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Sammanfattning 
 
Inledning 
Språk i samspel med barn och vuxna i den pedagogiska verksamheten kan möjliggöra en 
språkutveckling tillsammans med medvetna pedagoger i en stimulerande lek och lärmiljö. 
Pedagogernas förhållningssätt är betydande för barns språkliga utveckling och de ska se till att 
barn kommer i kontakt med språket på ett varierat och lustfyllt sätt. 
 
Syfte 
Syftet är att undersöka pedagogers syn på språkutveckling, lek och lärmiljö samt hur 
pedagoger stimulerar barns språkutveckling i lek och lärmiljö på förskolan utifrån förskolans 
uppdrag. 
 
Metod 
I den här undersökningen valt att använda oss av en kvalitativ metod med intervju som 
verktyg för att samla in data. 
 
Resultat 
Samtliga pedagoger i resultatet hävdar vikten av arbete kring språkutveckling på förskolan. 
Undersökningen påvisar betydelsen av samspel samt pedagogernas förhållningssätt. Det vill 
säga närvarande, stöttande och aktiva pedagoger i arbetet med språk samt dess utveckling. 
Pedagogerna är medvetna om lek och lärmiljöns betydelse för en språkutveckling ska ske. 
Resultatet visar att pedagoger uttrycker betydelsen av goda kunskaper kring språkets 
betydelse och uppbyggnad samt vikten att möjliggöra språkutveckling på förskolan. 
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1. INLEDNING  
I förskolans verksamhet möts barn dagligen av språket och dess komplexa uppbyggnad. En 
pedagog hävdar i resultatet ” vi ska möjliggöra för en språkutveckling från att de kommer in 
på förskolan tills de går hem”. Precis som citatet uttrycker behöver pedagoger i förskolan ha 
goda kunskaper och vara närvarande samt aktiva för barn ska utvecklas språkligt som behövs 
för att fungera i samhället. Viktiga verktyg som stimulerar språket är lek och lärmiljöer på 
förskolan. Genom språket kan barn förklara sina önskningar och behov, sätta ord på känslor 
och lösa konflikter samt utvecklas inom andra ämnen som är viktiga för framtiden. 
Tillsammans i samspel med andra individer i en lustfylld, glädjande samt trygg miljö ska 
pedagoger enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev. 2010) arbeta efter uppdrag, riktlinjer 
och strävansmål för att stimulera språkutvecklingen hos barn. 
 
Förskolan ska sträva efter att barn:   
“Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, 
berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra” (Lpfö 98 rev 
2010, s. 10). 
 
Ett intresse för barns språkutveckling har växt under utbildningens gång när vi har tagit del av 
aktuell forskning, litteratur samt verksamhetsförlagd utbildning. Barn behöver uppleva och 
komma i kontakt med språket på många olika sätt utifrån sina behov. Språket ska ingå i barns 
vardag och stimuleras både med spontana samt genomtänkta aktiviteter. Utifrån våra 
erfarenheter kommer barn ständigt i kontakt med språket men det är inte alltid som de 
spontana tillfällena används för att arbeta språkutvecklande. Vi tror barn kan gå miste om 
många tillfällen till språklig stimulans om inte verksamheten arbetar på ett språkligt medvetet 
sätt, detta efter att vi tagit del av forskning. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet är att undersöka pedagogers syn på språkutveckling, lek och lärmiljö samt hur 
pedagoger stimulerar barns språkutveckling i lek och lärmiljö på förskolan utifrån förskolans 
uppdrag. 
 

2.1. Frågeställningar: 
Hur stimulerar pedagoger barns språkutveckling i leken? 
Vilken är pedagogers syn på lek och lärmiljö som verktyg för en språklig utveckling? 
 

2.1.1. Begreppsdefinitioner  
Utifrån vårt syfte samt frågeställningar har vi valt att förtydliga relevanta begrepp vilka är 
återkommande i vår undersökning.  
 
Språkutveckling: i vår undersökning syftar vi till en ständig process där barn utvecklar sitt tal 
och skriftspråk. 
 
Lek: är en frivillig handling och ett möte mellan två världar (Knutsdotter Olofsson 2003). I 
vår undersökning syftar vi till lek som pedagogernas verktyg till språklig stimulans.  
 
Lärmiljö: är den miljö där barn befinner sig dagligen i förskolans verksamhet (Isbell 2012). I 
vår undersökning syftar vi till både inomhus och utomhusmiljön vilket används som 
pedagogers verktyg för språklig stimulans. 
 
Pedagoger: i denna undersökning syftar vi till de som arbetar med barn i förskolans 
verksamhet. 
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3. TEORIER 

3.1. Språkutveckling utifrån olika teorier 
Här nedan kommer väsentlig forskning lyftas fram kring pedagogers syn på barns 
språkutveckling som ligger till grund för vår undersökning. Inom teoretisk forskning 
framkommer behaviorismen och nativismen, den konstruktivistiska teorin samt den 
sociokulturella teorin. Både den konstruktivistiska och sociokulturella teorin utgår ifrån det 
kognitiva perspektivet. Vi har valt dessa fyra teoretiker för att de har olika syn på barns 
språkutveckling och dess lärande. Alla barn är olika och unika och därför anser vi att det 
krävs en mångfald för att kunna arbeta och stimulera barns språkutveckling utefter deras 
erfarenheter samt behov. Detta kopplar vi till vårt syfte samt frågeställningar. 
 

3.1.1. Behavioristisk teori 
Jerlang (2008) beskriver att till den behavioristiska teorin har det funnits ett flertal företrädare 
bland annat Skinner. Skinner (2013) kom fram till den instrumentella betingningen som 
innebär att få respons vid ett visst beteende. Skinner menar fortsättningsvis att vi lär oss 
genom att vara aktiva, “learning by doing”, barnet eller eleven behöver vara aktiva i deras 
beteende för att få nya kunskaper. Han menar också att barn lär sig genom erfarenheter och 
måste komma i kontakt med detta i den värld barnet lever i. Läraren ska förse eleven med 
erfarenheter som ska kopplas ihop med verbal respons för att i kombination möjliggöra för 
barnets språkutveckling. Det tredje sättet för en god utveckling påpekar Skinner är att lära sig 
genom misstag, “trial and error” som innebär belöning eller straff.   
 
Svensson (2009) betonar hur Skinner inom behaviorismen menar att barn lär sig språk genom 
social stöttning samt genom imitation precis som med övrig inlärning och utveckling. Även 
Wedin (2012) beskriver utifrån Skinners syn på barns språkutveckling där positiv eller 
negativ förstärkning ges samt Skinners uppfattning på miljö som ett viktigt inslag till 
språkutveckling. Enligt det behavioristiska synsättet krävs stor stimulans och tydliga respons 
för att en språkutveckling ska ske. 
 

3.1.2. Nativistisk teori  
Noam Chomsky menar att människan föds med ett anlag för språk och en förmåga till 
förståelse kring dess uppbyggnad (Hwang & Nilsson 2011). Språket har en struktur där han 
ser sin teori utifrån en grammatisk ingång och den kan ses i alla språk med fokus på den 
fonologiska och syntaktiska utvecklingen. Fokus finns på språket och dess utveckling, inte på 
den pedagogiska inriktningen (Svensson 2009). Barn tar till sig språket utan någon formell 
undervisning. Språkutvecklingen sker på ungefär samma sätt, barns genetiska arv ligger till 
grund för barns kognitiva språkutveckling (Lindö 2009). Barns möte med omgivning och dess 
beteende anses inte vara tillräcklig för att kunna verka språkutvecklande. Den språkliga 
utvecklingen hos barn sker fort och relativt enkelt jämförelsevis med andra färdigheter 
(Strömqvist 2010). 
 

3.1.3. Konstruktivistisk teori 
De teorier som har en kognitiv inriktning fokuserar på människors tankar, de processer vilka 
bidrar och påverkas av vår omvärld som till slut kan avspeglas i beteendet. Jean Piaget 
använder sig utav ett kognitivt perspektiv i sin forskning. I hans forskning beskrivs stadier 
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med koppling till den kognitiva utvecklingen. Dessa stadier indelas utifrån ålder samt hur 
barns tankar till viss del ändras under olika faser och bygger på varandra. Det första stadiet, 
sensori- motoriska innebär utifrån erfarenheter under sitt utforskande av sin omvärld att kunna 
förställa sig saker vilket så småningom bidrar till en förmåga att tänka (Hwang & Nilsson 
2011). Enligt Piaget (2008) så träder den praktiska intelligensen fram innan tänkandet som i 
sin tur är en förutsättning för det verbala språket. Piaget benämner den praktiska intelligensen 
som handlingar utifrån rörelser och objekt istället för ord och begrepp.  
 
Under det preoperationella stadiet som är mellan åldern två till sex år utvecklas fantasin och 
språket bidrar till fler möjligheter i bland annat leken. Symboliskt tänkande är betydande för 
att komma ihåg upplevelser och för att kunna kategorisera omvärlden. Användandet av 
symboler underlättar kommunikationen och möjligheten att göra sig själv förstådd samt förstå 
andra (Hwang & Nilsson 2011). Enligt Piaget så följer barns härmning av ljud ett liknande 
mönster som den sensori- motoriska, detta utan att barn har en medfödd teknik att härma. 
Barn lär sig först att härma rörelser därefter ljud vilka barn kopplar till handling. Härmning av 
ljud leder så småningom till barns lärande av språk (Piaget 2008). Det tredje stadiet mellan 
sex till tolv år hette konkret operationellt och innebär att barn har ett logiskt tänkande (Hwang 
& Nilsson 2011). 
 
Efterhand lär sig barn få förståelse för andra och utifrån detta kunna anpassa sitt tal. Det 
egocentriska talet minskar medan den kognitiva förmågan ökar och så småningom utvecklas 
ett mer socialt tal. Piaget anser att det var tanken som bidrar till språkutveckling. Han menar 
att människan skaffar sig kunskap genom aktiviteter och trycker på individens eget 
undersökande av sin omvärld (Svensson 2009). Även Säljö (2000) menar att Piagets fokus 
ligger på utveckling och ursprung kring individens intellekt och hur detta bildas. Kunskap är 
något som individen själv bildar genom barns utforskande av objekt och förståelsen för dess 
sammanband.  
 

3.1.4. Sociokulturell teori  
Enligt Hwang och Nilsson (2011) utvecklade Vygotskij den sociokulturell teori utifrån det 
kognitiva perspektivet. I den sociokulturella teorin sker en språkutveckling och ett kognitivt 
tänkande genom samspel med andra individer. Dessutom är utvecklingen helt beroende utav 
den miljön och kultur som barnet växer upp i. För att människor ska kunna möta problem, 
tolka och hantera världen behövs det utvecklas ett språk. Genom barnets språkliga kompetens 
kan de möta situationer och styra sina tankar mot framtiden. Samtal med andra individer och 
sig själv gör det möjligt att öka sin språkutveckling enligt Vygotskij samt fundera kring sitt 
eget tänkande som utvecklar det kognitiva tänkandet. Barn kan förbättra sitt tänkande genom 
språk, kultur och olika problemlösningar och därigenom bli medvetna om hur de tänker. Det 
kallas idag för metakognition.  
 
Svensson (2009) tar upp på vilket sätt språket och tänkandet är beroende av varandra. Piaget 
menar att det är tanken som leder till ett språk som tas upp ovan medan Vygotskij menar att 
tänkandet och språket ska hållas isär hos det lilla barnet. Enligt Vygotskij tänker människan 
verbalt och människans tänkande är att tala till sig själv. Det inre talet har en social funktion 
och individen formas genom olika erfarenheter av socialt samspel. Från början är språket 
socialt inställt på kommunikation och när språket kommit upp till en särskild nivå påverkas 
barnets tänkande menar Vygotskij. 
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Säljö (2000); Hwang och Nilsson (2011); Wedin (2012) beskriver Vygotskijs tankar om 
termen proximal utveckling zon, “zon of proximal development (ZPD) som betyder att barns 
utvecklings kapacitet ska ligga precis över deras egen förmåga. Genom stöd samt inspiration 
av en person som kunskapsmässigt ligger lite högre utmanas barns förmåga extra. Kraven får 
dock inte vara för stora utan ska endast ligga på en högre nivå än vad barnet skulle klarat av 
själv utan stöd. Därmed väcks nya intressen till nytt lärande för barnet. Den vuxne kan i 
samspel hjälpa till med fokus, diskussion samt struktur och se till att barnet inte tröttnar, men 
ändå inte komma med lösningar. Vygotskij menar enligt Wedin (2012) om barnets språknivå 
ligger för högt innebär det att barnet inte kommer att kunna utveckla sitt språk. 
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4. BAKGRUND 
Utifrån vårt syfte samt frågeställningar har vi valt ut aktuell, relevant litteratur samt 
internationella vetenskapliga artiklar för att få olika infallsvinklar samt ge läsaren möjlighet 
till djupare förståelse. Kommande rubriker beskrivs språk, dess uppbyggnad och betydelse 
samt lek, lekens betydelse utifrån Piaget och Vygotskij, lärmiljö och förskolans ansvar för 
språkutveckling. 
 

