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ABSTRAKT 
 

Syftet med forskningsstudien var att belysa hur samspelet i leken kan utveckla barns 

språk och hur pedagogernas syn på kommunikation och samspel ser ut. Studien belyser 

fenomenet utifrån ett sociokulturellt perspektiv och Vygotskijs och Piagets teorier om 

språk- och kommunikationsutveckling. Vygotskij och Piaget menar att barn är nyfikna 

och flitiga aktörer som vill lära sig nya saker.  

 

Studien har varit av kvalitativ karaktär med fokus på observationer och intervjuer. 

Utifrån studiens syfte har det varit mest relevant att göra observationer i förskola och 

kvalitativa intervjuer med pedagogerna. Intervjuerna och observationerna har 

genomförts på samma förskolor. Resultatet som studien fick fram genom 

observationerna och intervjuerna som genomförts visade att pedagogerna hade liknande 

uppfattningar om språk och kommunikation, att barn utvecklar språk och 

kommunikation tillsammans med andra människor. Utifrån det observerade 

uppmärksammades att stor del av barns kommunikation sker på andra sätt än det 

verbala. Under studien upptäcktes att barnens kommunikation till stor del skedde med 

gester och kroppsspråk. Vidare har studien fått fram att miljön skulle kunna spela en stor 

roll för barnens språk- och kommunikationsutveckling. Flera av respondenterna i studien 

har framhållit vikten av att miljön ska vara föränderlig och anpassas efter barnens 

intresse. Genom observationerna har det framkommit att pedagogernas delaktighet och 

lyhördhet skulle kunna främja barnens språk- och kommunikationsutveckling. 

 

Nyckelord: Kommunikation, språk, samarbete, förskola och sociokulturell. 
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litteratur vi använt oss av i vår studie.   
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1 INTRODUKTION 

Det som vi först fastnade för och ville undersöka var barns språk- och 

kommunikationsutveckling på förskolan. En av oss som skriver denna rapport har ett 

annat modersmål och det var från början enspråkiga och flerspråkiga barns 

språkutveckling vi ville undersöka, men vi insåg rätt fort att ämnet skulle bli för 

stort. Vi valde istället att rikta uppmärksamheten mot lekens betydelse för barnens 

språk- och kommunikationsutveckling. Vi anser att språk och kommunikation har en 

stor roll i barnens lek på förskolan. Vi som skriver denna rapport har fått höra från 

utomstående att barn ”bara” leker på förskolan. När föräldrar hämtar sina barn på 

förskolan frågar de ofta barnen vad de gjort på förskolan den dagen, ofta blir då 

svaret att de har lekt (Nilsson, 2013). Enligt tidningen Förskolelivet är leken viktig 

för barnen på förskolan, genom leken kan de prova olika saker utan någon press på 

sig att lyckas. I leken får barnen göra fel, både med mening och av misstag, och att 

leka är att lära och begreppen behöver därför inte åtskiljas. Genom leken lär sig även 

barnen hur de ska vara mot varandra, att lyssna på varandra och tala om vad de själva 

vill (a.a.). Föräldrar och andra utomstående inser inte lekens betydelse för barnens 

språk- och kommunikationsutveckling, därför ville vi genom vår studie framhålla hur 

viktigt leken är på förskolan. I den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98 

(Skolverket, 2010) står följande att läsa: 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek 

och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen 

möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med 

både det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket, 2010, s. 6). 

I och med detta att Skolverket (2010) lägger stor vikt vid barnens lek och utveckling 

fokuserar vår studie på språk- och kommunikationsutveckling oberoende på om 

barnen var enspråkiga eller flerspråkiga. Pedagogerna har en väldigt stor roll i 

barnens utveckling och därför ansåg vi att det var en viktig del att belysa i studien 

(a.a). 

Enligt Skolverket (2010) ska förskolläraren ansvara så att barnen känner att det är 

roligt att lära sig nya saker samt att barnen ställs inför utmaningar som får barnen att 

utvecklas. Ladberg (2003) hävdar såsom skolverket att genom att förskollärarna 

skapar en trygg miljö har barnen lättare för att uttrycka sig eftersom vi lättast 

uttrycker oss inför de människor vi känner väl och litar på (a.a). 

