling. Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur pedagoger ser på lekens 

betydelse för barns språkutveckling samt hur pedagogerna arbetar för att stimulera barns 

språkutveckling genom lek. För att skriva om det behöver vi intervjua pedagoger. 

 

 
Viktigt att poängtera är att ditt namn kommer att vara anonym i studien och i samband med 

presentationer av studien. Ni kan när som helst dra tillbaka ert godkännande, även efter att 

studien har påbörjats. Under intervjun kommer vi att använda en diktafon men ingen annan 

kommer att lyssna på ljudinspelningen och när intervjun är bearbetad förstörs bandet. 
  
Vi är mycket tacksamma om ni, genom att underteckna detta dokument, ger oss möjlighet att 

lösa våra uppgifter. 
  

 ………………………………………………………………...... 

 

 Var god och kryssa för något av svarsalternativen. 
  
  
  
Jag godkänner att delta i studien av lekens betydelse för barns språkutveckling. 
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