4.1. Språk 
Nedan har vi valt att beskriva språk då detta är betydande för att kunna kommunicera med 
andra individer.  
 
Enligt Ann-Katrin Svensson (2009) tar människan kontakt med andra genom språk. Det 
innebär att människans hela utveckling är beroende av språk och dess utveckling samt har en 
social funktion. Även Wedin (2012) påpekar att människan är social och vårt språk ligger 
centralt för människans sociala liv. Svensson (2009) menar att språk har stor betydelse för den 
kognitiva förmågan då den påverkar vårt tänkande. Genom det kan vi koda objekt och olika 
händelser som i sin tur underlättar minnet samt hur vi ser på omgivningen. Språk kan 
användas på många olika varierande sätt då det är ett sammansatt rörligt system av olika 
symboler. När det talas om ordet språk innefattar det vanligtvis tal och skriftspråk.  
 
Enligt Wedin (2011) skiljs det på verbalt språk och ickeverbalt språk men menar samtidigt att 
det inte finns någon tydlig gräns som skiljer dem emellan. Mellan ickeverbalt och verbalt 
finns ett spann från rodnande och stammande till meningar och satser. Dock är det ickeverbala 
språket mer likt djurens signalsystem där känslor är mer uttryckt och därför inte går att 
utesluta. Det är svårt att förmedla starka känslor enbart med verbalt språk som är människans 
språk. 
 

4.2. Språkets uppbyggnad 
Vi har valt att fokusera på språkets uppbyggnad då vi anser att språket är komplext. Därför 
menar vi att pedagoger bör vara medvetna om språkets uppbyggnad för att på bästa sätt 
möjliggöra för en språklig utveckling hos barn.  
 
Svensson (2009) anser talet som ett av flera sätt där människan kan uttrycka sig till varandra 
och det bygger på samspel mellan två eller flera parter.  Talet är uppbyggt av olika 
informationsbitar som sätts samman i ett system och skapas till ett språk. Det finns tre olika 
perspektiv gällande talspråk som har studeras påpekar Svensson och det är dess funktion, 
innehåll och form. För att kunna utveckla sin språkutveckling kring talutveckling som sedan 
ska utveckla läs och skrivinlärning krävs det språklig medvetenhet kring dessa områden enligt 
Svensson. Det innebär att barnet observerar och funderar över struktur samt formen i språket, 
inte bara över talspråkets betydelse. Det krävs en kognitiv förmåga för att kunna bli språkligt 
medveten enligt Svensson. 
 

4.2.1. Pragmatiken 
Språkets funktion, pragmatiken ses på vilket sätt som språket används utav talaren och hur det 
uppfattas av lyssnaren i sociala sammanhang. När språket ska användas finns det regler och 
principer som styr hur språket används i olika nätverk. Språket används alltid olika beroende 
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miljö, ålder eller sociala ställningar. Beroende på om det är tal eller skriftspråk används olika 
ordval, satsformuleringar, ämnesval, intonation samt turtagning. Den pragmatiska förmågan 
innebär att talaren behöver anpassa språket till en situation enligt Svensson (2009). 
 

4.2.2. Semantiken 
Semantiken som ligger nära pragmatiken är språkets innehåll och läran om språkets betydelse. 
Här fokuseras på hur ord och satser sätts samman samt dess betydelse i olika sammanhang. 
Ett ord kan ha flera betydelser och kan användas på olika sätt. Exempel som Svensson tar upp 
är ” jag såg en orm slingra sig ” förstås på ett sätt medan ” jag såg en man slingra sig” blir 
något helt annat och kan låta konstigt om inte personen är förtrogen med språket. Semantiken 
har betydelse för läsförståelsen, hur läsaren förstår texten och kan tolka den på rätt sätt 
(Svensson 2009). 
 

4.2.3. Form 
Även formen i ett språk har betydelse och består av olika byggstenar. Det är språkljud, 
orddelar och fraser. För att kunna lära sig ett skriftspråk behövs en medvetenhet om språkets 
beståndsdelar. Det är för att stavningen av ord ska stämma sånär på uttalen av ord (Svensson 
2009).   
 

4.2.4. Fonologi 
Språkljudet kallas fonem, är språkets minsta byggsten och handlar om talljudets funktion samt 
hur de används i språket. Lyssnaren och talaren noterar talspråkets ljudsegment. I svenskan 
finns det vokaler och konsonanter som språkljud. Ljud som inte används i vissa språk kan 
vara svåra att uppfatta i andra språk. Bokstäver och fonem ska inte blandas ihop då enskilda 
fonem kan utgöra flera bokstäver som exempelvis s, c och z låter lika när de uttalas i sol, 
citron och zon. För att kunna behärska ett språk måste fonemen uppfattas och kunna uttalas. 
Det som underlättar uppfattningen av fonem i ett språk är bland annat tonhöjning samt 
intonation. Här blir vissa fonem mer tydliga än andra. Har barnet en fonologisk medvetenhet, 
det vill säga hittar språkljuden i ord har det en stor betydelse för läs och skrivinlärningen 
(Svensson 2009). 
 

4.2.5. Morfologi 
Inom orddelar som kallas morfem beskrivs ordens inre struktur, dess former och vilka 
ordklasser de tillhör. Morfemen brukar delas upp i två olika former, de lexikala som innebär 
att betydelsen är förståelig även om de inte ingår i ett språkligt sammanhang som bil, gran, 
rädd, glad och kyrka. Affix och suffix är de som omvandlar de lexikala morfemen på något 
vis. De grammatiska morfemen är de ord som inte har någon egen betydelse, exempelvis och, 
på, det, är. För en bra läshastighet och förståelse för texten samt inte ta för mycket energi 
krävs att läsaren kan de morfologiska reglerna i språket. Redan i två års ålder sätter barn igång 
att böja substantiv som exempelvis en bil- två bilar. Även adjektiv och svaga verb brukar gå 
bra. Däremot tar det längre tid för barn att lära sig de oregelbundna och starka verben och 
därmed inte ovanligt att barn i fyra årsåldern säger gådde, komde, lagde (Svensson 2009). 
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4.2.6. Syntax 
Enligt Svensson (2009) finns det regelsystem för hur ord kopplas ihop till meningar. Dessa 
fraser och satser kallas för syntax i språket. När orden sätts samman på olika sätt kan 
meningen uppfattas på varierande sätt av läsaren. Det är viktigt hur en mening ska vara 
uppbyggd och hur den ska tolkas för att förstå andra människor. Det kan påverka 
läsförståelsen, läshastigheten samt svårigheter med avkodningen samt kunna dra 
konsekvensen utifrån texten eftersom innehållet inte är tydligt. 
 

4.3. Språkets betydelse 
Vi har valt att beskriva språkets betydelse då vi utifrån vårt syfte tar upp pedagogers syn på 
språkutveckling. Detta då språkets betydelse kan bidra till förnyade kunskaper. 
 
Enligt Säljö (2000) är individens språk en funktion som möjliggör förståelser och insikter 
både hos sig själv men också i omgivningen. Allteftersom människan skaffar sig nya 
erfarenheter kan dessa leda till att kunna sortera och kategorisera sin omvärld utifrån begrepp 
såsom färg och form. Språk skapar en möjlighet till att lära sig av varandra. Genom 
kommunikation och samspel kan både konkreta färdigheter men också språkliga bidra till nya 
kunskaper (Säljö 2000). 
 
Enligt Bruce (2014) föds barn med en grundläggande biologiskt förmåga till att lära sig språk. 
Genom människor i dess närhet börjar det lilla barnet utveckla sin språkförmåga redan från 
födseln. Barnet lär sig samspela med olika individer och till en början är det 
familjemedlemmar men sedan tillkommer andra såsom kamrater och individer på förskolan. 
Lära sig ett språk är komplext och både arv, personlighet och miljö har stor inverkan enligt 
Bruce på hur barns språkutveckling sker. Vissa barn har det lättare i sin språkutveckling som 
kan liknas vid en talang men i det stora hela ligger de flesta inom samma ramar även om det 
är en bredd. Det finns olika vägar in till en språkutvecklings strategi men språk och 
kommunikations förmåga behöver stimuleras, övas och få utmaningar för att stärkas. Det 
finns blyga och försiktiga barn som lyssnar in mycket och inte tar till talspråket på samma sätt 
som ett barn som är socialt utåtriktade. Svensson (2009) nämner att barn är olika och kan 
använda sig utav individuellt utforskande samt få praktisk handledning från andra individer.  
 
Bruce (2014) påpekar att barn som kommit längre i sin språkutveckling kan genom sin 
nyfikenhet och frågor till vuxna samt andra individer stimulera språket ytterligare. 
Jämförelsevis med de som inte kommit lika långt i sin språkutveckling och kan därmed 
hämmas. Barnet behöver känna förtroende, trygghet samt få uppmärksamhet och stimulans av 
sina omsorgspersoner. Då ges det möjlighet att skapa en bild utav världen så den blir begriplig 
för att senare kunna få minnesbilder och i takt med sin mognad fylla på sin språkutveckling. 
 
Sheridan och Gjems (2016) har fokuserat på ett jämförelseperspektiv när det gällde svenska 
och norska förskollärare. Studiens syfte var att ta reda på vad förskollärare anser som viktigt 
när det gäller förskolan som en plats för barns språkutveckling. Metoden var kvalitativ och 
bestod av intervjuer med 69 svenska och 35 norska förskollärare. Resultaten utifrån studien 
visar på likheter i både Norge och Sverige, vad gäller ständigt samspel och dialog med 
omvärlden. Vilket i sin tur leder till barns kommunikativa och språkliga utveckling och 
därmed är betydande för inlärningen. Ytterligare framkommer hur betydande det är med 
lyhörda pedagoger och utmanande miljöer för skapandet av språklig utveckling. 
Fortsättningsvis menar pedagogerna att användandet av ett rikt och kreativt språk med rätta 
benämningar är viktigt i samspelet. Förskollärarna i båda länderna tar upp vikten av 
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språkutveckling i de vardagliga situationerna, olika typer av aktiviteter och blöjbyte men 
också hur betydande barnens egna lekar är för språket. De nämner också styrda aktiviteter 
såsom olika projekt, bokläsning samt att skapa en medvetenhet hos barn när det gäller 
bokstäver, bilder och läsning. En skillnad som kan ses i denna studie är hur de norska 
förskollärarna något tydligare tar upp språkets betydelse för samspelet. Samtidig framkommer 
betydelsen av språk från båda grupper av förskollärare då de anser detta som betydelsefullt för 
att vara en aktiv individ i samhället. Jämförelsevis med de norska så kan de svenska 
förskollärarna koppla betydelsen av den språkliga utvecklingen till den kognitiva samt 
demokratiska synen på lärande. De norska förskollärarna betonar vikten av språklig 
utveckling i samband med uttryckandet av känslor, tankar samt förklaring och berättande. 
Studien visar slutligen på fler likheter såsom värdet av att ta tillvara på och lyssna till barns 
intresse. De är också överens om hur viktig den språkliga utvecklingen är och hur 
betydelsefull vardagen är med koppling till ordförråd. Men samtidigt skiljer de sig på frågan, 
hur barn lär sig ord. De norska förskollärarna tar upp ord med koppling till ett samband 
exempelvis påklädningssituationer där ord benämns under handlingens gång. Medan svenska 
förskollärare ser lärandet av ord utifrån ett livslångt lärande, ett framtida och större 
perspektiv. 
 

4.4. Lek  
Vi har valt att beskriva lek och dess betydelse för en språkutveckling då lek är ett av 
pedagogers verktyg utifrån vårt syfte och frågeställningar.  
 