Följande citat ur Lpfö98 (Skolverket, 2010) anser vi hör ihop med fenomenet som vi 

vill undersöka. 

”Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, 

trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska stimulera barns utveckling och 

lärande samt erbjuda en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på 

barnet och barnets behov och utformas så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 

helhet” (Skolverket, 2010, s. 5). 

Vi anser att leken är grundläggande på förskolan. Leken är något som vi anser ska 

utmärka förskolans verksamhet. Genom leken utvecklas barnens identitet och därför 

är det viktigt att pedagogerna uppmuntrar barnen till lek och samspel med andra 

människor. Leken är inte alltid konfliktfri men även konflikter hjälper barnen att 

utvecklas. När pedagogerna är närvarande i barnens lek möjliggör det för barnen att 

söka stöd för sådant som är oklart, samtidigt som det ges möjlighet för pedagogerna 

att se hur barnen utvecklas. Pedagogernas delaktighet gör också att pedagogerna kan 

se vad barnens intresse ligger vid och på så sätt kunna utforma miljön. 
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2 BAKGRUND 
Arnqvist (1993) menar att tankeförmågan utvecklas genom språket och att språket 

inte bara användes för att kommunicera. Språkets roll är att förmedla budskap och 

hjälp för att lösa problem. Det är viktigt att barnen använder språket annars hämmas 

utvecklingen (a.a). Arnqvist (1993) och Svensson (1998) skriver om Piaget och 

Vygotskij som två pedagoger som har forskat mycket inom området barns 

språkutveckling. Arnqvist (1993) betonar tre faktorer som spelar roll i barnens 

språkutveckling: yttre påverkan, en medfödd förmåga att utveckla det verbala språket 

och ”ömsesidigheten mellan medfödd förmåga och stimulerande miljö” (a.a, s. 38).  

Enligt Svensson (1998) har Vygotskij och Piaget haft betydelsefulla teorier om detta 

ämne och därför synliggörs deras teorier i denna studie. Både Piaget och Vygotskij 

menar Arnqvist (1993) framhåller växelverkan mellan arv och miljö, men Piaget 

betonar arvet och Vygotskij betonar den språkliga miljön. Gemensamt för Piaget och 

Vygotskijs teorier är att språket och tankens utveckling hänger samman (a.a). 

 

Arnqvist (1993) menar att barn har ett aktivt samspel med omgivningen och på så 

sätt utforskar de omvärlden vilket utvecklar barnens språk. Vygotskij (2007) delar 

upp barnets tal i två delar, ett socialt språk i kommunikationssyfte och ett 

egocentrerat inre tal, som är grunden för tänkandet. Enligt Piaget är språket till för 

kommunikation och det kan hindra tänkande, istället för att underlätta det. Piaget 

menar också att egocentriskt språk karakteriserar sig igenom sitt sätt att fungera. 

Oftast vet barn mer än vad de kan uttrycka i ord och leken är det tänkande som 

uppstår spontant hos barnen, eller de bilder som förekommer i fantasin (a.a). Thulin 

(2011) skriver att när barnen tillägnar sig ett nytt ord befinner det sig i början av sin 

språkutveckling. Barnen tar till sig nya ord och att använda orden kan ses som ett 

tecken att barnen börjar förstå innebörden av ordet (a.a). 