Gärdenfors (2009, s. 47) tar upp Huizingas definition om vad lek är ”leken är en frivillig 
handling eller sysselsättning som förrättas inom vissa fastställda gränser i tid och rum i 
enlighet med frivilligt accepterande men obetingat gällande regler”. Även Knutsdotter 
Olofsson (2003) tar upp ordet lek och även hon menar att leken är frivillig och är ett möte 
mellan två världar, den yttre och den inre världen. Barns upplevelser och erfarenheter skapar 
förutsättningar till lek. Leken är på låtsas utifrån den yttre världen men även på riktigt i den 
inre världen. Lek kan vara glädjande men också allvarsam. Knutsdotter Olofsson påpekar 
vikten av förståelse av andras leksignaler för att själv kunna kommunicera i leken. Enligt 
Bruce (2010) lär och prövar barn språk i leken vilket i sin tur bidrar till ett utvecklande av 
leken både genom ömsesidigt samspel och kommunikation. Kragh-Müller (2012) beskriver 
den fria leken som något lustfyllt och att barn inte leker för lärandet. Hon beskriver också 
vikten av att låta barn leka och skapa utrymme för deras vilja och önskningar. Ges barn inte 
utrymme för den fria leken så kan utvecklingen bli lidande. Förutsättningar för barns lek kan 
var tidsutrymme det vill säga barnen kan leka utan att bli avbrutna. 
 
Enligt Westerlund (2009) börjar leken när barn startar att le till sina vårdnadshavare redan 
som liten. Lek och samspel mellan barn och den vuxne kräver till en början inga leksaker. Det 
kan vara lekar som att den vuxne killar barnet, sjunger och dansar glatt, pruttar på barnets 
mage. Detta för att skapa skratt, leenden och få uppmärksamhet samt samspel tillsammans. 
Titt-ut lekar och gömmalekar är populära i yngre åldrar samt nu-kommer-jag-och-tar-dig-
leken med en trygg vuxen. Fortsättningsvis beskriver Gärdenfors (2009) olika typer av lek 
utifrån samspel vilket även framkommer enligt ovan. Imitationslek innebär ett imiterande av 
andra barn, de yngre härmar de äldre genom bredvid lek. Låtsaslek som är nästa steg i 
utvecklingen utvecklas vid cirka två års ålder och sker samtidigt som barn börjar använda 
språket för att kommunicera i sina fantasilekar. Låtsaslekar innefattar rollekar vilket tar allt 
större plats allteftersom åldern ökar hos individen. Därefter utvecklas intresselekar vilket 
innebär ett intresse som barn har gemensamt med sina kompisar. Vad gäller rollekar beskriver 
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Knutsdotter Olofsson (2009) att då övar barn på användandet av det talade språket, de måste 
förklara handlingen för varandra i leken. Hon fortsätter, den fria leken innebär att barn utan 
styrande vuxen själva kommer fram till vad de ska leka. 
 
Enligt Svensson (2005) kan barn förberedas med hjälp av olika lekar till läsinlärningen genom 
lek med språk. Användandet av lekar i samlingar och andra gruppaktiviteter gör att barn inte 
känner att de övar på språket menar hon men språklekar kan användas både i grupp eller 
enskilt. Det är viktigt att leka med språk dagligen, så ofta att det ska bli en vardag och se till 
att språklekarna repeteras. De kan varieras samt börja på en grund där barnet har sin språkliga 
nivå men efterhand ökar svårighetsgraden. Svensson menar att desto mer barn får träna på 
språkets alla delar genom olika former av lekar kommer de vara väl förberedda till läs och 
skrivinlärningen. Språklekar brukar delas in i fingerlekar, rim och ramsor, språkljudsövningar, 
gåtor samt vitsar men det finns även ritsagor som en sorts lek.  
 
Genom lekens sociala samspel tränar och lär sig barn utveckla föreställningar kring sin 
omgivning och skapar möjligheter till utvecklandet av ett abstrakt och kreativt tänkande. Barn 
utvecklar och prövar sitt språk i samspel med vuxna utifrån den vuxnes sätt, betoning och 
benämning av olika handlingar (Lindö 2009). Även Knutsdotter Olofsson (2009) beskriver 
vikten av social kompetens, barn lär sig inlevelse och använder sin fantasi. De prövar på 
samspelet med andra individer och skapar trygghet och glädje tillsammans med de barn som 
är engagerade i leken. I bland uppstår konflikter i leken som behöver hanteras av både barn 
och vuxna för att lek ska kunna fortsätta. Barn använder sig i lek av olika röstlägen och ord, 
de förklarar om de är i leken eller utanför. Barn ges också möjlighet att i lek pröva och 
uttrycka känslor men samtidigt lyssna till sina lekkamrater för att förstå och samspela om 
handlingen. Knutsdotter får medhåll av Westerlund (2009) som menar, barn måste utveckla 
sin symbolförmåga, det vill säga att kunna begrepp och dess innebörd men också se 
sambandet mellan ord och handling.  
 

4.4.1. Lekens betydelse enligt Piaget och Vygotskij 
Utifrån den teoretiska ramen valdes teoretikerna Piaget och Vygotskij då de båda forskat 
kring lek och dess betydelse för språkutveckling. 
 
Piaget menar enligt Hwang & Nilsson (2011) att det är under det första utvecklingsstadiet, 
sensori- motoriska som lekbeteendet urskiljs. Upprepning är en viktig del i lärandet, han 
kallar detta för funktionslek. Piaget delar in lekar i tre olika kategorier, funktionslek, 
symbollek samt regellek. Funktionslek som beskrivits ovan kan yttra sig i ramsor och 
berättelser (Kragh-Müller 2012). Vidare benämner Svensson (2005) istället rim, ramsor och 
berättelser som språklekar. Allteftersom barnet kan skapa representationer utvecklas lek till 
symbollek och barn börjar kunna använda sig av inre bilder. Vad gäller symboliskt tänkande 
så är det en betydande del i stadie två som Piaget gett namnet preoperationellt. Med symbol 
menar Piaget något som representerar ett föremål, en känsla eller händelse och där 
föreställningen och avsikten är betydande inte utförandet (Hwang & Nilsson 2011).  
 
Enligt Jensen (2013) har Piaget utvecklat en så kallad jämnvikts teori vilken innefattar tre 
delar, schema, assimilation samt ackommodation. Teorin om jämnvikt samt de olika stadierna 
kan ses komma igen i lekteorin där Piagets syn på lek ses som assimilation. Detta då barn 
provar sina befintliga scheman vilket inte innebär något nytt lärande. Samtidigt kan leken vara 
glädjande och ett kriterium för lek då barn får utöva de saker de redan kan det vill säga 
använda sig av sina tidigare erfarenheter menar Piaget enligt Jensen. Jensen beskriver 
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fortsättningsvis att Vygotskij betonar vikten av tidigare erfarenheter och hur dessa är 
betydande och en förutsättning för lek. 
 
Lindö (2009) beskriver att Vygotskij ser lek som en grundföresättning för utvecklandet av sitt 
språk, sin känsla, vilja och tankeförmåga. Liknande resonemang kan ses hos Säljö (2000) som 
tar upp att i ett sociokulturellt perspektiv läggs stor vikt på samspel samt kommunikation i 
lek. Språkanvändandet är en central del och fungerar som en länk mellan barn och omgivning. 
Enligt Welén (2009) menade Vygotskij, barn leker för att ge uttryck för sin vanmakt då deras 
önskemål inte blir uppfyllda. Han går emot många andra teoretiker som menar att barn leker 
för att bli av med sin överskottsenergi och lust. Fortsättningsvis menar Welén att Vygotskij 
ser lek som verktyg som frigör barns tankeförmåga från den uppenbara verkligheten. Barns 
fantasier utvecklas från ungefär tre års ålder och blir då mer en medveten handling för att 
kunna handskas med omgivningen. Interaktionen mellan individer är viktigt för barns 
utveckling och genom upprepade beteenden minns barn och utvecklar sitt eget beteende. 
 

4.5. Lärmiljö 
Vi har valt att beskriva lärmiljö och dess betydelse för en språkutveckling då lärmiljö är ett av 
pedagogernas verktyg utifrån vårt syfte och frågeställningar.  
 
Kragh-Müller (2012) tar upp att pedagoger ska se till att redskap finns tillgängliga samt att 
miljön möjliggör lek. Lek kan observeras och utifrån särskilda behov eller då leken behöver 
hjälp att komma framåt kan en pedagog vara stöttande. Barn lär sig och utvecklas utifrån 
erfarenheter men är också betydande då de tar med dessa nya kunskaper in i leken (Kragh-
Müller 2012). Isbell (2012) menar att den miljö barn befinner sig i dagligen i förskolans 
verksamhet har stor betydelse för deras utveckling. Hon menar också den miljö som barn 
vistas i ska vara anpassad utifrån barns behov vilket i sin tur bidrar till lek, barn provar olika 
roller och i detta kommunicerar samt fantiserar. Vid planeringen av lärmiljöer i förskolan och 
vilka utrymmen som är lämpliga så ska erfarenheter, intressen och utveckling finnas i åtanke. 
Fortsättningsvis beskrivs den sociodramatiska leken som viktig för barns sociala och språkliga 
utveckling där barn i leken får pröva på olika roller och funktioner i samhället. 
Fortsättningsvis beskrivs också hur äldre barn i de planerade miljöerna kan leka med 
jämnåriga och ges förutsättningar för språkutveckling. 
 
Lindö (2009) beskriver rummet som en tredje pedagog där kritiska förhållningsätt behövs för 
granskning av miljön utifrån bland annat intressen, lärande, samspel, erfarenheter, rutiner och 
barns behov. Lindö framhäver vikten av att använda språk i vardagliga situationer, de som 
inte alltid är planerade. Såsom tambursituationer, matsituationer och utelek. Även Svensson 
(2005) beskriver miljön som betydelsefull för språkutveckling och vikten av de samtal som 
utvecklas utifrån de nya erfarenheter som miljön bidrar till. Viktigt är som vuxen att samtala 
kring det upplevda och på så sätt få möjlighet att sätta ord på sina upplevelser. Pramling, 
Asplund Carlsson och Klerfelt (1993) menar att pedagoger ska arbeta kring kulturella miljöer 
som i sin tur ger erfarenheter och redskap till kommunikation och språkutveckling. De 
påpekar litteraturen som viktigt och genom böcker, berättelser anpassas högläsningen till 
samtal med barnet kring berättelsens innehåll, språkets uppbyggnad samt begrepp och 
ordförståelse.  
 
Fekonja, Umek och Kranjc (2005) undersöker barns språkanvändande i olika typer av lek. 
Metoden som använts var kvalitativ och forskningen gjordes med hjälp av videoobservationer 
samt externa mikrofoner. Barn som deltog var mellan fyra till fem år och befanns sig i 

http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Fekonja,+Urska/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Fekonja,+Urska/$N?accountid=9670
http://search.proquest.com.lib.costello.pub.hb.se/indexinglinkhandler/sng/au/Kranjc,+Simona/$N?accountid=9670
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Slovenska förskolor. I studien framkom en svaghet i resultatet när det gällde högläsning med 
efterföljande diskussion. Den språkliga stimulansen blev bristfällig då oftast ett barn 
tillsammans med pedagogen hade ett språkligt samspel kring bokens innehåll. Pedagogens 
frågor till gruppen besvarades enligt resultatet oftast av den starkaste individen och svaren på 
pedagogens korta frågor innehöll oftast ett ord. Däremot visar resultatet utifrån forskningen 
vikten av fri lek på förskolan då forskarna menade utifrån deras resultat skapades en djupare 
språklig stimulans mellan barnen. 
 

4.6. Pedagogers ansvar för språkutveckling 
Nedan har vi valt att beskriva pedagogens ansvar för den språkliga utvecklingen utifrån Lpfö 
(98 rev. 2010) som är ett styrdokument vilket pedagoger ska arbeta utifrån. Genom 
användandet av en vetenskaplig studie vill vi framhäva betydelsen av pedagogers ansvar kring 
språkutveckling med koppling till vårt syfte samt frågeställningar. 
 