2.1 Språk och kommunikation 

”Med språkets hjälp får vi kontakt med andra människor. Det innebär att språket är 

väsentligt för människans hela utveckling” (Svensson, 1998, s. 11). Det viktigaste 

skälet till att lära sig språk är människans behov att göra sig förstådd (Ladberg, 

2003). Arnqvist (1993) skriver att barn använder språket för att förmedla sina behov, 

attityder och känslor för omvärlden, han menar också att det går att skilja på muntlig 

och icke-muntlig kommunikation. Det icke-muntliga används för att förstärka talet 

och den muntliga är det verbala (a.a). Svensson (1998) skriver om olika 

kommunikationssätt som inte innefattar det verbala till exempel teckenspråk, 

piktogram och kroppsspråk. Utöver Svenssons (1998) olika typer av språk tar 

Ladberg (2003) upp även dessa olika sätt att kommunicera, kroppskontakt, lukt, 

ansiktsuttryck, och tonfall. Vygotskij menade att barns språkutveckling är beroende 

av en situations helhet med dess språk, tal och kroppsspråk (Thulin, 2011). Svensson 

(1998) beskriver det som att kommunikation handlar om att dela något med någon, 

och det krävs ett samspel mellan individer för att kommunikationen ska fungera. 

Evenshaug och Hallen (2001) skriver, ”att kommunicera innebär att man skapar 

något gemensamt i kunskap och upplevelse”. Juul och Jensen (2009) menar att 

kommunikation är ett sätt att förmedla information och språk avser en del av de olika 

kommunikationssätten.  

 

Svensson (1998) skriver att både Piaget och Vygotskij ansåg att för att barn ska lära 

sig använda språket är vuxna betydelsefulla. Genom att vuxna kommunicerar med 
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barnet i samma enkla form som barnet lägger de in betydelse i barnets försök till att 

kommunicera. Genom få ord och ett tydligt kroppsspråk kan pedagoger hjälpa 

barnen att utveckla sitt språk och sin kommunikation (a.a). En pedagog i Wallins 

studie menar att vuxna kan utmana barnen till att kommunicera med sina kompisar 

och stötta varandra. ”Barn är bra lärare för barn” (Wallin, 2012, s. 40). 

Kommunikation och samspel har fått en central roll i läroplanen och i pedagogiken. Om 

man som pedagog är medveten om språkets och kommunikationens betydelse för 

lärandet, hur finner man då de bästa betingelserna för en kommunikation där alla barn i 

en grupp får utrymme att tala och uttrycka sig (Williams & Pramling Samuelsson, 2000, 

s. 284). 

 

Williams och Pramling Samuelsson (2000) menar att kommunikation har fått en 

central roll i läroplanen och i pedagogiska sammanhang eftersom kommunikation ses 

som ett mål och ett redskap för lärande. Kommunikation är något som Williams och 

Pramling Samuelsson (2000) menar utvecklas genom samspel med andra människor. 

2.2 Samspel 

Samspel betraktas som en process där det växelvis sker en interaktion mellan individ 

och omgivning (Evenshaug & Hallen, 2001). Pape (2006) menar att leken betraktas 

som ett medel för att lära sig motoriska färdigheter och social samvaro, och också ett 

redskap för språkutvecklingen. Vuxna ska stimulera barnens samspel i leken och 

skapa en samhörighet och respekt för varandra (a.a). Omgivningen har en avgörande 

roll då barnen måste få samspelsmöjligheter med ansvarsfulla individer som 

kommunicerar på barnens nivå (Evenshaug & Hallen, 2001). Barn söker själva 

kunskap genom lek, utforskning, skapande och socialt samspel genom att reflektera, 

samtala och iaktta (Pape, 2006). Johansson och Pramling Samuelsson (2007) skriver 

att fantasi möjliggör för barnen och pedagogerna att se bortom det givna. Barnen och 

pedagogerna kan då visualisera det som inte är synligt, skapa metaforer, bilder och 

symboler. När pedagogerna är delaktiga i barnens lek ges de möjligheter att stödja 

barnen i leken och bidra med sin kunskap genom att svara på barnens frågor (a.a). 

Löfdahl (2007) menar att när pedagoger går in i barns lek ska de göra det med 

respekt utan att inskränka eller bortse från barns lekfullhet. Pedagoger måste vara 

lyhörda för barnens egna livsvärldar (a.a). 

”Den vuxne utvecklar sin relationskompetens i samspel med barnen, medan barnen 

samtidigt bland annat utvecklar sin sociala kompetens” (Juul & Jensen, 2009, s. 12). 