Flera forskare har studerat kring förskolans ansvar för språkutveckling däribland 
Williams, Sheridan och Sandberg (2014) som i sin studie använt sig av en kvalitativ metod 
med halvstrukturerade intervjufrågor. Forskningen gjordes på förskollärare på 30 olika 
förskolor i Sverige. Forskarna hävdar vikten av resultatet i studien då pedagogerna menar att 
verksamheten är en social arena där många människor möts. Pedagoger menar vikten av 
kommunikation och därmed kunna respektera sina egna samt andras uppfattningar och 
önskningar för integration i samhället. Genom att barn får lära sig lyssna på andras åsikter, 
lära sig konflikthantering samt hur de kommunicerar mellan individer, både barn och vuxna 
lär sig barnet det sociala sammanhanget som krävs i samhället. För detta ska lyckas menar 
pedagoger i studien att barn behöver utveckla sin självkänsla, där ses språkutvecklingen som 
en stark koppling. Forskarna kan i resultatet se att pedagoger på förskolan behöver didaktiska 
kunskaper för att kunna stötta och handleda barn i deras lärande. Resultatet av studien kan 
kopplas till styrdokumentet Lpfö (98 rev. 2010) där det finns uppdrag, riktlinjer samt 
strävansmål som pedagog ska följa för att lägga en grund för ett livslångt lärande. Där lek är 
betydelsefull och främjar varje barns språkutveckling på förskolan. Verksamheten ska lämpa 
sig till alla barn och deras utveckling och ta tillvara på deras intressen, nyfikenhet samt skapa 
förutsättning för deras identitetsutveckling. Förskolan ska erbjuda en miljö som ska inbjuda 
till lek och aktivitet samt lägga grunden till barns språkutveckling som de behöver på sikt i 
samhället.  
 
Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) är läroplanen en form av en studieplan som 
verksamma inom förskolan ska arbeta kring. Styrdokumentet är till för barn i åldrarna 1-5 år 
och ska ligga till grund för den pedagogiska verksamheten. Till skillnad mot skolans läroplan 
där det finns kunskapsmål, betyg och olika omdömen arbetar förskolans verksamhet endast 
mot strävansmål. Däremot finns kravet att dokumentera den pedagogiska verksamheten som 
skapar förutsättning för utvärdering. Fortsättningsvis menar Pramling Samuelsson och 
Sheridan att verksamheten ska ge barn möjligheter till utveckling av sitt språk genom 
kommunikation med varandra, få uttrycka sin tankar och förbättra begrepp samt ordförståelse. 
Barn ska genom stimulans från pedagoger skapa nyfikenhet kring skriftspråket, symboler och 
dess funktioner samt att varje barn ska utmanas utefter sin språkliga förmåga. Genom arbetet 
med utvecklingspedagogik som innebär att pedagoger effektivt och avsiktligt utvecklar barns 
erfarenhetsvärld är av stor vikt anser Pramling Samuelsson och Sheridan. Då pedagoger 
använder sig utav av barns intressen och erfarenheter kan de skapa samtal och reflektioner hos 
barnet. Pedagoger kan använda sig av barnets många olika idéer för vidare lärande. Precis 
som andra forskare och författare har hävdat beskriver Lindö (2009) vikten av trygga barn i 

http://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Williams%2C+Pia
http://www-tandfonline-com.lib.costello.pub.hb.se/author/Sheridan%2C+Sonja
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relation till pedagoger för en optimal språkutveckling i förskolan. Pedagogers professionella 
kunskaper kring barns kommunikation samt begreppsutveckling är en viktig del av arbetet i 
språkutveckling.  
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5. METOD 
Syfte var att undersöka pedagogers syn på språkutveckling, lek och lärmiljö samt hur 
pedagoger stimulerar barns språkutveckling i lek och lärmiljö på förskolan utifrån förskolans 
uppdrag. Därför valde vi att använda oss av den kvalitativa metoden som vi ansåg vara den 
mest lämpade metoden utifrån syftet. Verktyget som användes var intervju vilket innebär att 
pedagogen ges möjlighet till att förklara, tolka och beskriva med sina egna ord på de 
intervjufrågor som ställdes. 
 
Nedan framkommer kvalitativ metod samt verktyget intervju att beskrivas. Ytterligare delar 
som beskrivs är urval, genomförande, tillförlitlighet och äkthet, forskningsetik samt analys.  
 

5.1. Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden fokuserar på ord inte siffror. Metoden har också ett tolkande 
förhållningssätt och används oftare i den samhällsvetenskapliga forskningen. Utifrån 
forskningens resultat skapas en teori vilket även benämns som att metoden är induktiv. 
Metoden beskrivs också som kunskapsteoretisk som tar sin utgångspunkt i hur tolkning sker 
utifrån sociala och miljömässiga sammanhang (Bryman 2011). Bryman får medhåll av 
Harboe (2013) som också beskriver den kvalitativa metoden som explorativ vilket innebär ett 
undersökande och utforskande arbete. Genom användandet av den kvalitativa metoden läggs 
fokus under analysarbetet på likheter och olikheter samt som intervjuare inte veta vilka 
slutsatser som ska dras utan skapar detta utifrån resultatet. När den kvantitativa metoden 
används vill förståelse nås medan vid användandet av den kvalitativa metoden vill förklaring 
uppnås (Lantz 2013). Lantz får medhåll av Harboe (2013) som också tar upp metoden som väl 
utarbetad detta med kopplingen till att undersökningarna kan skapa nya antaganden utifrån 
data. Den kvalitativa metoden kan många gånger vara den metod som får fram betydelsefull 
och känslig information på ett säkert sätt (Harboe 2013).  
 

5.2. Intervju 
Många gånger råder det tidsbrist inför den undersökning som ska genomföras, data som 
samlas in kan samlas in för snabbt, detta innan förberedelserna är genomförda. Viktigt är att 
skapa tid och utrymme genom förberedelser och ställa sig frågande till varför området är 
intressant, formulera ett syfte, bestämma sig för teori och avgränsa området samt definiera 
vilka intervjufrågor som ska ställas (Lantz 2013). Vid intervjun möter forskaren sin 
respondent och mötet mellan två individer skapar en närhet och möjliggör empati. Vilket 
utifrån respondenternas erfarenheter kan tydliggöra syftet samt att bortfallet vid intervjuer blir 
mindre än vid enkäter enligt Larsen (2009, ss. 26-27; Dovemark 2007, ss. 134-135). Det finns 
flertalet former av intervjuer och vi valde utifrån vårt syfte och frågeställningar den 
halvstrukturerade. Denna form av intervju innebär riktade frågeställningar där respondenten 
ges möjlighet till följdfrågor och forskaren kan på så sätt få en djupare förståelse för resultatet 
(Lantz 2013).  
 

5.3. Urval 
I vår undersökning valdes den kvalitativa metoden och inom det verktyget intervjuer med 
halvstrukturerade frågor. Utifrån vårt syfte där vi vill undersöka barns språkutveckling i 
förskolan, hur pedagoger stimulerar barns språkutveckling genom lek och dess lärmiljöer 
valdes att intervjua pedagoger, sex stycken på två olika förskolor. Valet av förskolorna 
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gjordes då en etablerat kontakt fanns och därmed har en trygg relation skapats precis som 
Dovermark (2007) och Larsen (2009) beskriver) beskriver är viktigt för bästa resultat av 
intervjuerna.  Dessa förskolor ligger i två olika kommuner men vi har valt att inte jämföra 
dem och i verksamheterna finns barn mellan ett till sex år. Pedagogerna har olika 
utbildningsgrad på avdelningarna och istället för att rikta in oss på enskild grupp kopplar vi 
till Lpfö (98 rev, 2010) då arbetslaget har riktlinjer att förhålla sig till oavsett utbildningsgrad 
och samtliga pedagoger intervjuades. Pedagogernas kunskaper utifrån olika utbildningsgrader 
samt beprövade erfarenheter ligger till grund för vår undersökning. 
 

5.4. Genomförande 
Till en början tillfrågades pedagogerna på förskolorna om deras samtycke till vår 
undersökning.  När forskning bedrivs av studenter innebär det att en handledare hjälper och 
stöttar oss genom arbetet. Handledaren ska godkänna intervjufrågorna samt missivbrev innan 
undersökningen görs på förskolorna. Det skickades ut ett missivbrev om information om vårt 
syfte till undersökningen, vilken metod som används samt de fyra etiska principerna som 
Bryman (2011) beskriver. Tid och plats bokades för intervjuer efter pedagogernas önskemål, 
ungefärlig tid uppgavs för intervjuerna. På grund av tidsbrist har ingen pilotstudie gjorts. 
Samtliga intervjuer skedde på respektive förskola under samma dag, alla i uppbokade rum för 
att minimera risken att bli störda samt få en lugn, trygg miljö. Inledningsvis gick vi åter 
igenom missivbrevet då respondenterna tillfrågades om dennes godkännande om inspelning, 
vilket vi fick från samtliga respondenter. Vi förklarade de etiska principerna och dess 
betydelse bland annat användningen av fiktiva namn samt att all insamlad data endast 
användes till denna specifika undersökning. För att kunna dokumentera, transkribera och 
därefter analysera valde vi att spela in intervjuerna på våra mobiltelefoner för att få med 
respondenternas utförliga svar. Vi valde också att ta med penna och papper detta om problem 
med den tekniska utrustningen skulle uppstå. Respondenterna upplystes om antalet frågor och 
uppmanades till så utförliga svar som möjligt. Under intervjuerna svarade respondenterna på 
frågorna men vid några tillfällen behövde vi som intervjuare förklara frågorna på ett annat sätt 
samt ge följdfrågor för att få ett mer uttömmande svar. Under några av intervjuerna pausades 
ljudupptagningen utifrån önskemål av respondenterna. Detta på grund av att respondenterna 
behövde fundera och reflektera över frågorna. Intervjuerna tog mellan 15- 30 minuter per 
pedagog. Vi avslutade intervjuerna genom att fråga om de ville tillägga eller ända något, 
vilket de inte ville. Därefter tackade vi för oss och den insamlade datan togs med hem och 
sparades ner som en ljudfil på datorn.  
 

5.4.1. Tillförlitlighet samt äkthet 
Bryman (2011) beskriver olika typer av bedömning på kvaliteten inom forskningen med 
inriktningen kvalitativ metod vilka är tillförlitlighet samt äkthet. Tillförlitlighet är uppdelad i 
fyra underkategorier vilka innebär att forskningen ska bedrivas på ett trovärdigt sätt. 
Forskaren ska på ett tydligt sätt beskriva verkligheten utifrån sociala aspekter samt säkerställa 
och tillämpa regler vilka ska användas i forskning. Inom den kvalitativa forskningen studeras 
utvalda egenskaper för skapandet av djupare beskrivningar och därigenom en möjlig databas 
att utgå ifrån i andra studier. Vidare beskrivs pålitlighet som betydande för säkerställandet av 
processens alla steg under forskningsstudien ska kunna redogöras. Inom forskningen är det 
viktigt att personliga värderingar samt teoretiska utgångspunkter inte ska påverka forskaren 
eller resultatet. När det gäller äkthet inom den kvalitativa metoden finns flertalet punkter. 
Dessa har fokus på att skapa en rättvis bild av de som studeras och dess uppfattningar. 
Forskaren ska också reflektera kring äkthet, om studien bidragit till en förståelse för 
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deltagarens egen situation samt den miljö de lever och verkar i. Men också om de 
respondenter vilka deltagit i studien har getts möjlighet till förändring av sin upplevelse samt 
förutsättningar för respondenten att möjliggöra åtgärder (Bryman 2011). 
 
Tillförlitlighet har tagits i beaktning genom att exempelvis möjliggöra för trovärdighet i vår 
undersökning var vår förhoppning att intervjuerna skulle ske under samma förmiddag vilket 
också skedde. Vi valde också att vänta med att lämna ut intervjufrågorna. Detta för att minska 
risken för att respondenterna skulle kunna ta del av varandras tankar om språkutveckling 
innan intervjuerna ställdes.  Samtliga intervjuer genomfördes i liknande miljöer vilket innebar 
en lugn och ostörd plats.  För att få en ökad trovärdighet anser vi att fler intervjuer skulle 
genomförts på flera verksamheter samt att vi båda skulle deltagit under samtliga intervjuer.  
Ytterligare trovärdighet kunde skapats genom att använda observationer i denna 
undersökning.  
 

5.4.2. Forskningsetik 
Enligt Bryman (2011) ska personer som deltar i någon form av forskning ta del av fyra etiska 
principer som gäller vid svensk forskning. Det innebar utifrån informationskravet att berörda 
personer fick ta del av ett missivbrev där information gavs om vårt undersökningsområde 
samt metoden som tillämpats. I missivbrevet står det även om samtyckeskravet som innebär 
att undersökningen är frivillig, de hade rätt att avsluta när de själva vill. I missivbrevet fanns 
även kontaktinformation ifall någon av respondenterna ville fråga, ändra något eller dra sig ur. 
Informationen gäller även konfidentialitets kravet vilket innebar, en behandling av alla 
personuppgifter anonymt samt andra uppgifter på ett sätt där obehöriga inte kan få tag i dem. 
De data som har samlats in kommer enligt nyttjandekravet endast användas till den här 
specifika undersökningen. Stor hänsyn har tagits för inte någon ska skadas vare sig psykiskt, 
fysiskt eller utgjort hinder för deras utveckling samt framkallat stress hos någon som kan göra 
att personer gör inkorrekta handlingar.  
 