Juul och Jensen (2009) menar att i ett samspel mellan vuxna och barn, är samspelets 

kvalitet och konsekvenser den vuxnes ansvar. Barn är sociala, men detta med hjälp 

av andra människor (Halldén, 2007). Halldén (2007) hävdar som Juul och Jensen 

(2009) att det är den vuxnes ansvar för en fortsatt god relation till andra, där barnens 

behov ska vara grundläggande. 

Bygdeson-Larsson (2010) beskriver de vuxnas ansvar för en god utveckling på 

förskolan i nedanstående citat. 

Kvalitetsfaktorn kommunikation och samspel förklarar den största delen av variansen i 

kvalitet. Detta menar författarna pekar på att det handlar om en generalitet, som man 

benämner pedagogisk medvetenhet (Bygdeson-Larsson, 2010, s. 35). 

 

Bygdeson-Larsson (2010) menar att utifrån pedagogisk medvetenhet ses barn som 

medmänniskor och betraktas som aktiva i sitt eget lärande. 
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2.3 Lek och miljö 

Leken är central i förskolans verksamhet (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). Även den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 

2010) nämner förskolans betydelse för lek. 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att barn försöker göra sin 

värld meningsfull genom att använda både språk och kropp, och gestaltar och skapar 

på så sätt sina erfarenheter. Barnen påverkar varandra i leken och det kan betraktas 

som en kollektiv social process genom att barnen kommunicerar om den pågående 

leken. Genom leken lär sig barnen tillsammans med andra och de lär varandra (a.a). 

Tillsammans med andra använder barn språket på ett mer varierat sätt och med fler 

ord, de informerar varandra om vad som händer och för att lösa problem som uppstår 

i leken (Knutsdotter Olofsson, 2003). Williams och Pramling Samuelsson (2000) 

skriver att barn och vuxna har med sig egna erfarenheter som påverkar barnens 

utveckling. Författarna menar att det är viktigt att barnen får vara delaktiga och att de 

blir lyssnade till. Barnen behöver få prova sina erfarenheter med och mot andra. Barn 

tolkar situationer efter sina erfarenheter och hur de sätter sina erfarenheter i relation 

till situationen (a.a). Om miljön utformas av gemenskap, kommunikation, lek och 

lärande i harmoni lär sig barnen att diskutera, argumentera och utforska varandras 

tankar och idéer och detta sker mycket i leken (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). Vygotskij (2007) talar mycket om det egocentriska talet där barnen 

uttrycker sina tankar genom det verbala, munnen går i ett på barnen. Barnen 

uttrycker sig genom leken, de förstår mer än vad de kan uttrycka med ord, talet och 

leken blir på så sätt inflätat i varandra och hjälper barnen att förstå världen 

(Knutsdotter Olofsson, 2003). Sandberg (2008) skriver om att ”barns handlingar, 

upplevelser och erfarenheter är i högsta grad förenat med de miljöer för lek, lärande 

och samspel som barnet befinner sig i” (a.a, s. 5). Barnens lek och lärande handlar 

inte bara om den sociala relationen till andra barn och vuxna utan att det även 

handlar om vilka miljöer barnen vistas i (a.a). I leksituationer där barn ingår i sociala 

relationer beskriver Sandberg (2008) ”barn som sociala aktörer som bidrar till att 

konstruera och rekonstruera sin egen barndom i integration med andra och de 

förutsättningar som finns tillgängliga” (a.a, s.6).  

Wallin (2012) skriver om Reggio Emiliapedagogiken och dess sätt att arbeta, och 

berättar om konkreta projekt som pedagoger arbetar med i Reggio Emiliainspirerade 

förskolor under en kurs. Pedagogerna säger att det är viktigt för åhörarna att ta till sig 

projekten men att de måste själva hitta kärnan i tänkandet som passar till deras miljö 

på förskolan och barnen som finns där (a.a). Svensson (1998) menar att miljön inte 

kan anpassas efter varje individ utan miljön måste anpassas så att det enskilda barnet 

kan dra störst nytta av den. Genom att pedagogerna är uppmärksammade och lär 

känna barnen kan de utforma miljön på bästa sätt (a.a). 