5.5. Analys 
Utifrån våra intervjuer transkriberades inspelat material som innebär enligt Bryman (2011) 
lyssna och skriva exakt vad respondenten svarat samt pauser och uppehåll skrivs ner för att 
uppfatta vad och hur respondenten uttalat sina svar. Det krävdes att lyssna många gånger på 
varje respondents intervju för att säkerställa allt vad som sas. Transkriberingen sparades i sin 
tur ner på våra respektive datorer. Därefter skrevs varje transkribering ut i ett antal kopior och 
intervjusvaren lästes igenom ett flertal gånger av oss båda för att få en gemensam överblick 
utav svaren. Olika färgpennor användes till varje respondents intervjusvar för att underlätta 
sammanställningen av intervjuerna till ett blivande resultat därefter började kodningen utav 
materialet. Enligt Bryman (2011) innebär kodning ett enkelt sätt att bland annat etikettera, 
sammanställa och organisera data. Öppna frågor ställdes till vårt insamlade material togs ord, 
stycken samt citat utifrån respondenternas svar som sedan bildade koder. Dessa koder 
plockades ut för att hitta gemensamma likheter och skillnader och genom dem skapades 
flertalet kategorier. Dessa kategorier bildar i sin tur kärnkategorier utifrån vårt syfte och 
frågeställningar. När resultatet transkriberats förstördes pappersutskrifterna genom att det 
klipptes ner i minimala pappersbitar och slängdes. Samtliga ljudfiler på datorerna raderades.  
 
  



 

17 

6. RESULTAT  
Nedan redovisas resultatet utifrån intervjufrågorna som ställdes till sex pedagoger på två olika 
förskolor. Resultaten mellan förskolorna valdes att inte jämföras utan se dem som en helhet 
utifrån vårt syfte. Syftet var undersökning av barns språkutveckling i förskolan, hur 
pedagoger stimulerar barns språkutveckling i lek och dess lärmiljö. Pedagoger har utifrån 
frågorna gett sin syn på lek, språk och lärmiljöer och betydelsen för en språkutveckling. 
Pedagoger har även beskrivit sin roll i verksamheten som ligger till grund för barns lärande. 
 

6.1. Språk på förskolan 

6.1.1. Pedagogers syn på språk och deras roll i förskolan 
“Alla barn har ett språk när de kommer till oss, någon form av ett språk” menar Lotta.  
 
Enligt Kajsa och Lotta består språkets uppbyggnad av olika delar som exempelvis begrepp, 
ordförståelse, ordförråd samt ordsatser. Cecilia, Ada samt Lotta tar upp hur viktigt det är att 
benämna begrepp utifrån upplevelser och händelser för utvecklandet av sin språkliga 
medvetenhet. Pedagogerna poängterar utifrån av konkreta material i språkutvecklingen som 
ska vara lättillgängliga som exempelvis pennor, papper samt olika artefakter på förskolan. 
Dessutom framhäver Lotta och Cecilia hur barn härmar och imiterar varandra vilket utvecklar 
en ordförståelse och ett ordförråd. Vidare menar de i sin roll som pedagog på vikten av att ge 
en positiv respons som bidrar till barns uppmuntran och fortsättningsvis utvecklar sitt 
talspråk. Cecilia tar upp de yngre barnen som inte utvecklat sitt verbala språk tillräcklig och 
därigenom kan peka på objekt och i sin tur få en positiv respons samt benämning. Samtliga 
betonar vikten av närvarande och stöttande pedagoger och på så sätt skapas stimulans kring 
språket. Kajsa anser att pedagoger ska försöka utmana barn och sig själva i användandet av 
ord vilka har olika betydelser. Men också diskutera ordens innebörd för fortsatt utveckling på 
individens språkliga nivå. Ordförråd, ordförståelse ökas med hjälp av närvarande pedagoger 
vilket hon också tar upp tidigare när det gällde den fria leken. Lotta framhäver innebörden av 
fonem och vidare förklarar hon vikten kring kunnandet av språkljud för rätt uttal och utveckla 
skriftspråket. Arbeta med fonemen på ett lustfyllt sätt tillsammans med praxisalfabetet samt 
olika språklekar som i sin tur kan skapar ett intresse hos barn att vilja förmedla sig på papper 
vad de tycker och tänker enligt Lotta. Detta i sin tur bidrar till att ordförråd och ordförståelse 
utvecklas vidare menar hon. 
 
Hälften av pedagogerna tar upp hur viktigt det är att arbeta på ett glädjande sätt med 
språkutveckling samt att fånga barnen i deras intressen. Lotta menar också att pedagogen ska 
bjuda på sig själv för att skapa lustfyllda situationer. Cecilia menar att det är viktigt att skapa 
en jagkänsla, en god självkänsla hos barnet. Detta för att kunna tolka sina egna känslor och 
därmed kunna tolka och förstå andras känslor. Hon menar fortsättningsvis att har barn en 
trygghet inom sig själv kan barn utveckla sin sociala förmåga och i detta samspel utöka sitt 
ordförråd. Även Ada och Siri framhäver vikten av ett tryggt och ömsesidigt förtroende för 
skapandet kring språkutveckling och möjliggör att barn våga använda sig av sitt språk. 
 

6.1.2. Utmaningar för pedagoger att arbeta med språkutveckling på förskolan 
Storleken på barngrupperna samt för få pedagoger i förhållande till antalet barn ses som en 
utmaning av samtliga pedagoger. Utmanande enligt pedagogerna kan vara planeringen av 
arbetet utefter samtliga barns språkliga nivå. Dela in barn i mindre grupper utefter barns 
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behov kan vara utmanande, görs inte detta kan de tysta barnen bli alltmer tysta och de barn 
som är högljudda bli alltmer högljudda. Detta i sin tur missgynnar båda grupperna enligt 
Kajsa. Cecilia tar upp sammansättningen av barngrupper med koppling till ålder, särskilda 
behov samt könsindelning som utmanande för ett fungerande samspel. Samtidigt ser Siri det 
som angeläget att inte bara se till svårigheter utan som pedagog ta lärdom av exempelvis barn 
med särskilda behov i arbetet med språkutveckling. Hon menar också hur stimulerande det är 
när hon kan se en utveckling hos barnet utefter dennes behov. 
 
“Utmaning kan vara den pedagogiska dokumentationen och hur den kan hjälpa till att se barns 
språkutveckling så det inte bara blir en dokumentation” enligt Kajsa. 
 
Lotta tar upp de barn som har lätt för sig i sin språkutveckling och behöver stimulans utifrån 
sitt språkliga behov. Hon menar också att de blir utmanande dagligen då barn har olika 
intressen och som pedagoger utmanas komma hitta material som passar varje individ och 
därefter arbeta kring språkutveckling. Just nu nämner Lotta barnens intressen vilket ligger 
kring melodifestivalen och genom arbetet kring låtarna lär sig barn hur ordsatser används på 
stimulerande sätt. Detta kan även vara utmanande för en pedagog som inte delar detta 
intresse. När det gäller konflikter i leken menar Lotta att barn har svårigheter att förmedla sina 
tankar och önskningar på rätt sätt. Pedagoger utmanas för att kunna hjälpa och stötta barn i 
konfliktsituationer men samtidigt ska de finnas på avstånd och ge barn möjligheten till lösning 
av konflikten själva anser hon. Hon får också medhåll av Cecilia som betonar vikten av att 
sätta ord på känslor och som pedagog hjälpa barn framåt i leken. Hon tar upp frågeställningar 
som “ hur löser vi det här”? Samt “hur går vi vidare nu”? 
 

6.1.3. Pedagogers uppdrag gällande språkutveckling 
Hälften av pedagogerna tar upp deras uppdrag utifrån läroplanen för förskolan som är deras 
styrdokument vilket de arbetar utefter enligt skolverket. Pedagoger har ett stort uppdrag 
menar Kajsa gällande barns språkutveckling, genom arbetet ska barn själva reflektera över sin 
egna språkliga medvetenhet och dess språkutveckling. Lotta beskriver, varje pedagog ska på 
bästa sätt stimulera barns utveckling och får medhåll av Ada och Cecilia som menar att de ska 
rusta barnen med olika redskap för framtiden. Pedagoger ska se till att alla barn får lika 
mycket tid i sin språkutveckling samt alla barns åsikter är viktiga enligt Lotta. Flertalet 
pedagoger menar att uppdraget är att hitta möjligheter och skapa goda förutsättningar för en 
språkstimulerande verksamhet.  
 
“Vi ska möjliggöra för en språkutveckling från att de kommer in på förskolan tills de går 
hem” enligt Kajsa. 
 
Kajsa och Lotta betonar utifrån vårt uppdrag ska pedagoger arbeta med hemmet gällande 
barns språkutveckling. De menar, är samarbetet med föräldrarna gynnsamt och de ges bra 
pedagogisk förklaring till varför språkutveckling är viktigt kan föräldrarna få förståelse för att 
barn lär på förskolan. De uttrycker att en språkutveckling sker i alla situationer, även i 
hemmet. Utifrån vårt uppdrag är pedagogisk dokumentation viktig enligt Kajsa som får 
medhåll av Siri som menar genom observationer kan de följa barns språkutveckling. 
Fortsättningsvis menar hon att pedagogens uppgift är att vidga barnens språk på ett eller annat 
sätt. 
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6.2. Lek på förskolan 

6.2.1. Pedagogers syn på lek och dess betydelse för språkutveckling 
 
Enligt flera pedagoger innebär lek ett samspel mellan minst två individer men Lotta anser det 
även finnas ensamlek där barn tänker i ord samt pratar med sig själv och för leken framåt. 
Kajsa anser att det krävs ett gemensamt intresse för att kunna starta en lek och poängterar 
vikten av ett samspel för att kunna föra leken framåt. Under intervjun tar Ada upp hur de 
yngre barnen lär sig genom imitation de äldre i leken. Vad som också framkommer är hur 
olika erfarenheter, upplevelser och fantasier skapar olika lekar som ger barn förutsättningar 
för språkutveckling enligt flertalet pedagoger. Lotta framhäver också lärandet i form av 
språkutveckling som viktig i leken. Några pedagoger framhäver att lek ska vara stimulerande, 
lustfylld samt inge trygghet.  
 
”Leken ska vara positiv, stärkande och trygg för att alla barn ska våga” enligt Siri. 
 
Anna beskriver lek som kan vara vad som helst utifrån barns erfarenheter. Kajsa poängterar 
betydelsen av lek då det gäller lärande kring begrepp, ordförståelse, kommunikation och 
samspel. Hon får medhåll av Cecilia som menar att i lek provar barn olika roller och använder 
språket för att föra leken vidare. Lek har stor betydelse för språkutveckling som i sin tur kan 
bidra till att lösa konflikter som kan uppstå menar Lotta. Genom användandet av sitt tema, 
som är vännerna i kungaskogen beskriver pedagogerna att en språkutveckling kan ske på ett 
kreativt sätt. Pedagogerna beskriver hur barn genom drama, rollekar, samt användning av 
olika objekt skapar språkutveckling. Barn använder sig av figurerna i sina lekar som gör att de 
skoj pratar och använder språket på olika sätt enligt Siri.  
 
“De leker rollekar och gör det utifrån vad de lärt sig i socialt samspel, saker som de sett och 
upplevt hemma eller utifrån tidigare erfarenheter” enligt Cecilia.  
 
Barn leker på olika sätt, en del barn tar för sig i leken utan betänksamhet medan andra barn 
har ett behov av att iaktta leken innan de deltar upplever Cecilia. 
 

6.2.2. Pedagogers resonemang kring lek 
Samtliga pedagoger tar upp den fria leken och betonar vikten utifrån den språkutveckling som 
sker. Inom den fria leken tas rollekar, regellekar samt språklekar upp av flera pedagoger. 
Medan Lotta även nämner hur barn kan inta olika roller utifrån erfarenheter och upplevelser 
och ger exempel på rollerna som kan komma från filmer, böcker eller utifrån något annat i 
samhället. 
 
”Fantasin gör att barn lever sig in i andra världar och där behöver barn kunna uttrycka ord 
samt ha en ordförståelse om just den leken” enligt Lotta. 
 
Anna beskriver ett läkarbesök som innebär en att rollek kan användas i lek på förskolan. 
Därigenom fångas andra barn vilket i sin tur skapar interaktion mellan barnen och därmed får 
språklig stimulans. Kajsa tar upp vikten av närvarande pedagoger även i den fria leken då hon 
i annat fall anser att språket kan bli bristfälligt. Cecilia beskriver bredvidlek där barn härmar 
varandra och gör som andra gör vilket i sin tur ökar språkutvecklingen och barn lär sig sätta 
ord på sina känslor. Den styrda leken innebär enligt Siri och Ada utgår ifrån en planerad lek 
som exempelvis Kims lek. De får även medhåll ifrån två pedagoger som menar att pedagogen 
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kan planera lekar som främjar språkutvecklingen. Genom de planerade lekarna anser Lotta att 
barn får träna på argumentation samt ta instruktioner kring olika roller. Flertalet pedagoger tar 
upp sång, rim och ramsor som lekar vilka används på förskolan.  
 

6.3. Lärmiljö på förskolan 

6.3.1. Pedagogers syn på olika lärmiljöer för språkutveckling 
“Lärmiljöerna ska vara i ständig förändring efter barngruppen och ska inte se lika ut år efter år 
som de kan göra på vissa förskolor. Det stimulerar inte en språkutveckling, här måste vi 
pedagoger tänka till” enligt Kajsa. 
 
Samtliga pedagoger uttrycker att lärmiljön är viktig för en språklig stimulans. Genom en 
kreativ och åldersanpassad lärmiljö samt arbete efter olika tematiska områden skapas en 
ständig förändring i inom och utomhusmiljöerna. Siri och Cecilia menar att skapa olika rum i 
rummen där plats ska finnas för den fria leken både inne och ute är viktigt och menar att barns 
intresse och inflytande ska ligga till grund för miljöerna. Som pedagog måste vi utmana oss 
själva genom att ifrågasätta och diskutera lärmiljöer för fortsatt stimulans av barns 
språkutveckling enligt Kajsa. Samtliga pedagoger menar att olika material efter barns behov 
och intressen ska finnas tillgängligt i verksamheten vilket är pedagogens ansvar.  
 

6.3.2. Inomhusmiljö 
Pedagogerna menar att det ska finnas en språkrik miljö inomhus, de tar upp alfabetet samt rim 
och ramsor. Flera pedagoger beskriver deras inomhusmiljö där både väggar, tak och golv 
används för en språkligt stimulerande miljö. De menar om barn får tillgång till en miljö där 
nyfikenhet skapas stimulerar de varandra eller använder detta i andra lekar. Även 
praxisalfabetet tas upp som betydande inslag i lärmiljön enligt Lotta. Några pedagoger 
beskriver miljöer där språklådor finns innehållande bland annat rim, ramsor, motsatsord, 
fonem samt olika matematiska uppgifter som också ingår i språk. Alla utom en pedagog tog 
upp vikten av bokhörna och dess betydelse av högläsning samt boksamtal. Även Kajsa och 
Lotta tar upp kapprumsbiblioteket som en viktig miljö där barn och föräldrar får låna hem 
böcker för att stimulera språkutvecklingen. Enligt pedagogerna ska verksamheten skapa en 
fantasifull lärmiljö med lättillgängliga material som ska inspirera språkutvecklingen. 
 
”Lärmiljön ska bidra till barns nyfikenhet. De ska vilja gå på upptäcktsfärd i sin närmiljö” 
enligt Cecilia. 
 
Cecilia tar upp innemiljön, den ska inte vara stökig utan inbjuda till lek vilket den inte gör om 
saker finns utspridda på golvet. Ställs saker upp i olika miljöer exempelvis tallrikar och 
kastruller i köksvrån eller görs en dukning på ett bord skapas olika lärmiljöer. Detta i sin tur 
bidrar till olika lekar där barn får möjlighet till klassificering, använda nya begrepp och på så 
sätt utveckla sitt språk. Cecilia tar också upp vikten av att kunna diskutera och svara på 
barnens frågor och nämner då Google som en bra källa till att skapa stimulerande samtal. 
Genom att anpassa verksamheten utefter årstiderna och plocka in kort eller andra material kan 
de diskutera närmiljön och dess förändringar vilket i sin tur bidrar till en språklig stimulans. 
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6.3.3. Utomhusmiljö 
Samtliga pedagoger beskriver närmiljö utomhus och användandet av skogen i deras tematiska 
arbete. Här får barn diskutera, reflektera och stor språklig utveckling sker genom samspel med 
varandra och pedagoger. Häften av pedagogerna tar i intervjun upp närvarande pedagoger 
som är viktigt även i utemiljön för att skapa språklig stimulans hos barn. Kajsa menar då att 
pedagoger kan fortsätta arbetet med begrepp samt ordförståelse genom de fria lekarna samt i 
den styrda leken tänka till vilka lekar som ger bäst språklig stimulans. Själva utemiljön 
kämpar de med för att barn ska få en bättre språkligutveckling på ett lustfyllt sätt och Lotta 
beskriver att de till hösten ska sätta upp regler för olika lekar som gör att alla pedagoger kan 
vara mer närvarande i barns lek och därmed skapa mer språklig stimuli. Hon nämner också 
hur de förr hade både språkormar, hage och laminerade alfabet men som tyvärr slitits bort.  
 
”Barn skapar egna rum i utemiljön, i buskarna eller vid klätterställningen där de leker rollekar 
genom olika fantasier. Exempelvis från deras tema eller utifrån filmer, böcker eller andra 
erfarenheter i samhället” enligt Lotta. 
 
Cecilia tar upp sinnenas betydelse för att stimulera till lärande. Genom utegårdens odlingar, 
bärbuskar, andra växter samt kompost kan nya ord utvecklas som läggs till ordförrådet. Barn 
får en djupare känsla med hjälp av lukt, känsel, syn, hörsel och smak. 
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7. DISKUSSION  
Nedan behandlas resultatdiskussion, metoddiskussion samt didaktiska konsekvenser. I 
resultatdiskussion kopplar vi an till vårt syfte, resultatet och de vetenskapliga teorierna samt 
aktuell forskning vilket framkommer i bakgrundsdelen. I metoddiskussionen reflekterar vi 
utifrån vårt syfte samt våra frågeställningar kring den kvalitativa metoden samt verktyget 
intervju vilket användes i undersökningen. Den didaktiska diskussionen tar upp hur pedagoger 
i sin profession kan arbeta med språkutveckling i förskolan. 
 

7.1. Resultatdiskussion 

7.1.1. Pedagogers syn på språk och deras roll i förskolan 
Samtliga pedagoger nämner i undersökning vikten av närvarande och stöttade pedagoger när 
det gäller barns språkutveckling.  Även samspel kring upplevelser, erfarenheter samt fantasier 
menar de står i fokus för en språkutveckling. Skinner (2013) tar upp att barn lär sig genom 
kontakt med nya erfarenheter, pedagogers roll är att förse barn med möjligheter. Enligt Lindö 
(2009) ansåg Chomsky att barns språkutveckling inte behöver någon formell undervisning 
samt barns omgivning inte tycks vara tillräckligt språkutvecklande. Säljö (2000) menar att 
språket skapar en möjlig utväg att lära av varandra samt genom erfarenheter kunna sortera sin 
omvärld utifrån olika begrepp. Enligt Svensson (2009) är människans utveckling beroende av 
språk och även Wedin (2012) menar att språket ligger centralt för människans sociala liv. 
Enligt vår uppfattning skapas samtal genom olika samspel, såsom diskussioner, lekar, 
aktiviteter mellan individer som gör en språkutveckling möjlig.  
 
Flera pedagoger framhäver vikten av språkets uppbyggnad medan andra tar upp vikten av att 
benämna begrepp för språklig medvetenhet i sina intervjuer. Fortsättningsvis tar en pedagog 
upp betydelsen av att utmana sig själv som pedagog samt barn utifrån deras individuella 
språkliga utveckling genom diskussion kring ord och ordförståelse. Genom att utmana barns 
utvecklingskapacitet enligt Hwang och Nilsson (2011); Wedin (2012) som beskriver 
Vygotskijs proximala utvecklingzon kan pedagogen lägga barns språkliga nivå lite högre än 
vad barnet skulle klarat av själv och därmed få en högre språkutveckling. Utifrån 
pedagogernas tidigare svar anser vi arbetet kring den språkliga uppbyggnaden som Svensson 
beskriver (2009) kan ses i pedagogernas arbete på ett tydligt sätt. Även Sheridan och Gjems 
(2016) visar i sin studie på vikten av pedagogernas användande av ett rikt och kreativt språk 
med rätta benämningar.  
 
I undersökningen framhävs arbete kring fonologi och arbetet med fonem som meningsfullt för 
barns rätta uttal samt utvecklandet av skriftspråket. Vi anser att en av pedagogerna arbetar 
utifrån Svenssons resonemang kring barns fonologiska medvetenhet genom användandet av 
olika språklekar och medvetet använda praxisalfabetet som ligger till grund för språkljud. 
Pedagogen menar också att vid exempelvis barns intresse gällande melodifestivalen tränas 
ordsatserna på ett stimulerande sätt. Här anser vi att genom barns intresse får de fundera över 
språkets uppbyggnad, de vill säga funktion, innehåll och form på ett inspirerande sätt precis 
som Svensson (2009) hävdar krävs för att bli språkligt medveten. Under intervjuerna 
framkommer hur viktigt det är att arbeta på ett glädjande, lustfyllt sätt och i detta arbete fånga 
varje barns intresse vilket kan ses utifrån (Lpfö 98, rev 2010). Vi ser en tyngd i att ta tillvara 
på barns intresse för skapandet av ett betydelsefullt lärande inom språkutveckling. Detta 
genom samtal och reflektioner tillsammans med barnen vilket också betonas av (Sheridan & 
Gjems 2016; Pramling Samuelsson & Sheridan 2006).  
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En av pedagogerna anser om barn kan tolka sina egna känslor kan det lättare förstå andras 
känslor som i sin tur skapar en trygghet. Vikten av att skapa en jagkänsla, en god självkänsla 
hos barnet framkommer hos Williams, Sheridan och Sandberg (2014) vilket vi upplever som 
betydande för att kunna utvecklas språkligt.  Fortsättningsvis menar William, Sheridan & 
Sandberg betydelsen av att lyssna till andras åsikter, samt hur barn kommunicerar i 
konfliktsituationer och lär i det sociala sammanhanget är av yttersta vikt i barns 
språkutveckling. Även Knutsdotter (2009) diskuterar konflikthantering som kan uppstå i lek 
och menar barn lär sig genom samspel och sin sociala kompetens att lösa konflikter som ger 
dem trygghet. En pedagog menar om barn har en trygghet inom sig själv kommer barnet 
utveckla sin sociala och språkliga förmåga. Barn som har en grundläggande trygghet och 
vågar ta för sig samt vågar utmana sig själv tillsammans med andra skapar en positiv 
självkänsla anser vi. 
 
Svensson (2009) betonar hur barn lär sig språk inom inlärningspsykologin och menar att 
Pavlov och Skinner tar upp imitation och positiv förstärkning som viktig del inom 
språkutvecklingen. Piaget (2008) nämner också i sensori- motoriska stadiet att barn härmar 
ljud som sedan kopplas till handlingar. I resultatet fram kommer det hur yngre barn imiterar 
varandra men också vuxna samt vid respons uppmuntras de vidare i sin språkutveckling på ett 
glädjande sätt. Genom att vara en närvarande pedagog som använder ett rikt talspråk och 
benämner olika objekt, handlingar kan barn imitera och uppmuntras vidare i sin språkliga 
utveckling enligt vår uppfattning.  
 