2.4 Dagens lärarroll 

Pedagogernas roll på förskolan handlar mycket om att stimulera barnens 

språkutveckling, vilket Öhman (2010) betonar i citatet, ”likaväl som barnen ges 

möjlighet att utveckla sitt ordförråd och berika sitt språk, måste pedagoger också 

arbeta med det känslomässiga språket” (s.128). Öhman (2003) skriver att en av de 

första uppgifterna som pedagoger har när de möter ett barn på förskolan är att skapa 

en tillitsfull gemenskap där barnet känner att den får möjlighet att samspela. 

Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2011) anser liksom Öhman (2010) 

att lärarnas kunnande samt brist på kunnande är generell inom olika områden så som 
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innehåll och situationer. Thulin (2011) hävdar att lärarbilden invecklas eftersom 

lärarna tillskriver sitt uppdrag olika betydelser. ”Kommunikation och samspel är 

framträdande kvalitetsaspekter, både när det gäller innehåll och aktiviteter i såväl 

planerade som vardagliga sammanhang” (Sheridan, Pramling Samuelsson & 

Johansson, 2011, s.144). Löfdahl (2007) menar att lärarens roll i förskolan med 

kompetenta och ansvarstagande barn ställer högre krav. Det handlar bland annat om 

att se barn och kunna tolka och förstå hur barn organiserar egna aktiviteter på ett nytt 

sätt. Lärarrollen har gått från att lära ut till dem som inte hade kunskaper det vill säga 

barnen, till att idag se barnen som kompetenta och ansvarstagande i sin egen 

utveckling (a.a). Carlgren (1999) menar att tidigare såg man barnets 

kunskapsutveckling i samband med barnets utveckling, till att idag se det som ett 

samband med situationer och de sammanhang barnet befinner sig i. Williams och 

Pramling Samuelsson (2000) hävdar att i dagens samhälle sker förändring i större 

utsträckning än tidigare och detta medför att tidigare erfarenheter inte går att luta sig 

mot. Barnen måste självständigt kunna sätta igång aktiviteter och inte vara beroende 

av auktoritära roller, ”den tillfälliga verkligheten ska inte tas för given” (a.a, s. 288). 

Löfdahl (2007) skriver att pedagogerna måste låta barnen ta eget ansvar samtidigt 

som pedagogerna har ansvar för förskolans verksamhet. Barnen har idag större 

kontroll över sina egna aktiviteter och vuxna håller sig mer i bakgrunden (a.a). 

”Betydelsefullt är också att kunna utvärdera sitt eget förhållningssätt som pedagog 

till barnen för att kunna skapa kommunikativa förutsättningar som är lika för alla” 

(Williams & Pramling Samuelsson, 2000, s. 303). Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) skriver att när Lpfö98 kom ställdes nya krav på lärarna. 

Utmaningen blev att kunna behålla hjärtat i pedagogiken och kunna använda sig av 

sitt specifika kunnande och samtidigt förnya verksamheten till att bli mer målinriktad 

(a.a.). Förskolan har fått en ny syn i samhället som har kommit med större krav för 

att synliggöra verksamheten genom pedagogisk dokumentation (Löfdahl, 2007).  

2.5 Sociokulturellt perspektiv 

Hundeide (2006) skriver att barnet föds in i en social värld, vilket det sociokulturella 

perspektivet lägger vikt vid. För att skapa en bekräftande samspelsprocess mellan 

olika parter gäller det att pedagogen ser barnet som en egen individ med egna känslor 

och uppfattningar. Det är viktigt att pedagogen utgår från barnets perspektiv och 

anpassar sig till barnets nivå (a.a). Barn utvecklar sina kognitiva färdigheter i 

samspel med andra och den sociokulturella omgivningen är viktig för deras 

utveckling (Evenshaug & Hallen, 2001). Barnens reaktioner och hur de tolkar andras 

agerande ligger till grund för den egna handlingen (Hundeide, 2006). 