7.1.2. Utmaningar för pedagoger att arbeta med språkutveckling på förskolan 
Det finns olika utmaningar som pedagogerna upplever för att stimulera språkutvecklingen hos 
barn. Pedagogerna tar upp stora barngrupper i förhållande till antalet pedagoger samt ålder, 
barn med olika behov i undersökningen. Förskolan ska se till att “samarbeta för att erbjuda en 
god miljö för utveckling, lek och lärande och särskilt uppmärksamma och hjälpa de barn som 
av olika skäl behöver stöd i sin utveckling” samt att barn ska utmanas efter sin egen förmåga 
till språk och kommunikationsutveckling (Lpfö 98 rev. 2010). Enligt Bruce (2014) ligger de 
flesta barn inom en språklig ram men i olika bredd i deras språkutveckling medan vissa barn 
kan liknas vid en talang och har det språkligt lätt. Fortsättningsvis menar Bruce att barn som 
kommit längre i sin språkutveckling använder sitt språk för nyfikenhet och skapar ständigt 
nya frågor till vuxna, medan barn som inte har den språkliga förmågan kan hämmas 
ytterligare. Det finns olika vägar fram till en språkutveckling men samtliga måste utmanas 
och stimuleras för att stärkas anser Bruce. En pedagog har uppmärksammat barn som kommit 
längre i sin språkutveckling och ser det som en utmaning i det dagliga arbetet kring material 
för att stimulera språkutvecklingen på rätt sätt.  
 
För att kunna följa en språkutveckling i verksamheten hävdar en pedagog att den pedagogiska 
dokumentationen kan bli en utmaning för observation, diskussion samt reflektion med 
kollegor och barn samt utvärdera den språkliga utvecklingen. Det finns som krav enligt Lpfö 
(98 rev. 2010); Pramling Saumelsson och Sheridan (2006) att arbeta kring pedagogisk 
dokumentation gällande barns lärande i verksamheten. Utmaningen kan vara tidsbrist till varje 
enskilt barn enligt vår uppfattning då det ofta är stora barngrupper i förhållande till pedagoger 
precis som tas upp i undersökningen. Som pedagog behövs planering samt struktur under 
dagen för att möjliggöra ett aktivt lärande inom språkutvecklingen anser vi.  
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7.1.3. Pedagogers uppdrag gällande språkutveckling  
Flertalet pedagoger tar upp arbetet kring uppdraget och beskriver utifrån sin roll vikten av att 
stimulera barns språkutveckling. Precis som en pedagog sa ska de “möjliggöra för en 
språkutveckling från att de kommer in på förskolan tills de går hem”. Detta kan ses i Lpfö (98 
rev. 2010) “ Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och 
uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen”. 
Alla barn ska få lika mycket tid gällande sin språkutveckling enligt pedagogerna och de 
menar att deras uppdrag är att hitta redskap, verktyg samt möjligheter att arbeta kring 
språkutveckling på förskolan utifrån varje individs behov. Dessutom menar flertalet 
pedagoger att ett arbete ska ske tillsammans med hemmet för bästa utveckling för barnet. 
Pramling Samuelsson och Sheridan (2006) menar att styrdokumentet Lpfö (98 rev. 2010) ska 
ligga till grund för varje pedagogs arbete i verksamheten där uppdrag, riktlinjer samt 
strävansmål ska arbetas kring. De beskriver att språkutvecklingen ska ske genom 
kommunikation samt uttrycka tankar med varandra, få stimulans kring skriftspråk, symboler 
och begrepp på effektivt sätt. Enligt vår mening är förskolläraryrket ett mångfalt och 
komplext yrke där ett lärande ska genomsyra hela dagen. Här utmanas pedagoger dagligen 
anser vi och därför behövs kunskaper, kreativitet och aktiva pedagoger i verksamheten. Detta 
för att få ihop vardagen och precis som Williams, Sheridan och Sandberg (2014) hävdar 
behöver pedagoger didaktiska kunskaper enligt vår uppfattning. 
 

7.1.4. Pedagogers syn på lek och dess betydelse för språkutveckling 
I vår undersökning framkom hur flertalet pedagoger menade på lekens betydelse och hur den 
skapas utifrån barns erfarenheter vilka används in i leken. Enligt vår uppfattning framkommer 
även betydelsen av barns erfarenheter i Vygotskijs och Piagets resonemang kring lek (Jensen 
2013). De flesta pedagoger tar i intervjuerna upp samspelet som en viktig del i leken samt ett 
gemensamt intresse för att kunna starta och föra leken vidare. Ett liknande resonemang kan 
ses hos Säljö (2000) som tar upp sociokulturellt perspektiv där samspel och kommunikation 
har stor betydelse för lek och språk ses som centralt. Medhåll fås av Welén (2009) som menar 
att Vygotskij anser interaktionen mellan individer som viktigt för barns utveckling i leken. Vi 
anser interaktionen som viktig för barns lärande vilket även framkommer från flertalet 
pedagoger som menar på en språklig stimulans i lek. 
 
En av pedagogerna i undersökningen tar upp imitation som en viktig del av språkutvecklingen 
under lek. Samma pedagog beskriver hur yngre barn lär av de äldre i leken. Gärdenfors (2009) 
tar upp resonemang kring lek utifrån samspel där imitationslek är en av dessa vilken innebär 
barns imiterande av andra barn, de yngre härmar och lär utav de äldre utifrån bredvidlek. 
Även samspelet utifrån en eller fler individer med förankring i den språkliga utvecklingen kan 
ses hos Svensson (2009) Imitation kan ses enligt vår mening på olika sätt, det kan används 
som lärande både i den fria leken samt den styrda leken. Vi anser att imitation är av yttersta 
vikt för barns språkliga utveckling utifrån deras olika språkliga nivåer.   
 
Pedagogerna tar upp tema och användandet av objekt som viktig för den språkliga 
stimulansen. Vad som också framkommer är hur pedagogerna beskriver den styrda leken som 
något planerat för att främja språkutveckling och exempel ges på rim, ramsor och lekar. När 
det gäller styrda aktiviteter menar Svensson (2005) att genom språklekar kan barn tränas på 
språkets olika delar och en variation samt repetition kan bidra till läs och skrivinlärning. 
Utifrån vår mening kan ett temaarbete innefatta många språkutvecklande aktiviteter men 
viktigt är också att barnen ges tid att bearbeta och vara delaktiga i genomförandet och 
planeringen. Vi anser också att det är viktig att styra aktiviteter utifrån språkets funktion, 
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innehåll och form precis som Svensson anser betydelsefullt för språkutvecklingen (2005). 
Något som enligt vår uppfattning också är betydande för den språkliga utvecklingen är 
tillgångenen till materialet i verksamheten utefter barnens intressen.  
 
Under intervjuerna framkommer lek som betydelsefull och ett lärande sker kring begrepp, 
ordförståelse och leken förs framåt med hjälp av språket. En pedagog tar upp hur barn kan 
leka och skojprata med språk vilket också kan ses i Bruce (2010) resonemang som menar barn 
prövar och lär sig språk i leken. Även Svensson (2005) menar på vikten av att leka med 
språket i de vardagliga aktiviteterna för barnen ska se det som en naturlig del. Lindö (2009) 
beskriver att Vygotskij ser på lek som en förutsättning för språkutveckling och tankeförmåga. 
Medan Piagets syn enligt Jensen (2013) ses som assimilation, vilken i sin tur inte innebär ett 
nytt lärande. Fortsättningsvis framkommer under intervjuerna, lek ska vara trygg, lustfylld 
och språket är betydelsefullt när konfliktsituationer uppstår för att kunna sätta ord på sina 
känslor. Liknande uppfattning kan ses hos Knutsdotter Olofsson (2009) som beskriver barns 
trygghet och glädje som viktig för samspel samt skapar möjlighet att kunna hantera konflikter. 
Enligt vår uppfattning behöver pedagogerna bjuda på sig själva på ett glädjande sätt och på så 
vis skapa en språklig stimulans. Detta bidrar till att barn vågar använda språket på olika sätt 
då det enligt vår mening skapar en tillåtande och trygg atmosfär på förskolan. 
 

7.1.5. Pedagogers resonemang kring lek 
Flera pedagoger tar upp rollek, regellek samt språklek som betydande för lärandet och menar 
att barn kan anta olika roller i leken utifrån upplevelser och erfarenheter. Gärdenfors (2009) 
beskriver lek utifrån samspel och tar upp låtsaslekar vilket innefattar rollekar som bidrar till 
en språklig utveckling då barnen börjar kommunicera i sin lekar. Fortsättningsvis menar en 
pedagog hur rollek är språkligt utvecklande och erfarenheter plockas in i lek vilka kan 
användas på förskolan samt i interaktion med andra barn. Säljö (2000) beskriver vikten av 
kommunikation och samspel som betydelsefullt för lek ur ett sociokulturellt perspektiv. Enligt 
vår uppfattning är det viktigt att skapa förutsättningar för lek och samspel och som pedagog ta 
tillvara på barns erfarenheter. Utifrån våra reflektioner kan liknande tankegångar ses hos 
Lindö (2009) som menar, utifrån lekens sociala samspel utvecklar barn ett abstrakt och 
kreativt tänkande. Fortsättningsvis menar Lindö utvecklas föreställningar, barn utvecklar och 
prövar sitt språk i samspel med vuxna utifrån den vuxne sätt att betona och benämna olika 
handlingar.  
 
Samtliga pedagoger framhäver den fria leken som betydande för den språkliga utvecklingen. 
Liknande resonemang kan ses hos Gärdenfors (2009); Knutsdotter Olofsson (2003) som 
menar att lek är en frivillig handling. Samtidigt beskriver en pedagog att språket kan bli 
bristfälligt i den fria leken och hävdar vikten av närvarande pedagoger. I den fria leken ges 
stora möjligheter till språklig utveckling och därmed anser vi att pedagoger utifrån sin 
profession ska ge barn språkligt stöd vid behov. Vi menar på att grund av bristande språk i 
leken kan den avstanna och därmed behövs stimulans för att leken ska fortsätta. I intervjuerna 
framkommer filmer, böcker eller erfarenheter utifrån upplevelser i samhället som användbara 
för barns rollekar samt språkliga stimulans. 
 

7.1.6. Pedagogers syn på olika lärmiljöer för språkutveckling  
Samtliga pedagoger uttrycker sig att lärmiljön spelar stor roll för en språklig utveckling. De 
menar att genom en kreativ och åldersanpassad miljö, där barnens intresse samt inflytande 
spelar roll skapas förutsättningar till språklig stimulans. Miljön ska även vara i ständig 
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förändring efter barngruppen menar en pedagog. Hon tar upp fortsättningsvis att pedagogerna 
ska ifrågasätta och utmana sig själva, barngruppen samt diskutera lärmiljöerna för att får en 
bättre språklig stimulans på förskolan. Enligt Kragh-Müller (2012) ska pedagogerna se till att 
miljön är anpassad till lek samt att verktyg ska finnas lättillgängligt. Även Isbell (2012) menar 
att miljön ska vara anpassad till lek då barn tar med sig olika erfarenheter till förskolan som i 
sin tur gör att barn intar olika roller som skapar kommunikation. Det har betydande roll för 
barns utveckling hävdar Isbell, precis som pedagogerna menade genom planering av de olika 
lärmiljöerna efter barns intresse, erfarenheter och utveckling har en språklig utveckling hos 
barn.  
 
I resultatet framkommer vikten av att skapa rum i rummen både utomhus och inomhus för att 
använda lärmiljöerna i den fria leken.  Lindö (2009) beskriver rummet som en tredje pedagog 
därför behövs den granskas kritiskt efter bland annat barns lärande, erfarenheter samt behov. 
Lärmiljöerna ses som en tredje pedagog vilket vi tycker är viktigt eftersom genom utmana oss 
pedagoger samt se ut ett barns perspektiv genom deras intresse, erfarenheter ger språklig 
stimulans. Vi anser att pedagoger ska vara kritiska till miljön och ständigt förändra den efter 
barngruppens sammansättning och som pedagogerna menade ifrågasätta miljöer för bästa 
språkstimulans.  
 

7.1.7. Inomhusmiljö 
Pedagogerna upp att de använder väggar, tak men även golv för att skapa inspirerande 
språkmiljöer i deras inomhusmiljö. Alfabet, praxisalfabet samt rim och ramsor finns 
lättillgängligt i rummen men också olika material som ska skapa nyfikenhetenhet till att vilja 
gå på upptäckfärd bland lärmiljöerna framkommer från resultatet. Utifrån resultatet framkom 
också miljöer med språklådor innehållande olika språklekar som motsatsord, fonem, ramsor 
där är betydande för barn språkutveckling. Pedagogerna anser att nyfikenhet skapas hos barn 
som ger språklig stimulans till lekar eller samarbete mellan barn. Ett medvetet arbete med 
språkets uppbyggnad på ett lustfyllt sätt tillsammans med barn anser vi är av yttersta vikt för 
att skapa en språklig medvetenhet hos barn som gör att de rustas för framtiden. Eftersom 
barngrupperna är i ständig föränderlighet behöver även miljön ständigt ifrågasättas för bästa 
språklig stimulans hävdar vi. En pedagog anser att miljön inte ska vara stökig samt bidra till 
lekar där nya begrepp utvecklas och stimulerar språkutvecklingen. Svensson (2005) beskriver 
vikten av samtal som utvecklas från erfarenheter som vilket en miljö kan bidra till. Genom att 
pedagoger samtalar kring det barn varit med om samt barn får sätta ord på sina upplevelser 
bidrar det till språkutveckling anser Svensson.  
 