 

Både Vygotskij och Piaget anser att barn är nyfikna och flitiga utforskare som är 

inställda till att lära sig nya saker (Evenshaug & Hallen, 2001).  Vygotskij lyfter även 

att vuxnas samarbete med barn är viktigt. Han menar: 

 
Det som enligt Vygotskij leder till mental och språklig förändring är att individen 

tillägnar sig redskapen för att kunna kommunicera klart och entydigt. Detta sker genom 

samspel med individer som behärskar språket och som kan förmedla sina kunskaper 

med en lyhördhet för barnet. Vygotskij visar hur barnet lär sig behärska och förstå sin 

omgivning genom samspel med mer erfarna personer som hjälper barnet att lägga en 

innebörd i ord (Svensson, 1998, s. 37).  

 

Evenshaug och Hallen (2001) skriver att Vygotskij anser att barns upptäckande sker i 

ett samspel med andra människor. Vygotskij kallar samspelet för den proximala 
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utvecklingszonen, vilket stimulerar barnen till samspel med andra och ge dem hjälp 

och stöd för att klara av nya uppgifter (Evenshaug & Hallen, 2001). Enligt Vygotskij 

(2007) är kommunikationen språkets ursprungliga funktion och människan 

kommunicerar även när han/hon är ensam.  
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3 SYFTE 
Syftet med vår studie är att utifrån barnobservationer och intervjuer med pedagoger 

belysa hur samspelet i leken kan utveckla barns språk och hur pedagogernas syn på 

sambandet mellan kommunikation och samspel ser ut.  

3.1 Frågeställningar 

Vilka olika kommunikationssätt använder barn i samspel? 

 

Vilka kommunikationssätt har potential att kunna utveckla barn i socialt samspel 

med andra? 

 

Hur stödjer pedagogerna barnen i deras språk- och kommunikationsutveckling? 
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4 METOD 

4.1 Val av metod 

Syftet med studien var att visa hur samspelet i leken kan utveckla barns språk och 

utifrån detta har det varit lämpligt att genomföra intervjuer och observationer. 

Utifrån studiens syfte har det varit mest relevant att göra observationer i förskola och 

kvalitativa intervjuer med pedagogerna. 

Observationerna genomfördes på två olika förskolor. Innan observationerna 

tillfrågades pedagogerna om deras medgivande. På förskolorna observerades barnens 

samspel och kommunikation men det var inte bestämt under vilka aktiviteter. Om 

pedagogernas delaktighet påverkade barnens samspel var något som också 

observerades. Efter genomförda observationerna blev studiens fokus 

konstruktionslek, rollek och samling. En konstruktionslek är som Gustavsson (2008) 

skriver, lek med olika material. Samling på förskolan skiljer sig väldigt lite mellan 

olika förskolor menar Ohlin och Johansson (2009). Samlingen leds oftast av en 

vuxen och återkommer nästan alltid vi samma tid varje dag (a.a). Enlig Eriksson 

(2012) är rollek en slags fantasi eller dramalek, där barnen intar vissa roller.  

Sheridan och Pramling Samuelsson (2006) skriver i sin bok om att pedagogernas roll 

i leken ger möjlighet att se förmågor och färdigheter som barnen behöver utveckla. 

Pedagogerna kan även urskilja rollfördelningen i barngruppen och pedagogerna kan 

bjuda in barnen att prova nya roller (a.a). 

Intervjuerna genomfördes på samma förskolor som observationerna. På den ena 

förskolan gjordes en intervju med en förskollärare och en intervju med en 

barnskötare, på den andra tre förskollärare. Fangen (2005) skriver att genom att 

kombinera observation och intervju i en studie får man möjlighet att fråga och 

jämföra om det man sett. ”Det människor säger att de gör, är det de faktiskt gör” (a.a, 

s. 189). Som intervjuare finns det en risk att du med dina frågor leder respondenten i 

en viss riktning. Ett naturligt förlopp i samtalet med respondenten är viktigt för att 

själv inte styra samtalet (a.a).  

4.2 Observation 

Det finns, enligt Patel och Davidsson (2003) olika sätt att observera, som 

strukturerad och ostrukturerad observation. Med strukturerade observationer menas 

det att observera ett problem som är preciserat, vilket gör att det är givet vilka 

situationer som ska observeras. Ostrukturerad observation används för att inhämta 

information i ett utforskande syfte i ett särskilt område (a.a). Observation är en fas 

där man samlar in data (Backman, 2008). Patel och Davidson (2003) skriver att man 

även skiljer på deltagande och icke-deltagande observatör. I studien är 

observatörerna icke-deltagande, vilket innebär att de intar en passiv roll i 

situationerna de observerar. I en av aktiviteterna som observerades blev en av 

observatörerna delaktig på barnens initiativ. Fangen (2005) skriver att ”vanligen 

måste du anpassa ditt deltagande till den miljö du studerar, genom att delta i 

handlande och inte i bara samtal” (a.a, s. 142). Som observatör ska du undvika att 

delta på ett sådant sätt som förändrar lekens innehåll (a.a). En av anledningarna till 

att observationer valts som Stukát (2005) och Einarsson och Hammar Chiriac (2002) 

skriver, är att se vad pedagogerna faktiskt gör och inte bara vad de säger att de gör. I 

en observation används observatörerna som ett mätinstrument genom att de lyssnar 

tittar och registrerar det som sker.  Genom handling delger gruppen som observeras 
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information (Einarsson & Hammar Chiriac, 2002). Einarsson och Hammar Chiriac 

(2002) anser att ”observation är en av beteende vetenskapens viktigaste 

forskningsmetoder och kan användas som enda metod vid en studie eller kombineras 

med andra metoder (a.a, s.23). 

Videoobservation har i denna studie inte använts eftersom det kan störa barnens 

spontana lek. Stukát (2005) skriver dock att videoobservation har den fördelen att 

man kan gå tillbaka och titta flera gånger, men (a.a.) menar också att individerna 

man filmar kan uppföra sig annorlunda när de vet att de är föremål för observation. 

De kan då behöva en inledande försöksperiod för att vänja sig vid kameran, men 

detta tar tid och denna studie pågick under en begränsad tid. En kvalitativ studie har 

genomförts där tolkningar av observationerna har gjorts. Nilsson (1995) skriver att i 

en kvalitativ observation är omgivningen en viktig del i sammanhanget, och i 

tolkningen av det insamlade materialet drar man slutsatser från det enskilda till att 

gälla det allmänna. Man arrangerar inte speciella aktiviteter i en kvalitativ 

observation utan som observatör är man öppen för det spontana som sker och det 

som man vill veta mer om. Det viktigaste med kvalitativa undersökningar handlar 

mindre om förklaring om varför saker sker och mer om förståelse (a.a). Den 

kvalitativa metoden i undersökningen använder sig inte av siffror eller tal, utan 

innefattar verbala uttalanden (Backman, 2008). En del av studiens fokus har legat vid 

att få veta pedagogernas tankar kring hur samspel i leken utvecklar barns språk. När 

observatören genomför en kvalitativ analys av det man observerat påverkas analysen 

av egna tankar, erfarenheter och känslor (Stukát, 2005). Eftersom observatörerna 

tidigare har varit på dessa förskolor känner de barnen de observerat, vilket har 

påverkat analysen. Observatörerna har sedan tidigare uppfattningar om dessa barns 

lek och kommunikation. 

4.3 Intervju 

En intervju kräver att intervjuaren har ett tydligt syfte med utfrågningen (Lantz, 

1993). Att ställa frågor är det lättaste sättet att uppfatta hur en person känner inför ett 

specifikt ämne (a.a).  

”Intervjun kan beskrivas som en situation av samspel mellan två personer med olika och 

icke jämställda roller. En frågar och en svarar. Samspelet är baserat på frivillighet och 

det är kommunikationen mellan intervjuare och den tillfrågade som är föremål för 

analys" (Lantz, 1993 s. 12). 