Något som är betydande för en språkutveckling är högläsning med boksamtal hävdar 
pedagogerna. Även ett kapprumsbibliotek tas upp i resultatet där föräldrar kan låna hem 
böcker för vidare stimulans av språkutvecklingen hos barn. Eftersom pedagoger ska arbeta 
kring olika verktyg som behövs för en språklig stimulans anser Pramling, Apslund Carlsson 
och Klerfelt (1993) att kulturella miljöer är av stor vikt när det gäller barns språkutveckling. 
Fortsättningsvis menar de precis som pedagogerna anser att boksamtal kring berättelsens 
innehåll, språkets uppbyggnad ger språklig stimulans. Däremot ansåg Fekonja, Umek och 
Kranjc (2005) att den språkliga stimulansen blev bristfällig vid boksamtal i grupp, då 
pedagogen ofta fick korta svar oftast från samma barn, den starkaste individen. Bokläsning 
med samtal anser vi vara en viktig del i barns språkutveckling. Genom barns nya kunskaper, 
erfarenheter kring böckernas innehåll, samt språkets uppbyggnader gör att barn tar med sig 
dessa in i leken i andra aktiviteter i förskolans vardag. Fortsättningsvis anser vi goda 
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didaktiska frågor till diskussionen i boksamtalen är viktiga för att barn ska utefter sina 
förutsättningar stimuleras vidare i deras språkutveckling. 
 

7.1.8. Utomhusmiljö 
Samtliga pedagoger beskriver närmiljön utomhus samt skogen som en miljö som de använder 
kring bland annat deras tema arbete. I dessa miljöer diskuterar barn samt reflekterar 
tillsammans genom samspel som pedagogerna menar ger språklig utveckling. Pedagogerna tar 
upp att i utemiljön på gården leker barn oftare fria lekar där buskar och klätterställningar får 
bli olika rum där fantasierna skapar olika miljöer. Det framkommer i resultatet att en pedagog 
menar att närvarande pedagoger i utelekarna ger mer språklig stimulans ifall pedagogen 
tänker till vilken lek ger bäst stimulans utifrån valt syfte. Enligt Isbell (2012) är det viktigt att 
barns sociala och språkliga förmåga utvecklas och genom den sociodramatiska leken där barn 
kan inta olika roller och funktioner utvecklas barn språkligt. Enligt Vygotskij kan barn bättra 
på sitt tänkande genom språk och att genom olika problemlösningar bli medvetna om deras 
tankar hävdar Hwang och Nilsson (2011). Vygotskij menar fortsättningsvis att genom samtal 
med andra, och med sig själv ökar möjligheten för en språkutveckling. Han anser också att 
den språkliga utvecklingen är helt beroende av miljön samt kultur där barnet växer upp i 
precis som pedagogerna tar upp i resultat. Däremot hävdar Chomsky att barns möten med 
omvärlden och dess påverkan inte är tillräcklig för en språkutveckling utan det genetiska arvet 
ligger till grund för en språkutveckling enligt Lindö (2009). Utomhusmiljön kan utifrån olika 
syften skapa många språkliga utmaningar både genom fria lekar samt styrda lekar om 
pedagogerna är aktiva och närvarande anser vi. Med inspirerad utemiljö utifrån barns intresse 
och inflytande skapas samtal, nya erfarenheter och kunskaper barn och vuxna sinsemellan 
utifrån vår tanke. Några av pedagogerna anser att deras utemiljö skulle kunna bli bättre för en 
språklig miljö och arbetar kring detta. Liknande resonemang tas upp av Sheridan och Gjems 
(2016) där de framhäver vikten av utmanande miljöer samt lyhörda pedagoger för en språklig 
utveckling. En inspirerande utemiljö både på gården och omgivningen är av stor vikt och 
därmed anser vi att pedagoger behöver ett kreativt tänkande för att skapa stimulerade miljöer 
som leder till språklig stimulans.  
 

7.2. Metoddiskussion 
Efter diskussion valdes den kvalitativa metoden som fokuserar på ord och på så sätt kan detta 
skapa en djupare förklaring för det som skulle undersökas. Till skillnad från den kvantitativa 
metoden som istället fokuserar på siffor och på så sätt skapa en förståelse för det undersökta. 
Med koppling till vårt syfte samt frågeställningar valdes den kvalitativa metoden då vi ansåg 
att denna skulle besvara vårt syfte och frågeställningar på ett bättre sätt enligt oss. Som 
verktyg valdes intervjuer på respektive förskola för att undersöka hur pedagogerna stimulerar 
barns språkutveckling i lek och dess lärmiljö. Intervjuerna som valdes var halvstrukturerade 
för att smalna av området och samtidigt kunna ge möjlighet till följdfrågor på 
intervjufrågorna. Respondenterna informerades kring de etiska principerna och ställde sig 
positiva till att spelas in via ljudupptagning. Vi valde att använda oss utav ljudupptagning då 
vi ville få med ordagrant vad som sägs samt för att kunna fokusera på vad respondenten säger. 
Med enbart penna och papper anser vi att det hade varit svårt att få ner ordagrant vad som 
sägs samt att följdfrågor hade möjligtvis varit svårare att ställa under tiden.  Detta eftersom 
fokus hade varit på själva skrivandet och kan leda till att svaren blir bristfälliga då det kan 
vara svårt att hinna med att anteckna. Respondenterna gav oss positiv respons när de 
tillfrågades om deltagande i undersökningen. Vår upplevelse var att pedagogerna utifrån sin 
profession ville delta i vår undersökning då de utifrån vårt syfte upplevde ett intresse för 
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språkutveckling i förskolan. Därmed anser vi att detta varit en bidragande orsak till att 
samtliga pedagoger valt att delta i undersökningen och var välvilligt inställda till 
undersökningen och gav oss den tid som behövdes för att genomföra intervjuerna.  
 
I metod delen framkommer betydelsen av att intervjuerna skedde samma dag, löpande efter 
varandra och på likande platser. Vi delade inte ut frågarna innan intervjuerna genomfördes 
vilket vi upplevde ökade trovärdigheten. Detta eftersom respondenternas inverkan på varandra 
minskade då de inte gavs samma möjlighet till att samtala kring varandras tankar och synsätt. 
Något som möjligtvis kunde skett om de fått ta del av intervjufrågorna innan enligt oss.  
 
Enligt oss har trovärdighet tagits i beaktning då vår avsikt har varit att inte låta våra 
värderingar och tolkningar påverka undersökningen. Samtidigt upplever vi i efterhand att 
båda skulle deltagit under samtliga intervjuer detta för att kunna fånga upp eventuella 
följdfrågor. För att få ett djupare och möjligtvis större resultat upplever vi att en pilotstudie 
eller möjligtvis en testperson kunde prövat våra frågor och att vi på så sätt möjligen 
formulerat frågorna på ett annorlunda sätt. Detta då vi upplever att vissa frågor var något 
breda och gick in i varandra. Ytterligare reflektioner utefter våra intervjusvar är att vi inte fått 
tillräckligt uttömmande svar på våra frågor som vi möjligtvis fått om verksamheterna bytts 
med varandra. Vår uppfattning till skillnad från Dovermark (2007); Larsen (2009) att mer 
uttömmande svar getts om tidigare kontakt med förskolorna inte skett. Detta då 
respondenterna möjligtvis get en mer djupgående förklaring på våra intervjufrågor. 
För att skapa en större trovärdighet till undersökningen kunde observationer skett utifrån vårt 
syfte och frågeställningar. Där både barn och pedagoger kunde observerats. Men också att 
undersökningen kunde skett under en längre period.  
 
Genom diskussion och reflektion upplevdes att mer praktiska och teoretiska genomgångar 
inom vår utbildning hade varit bra i anslutning till vår undersökning. Detta hade gett oss en 
större trygghet gällande rollen som intervjuare samt upplägg utav frågor för att få bästa 
möjliga resultat till undersökningen.  
 

7.3. Didaktiska konsekvenser 
Språkutveckling i verksamheten upplever vi är en viktig process i barns utveckling då språk 
utgör en central del i barn sociala liv. Pedagoger ska arbeta utefter sitt uppdrag i Lpfö (98 rev. 
2010) gällande språklig stimuli kopplat till lek och lärmiljö. Genom skapandet av en trygg 
tillåtande miljö där barn vågar lita på sin egen förmåga tillsammans med andra barn och 
vuxna är enligt vår mening betydelsefullt för en språklig utveckling. Enligt oss ska pedagoger 
bjuda på sig själva, ha ett kreativt tänkande, vara aktivt engagerade samt ständigt närvarande. 
Pedagoger ska möjliggöra för en språklig utveckling från det att barn skolas in till att de att de 
skolas ut. Verksamheten ska skapa förutsättningar för stimulerande och utvecklande lekar på 
ett lustfyllt sätt. Lärmiljöer ska vara i ständig förändring efter gruppens sammansättning och 
ska ifrågasättas för att skapa en språklig stimulans. För att kunna arbeta djupgående i 
verksamheten behöver pedagogerna ha stora kunskaper kring språkets uppbyggnad och 
betydelse som också framkommer i resultatet samt i forskning kring språkutveckling. Genom 
att pedagoger arbetar på ett glädjande och lustfyllt sätt med exempelvis språklådor eller andra 
språklekar ses det som en naturlig del i barns vardag anser vi. Precis som resultat visar är både 
inomhus och utomhusmiljön betydelsefull för att skapa en språklig förutsättning för lek. Vi 
anser att lärmiljöer kan skapas med hjälp av den tredje pedagogen, rummet utefter barns 
intressen, inflytande och behov som är av yttersta vikt för en språklig utveckling. 
Närmiljöerna kring förskolan ska ses som en viktig tillgång där barn och vuxna tillsammans i 
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samspel möjliggöra nya kunskaper. Fortsättningsvis ses även utbudet av naturmaterial, 
ofärdigt material samt alla upplevelser kring omgivningen som otrolig språkligt stimulerade 
anser vi.  
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Bilaga 1 Missivbrev 
 

 
Informationsbrev                                                                           Datum: 31 mars 2016 
Vi heter Helena Laaksonen och Malin Jägrud och studerar vår sjunde och sista termin till 
förskollärare vid Högskolan i Borås, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT. 
Under sista terminen ska vi studenter genomföra ett examensarbete där ett valt område skall 
undersökas. Vi har valt att fokusera på lekens betydelse för språkutveckling- Hur stimulerar 
pedagoger barns språkutveckling på förskolan. 
Vi kommer att intervjua er pedagoger och det är viktigt att ni som pedagoger vet att vi i vår 
undersökning utgår ifrån de forskningsetiska principerna. Det innebär följande; att alla 
uppgifter i undersökningen kommer att behandlas med största varsamhet, så att inga 
obehöriga kan ta del av dem. Alla uppgifter som framkommit i undersökningen används 
enbart för denna undersöknings syfte. Dessutom kommer alla uppgifter kring deltagarna i 
undersökningen att vara konfidentiella Fiktiva namn på barn, pedagoger och skola används så 
att allas identiteter skyddas. Undersökningen är frivillig och det går när som helst att avbryta 
deltagandet. Om ni har frågor och funderingar kring undersökningen kan ni nå oss på 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Malin Jägrud      Helena Laaksonen 
XXXXXXX@student.hb.se    XXXXXXX@student.hb.se 
Mobilnummer: 073- XXXXXXX  Mobilnummer: 076- XXXXXXX 
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Bilaga 2 Underlag till intervjufrågor 
 

1. Vad innebär lek på förskolan enligt dig som pedagog? 
2. På vilket sätt är leken betydelsefull för barns språkutveckling?  
3. Vad innebär språkutveckling på förskolan enligt dig som pedagog? 
4. Vad kan ses som utmanade som pedagog vad gäller arbete kring barns 

språkutveckling? 
5. Vad anser du är ditt uppdrag i arbetet på förskolan med barns språkutveckling? 
6. Hur inverkar olika lärmiljöer barns språkutveckling på förskolan? – utomhuslek, 

inomhuslek, den fria och styrda leken? 
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