Patel och Davidson (2003) skriver att innan en intervju genomförs skickas det ut ett 

missivbrev (se Bilaga 1) med information om vad som är syftet med intervjun, det 

också mycket viktigt att det är korrekt utformat. Kvalitativa intervjuer innebär att 

både intervjuaren och personen som intervjuas påverkar och skapar ett samtal. Syftet 

är att upptäcka och urskilja egenskaper hos något t.ex. intervjupersonens uppfattning 

om något, ”detta innebär att man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för 

respondenten eller avgöra vad som är det ”sanna” svaret på en fråga” (a.a, s.78). 

Stukát (2005) skriver att det kvalitativa intervjusättet handlar om att tolka och förstå 

det som kommer fram i intervjun, inte att förutsäga, generalisera och förklara. När 

intervjumaterialet tolkas påverkas det av tolkarens egna tankar, erfarenheter och 

känslor, vilket ses som en tillgång (a.a). Patel och Davidson (2003) menar att ”en god 

kvalitativ analys kännetecknas av att ha en god inre logik där olika delar kan 

relateras till en meningsfull helhet” (a.a, s.105). På grund av kvalitativa studiers stora 

variation är det svårt att upptäcka uppenbara regler, procedurer eller kriterier för att 

åstadkomma god kvalitet (a.a). 
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4.4 Urval 

Vad som gjorde att dessa förskolor valdes, var att observatörerna både haft 

verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och vikarierat på varsin av de utvalda 

förskolorna. Detta gör att de känner barnen och pedagogerna sedan tidigare, vilket 

underlättade när de skulle genomföra studien. Patel och Davidson (2003) menar att 

utgångspunkt ska vara från problemformulering samt syfte och frågeställning när det 

ska bestämmas hur undersökningen ska genomföras. Med utgångspunkt av den tid 

som finns till studien måste det bestämmas vilka individer som ska ingå i studien 

(a.a). Vi funderade på att observera på förskolor som vi tidigare inte hade varit hos, 

men vi trodde att det skulle påverka barnens samspel negativt om vi som helt 

främmande personer kom dit och observerade.  

4.5 Studiens genomförande 

Stukát (2005) menar att första fasen innan studien påbörjas är att utforma en slags 

undersökningsplan vilket motsvarar uppsatsplanen som utformades innan studiens 

början. Det utvecklades till att studien skulle handla om att belysa barnens utveckling 

av språket genom samspel och kommunikation i leken, och även pedagogernas syn 

på kommunikation. Studien skulle utgå från 4-5 åringar på förskolan. Svensson 

(1998) skriver att barn i 4-5 årsåldern har ett mer utvecklat språk och de kan föra ett 

längre samtal med människor i sin omgivning. Observationer valdes för att få syn på 

hur barn kommunicerar i leken. När observationer genomfördes upptäcktes tre olika 

aktiviteter där barnen använde sig mycket av kommunikation och samspel och därför 

valdes det att fokusera studien på dessa aktiviteter. De tre aktiviteterna som var i 

fokus just då var konstruktionslek, rollek och samling. Stukát (2005) skriver om den 

ideala forskningsprocessen. Han menar att det är viktigt att veta vad det är som ska 

studeras och om området är intressant och viktigt (a.a).  

Grundläggande data som litteratur och avhandlingar samlades in genom sökningar i 

databaser. Sökord som använts är kommunikation, språk, samarbete, förskola, 

sociokulturellt och alla dessa gav resultat som kunde användas i studien. Backman 

(2008) skriver att då vi uppsöker vetenskaplig litteratur får vi bakgrund och överblick 

över ämnet vilket hjälper oss med vår problemformulering. Syftet med en 

litteraturgranskning är att få fram en kortfattad sammanställning, och att det sällan 

presenteras något nytt begrepp (a.a).  

Observationerna genomfördes innan intervjuerna och anledningen till att genomföra 

observationerna först var för att sedan i intervjuerna kunna diskutera med 

respondenterna om det som observerats. Observationerna användes till att formulera 

frågorna till intervjuerna. När sammanställning av intervjuerna gjorts visade det sig 

att respondenterna svarade ungefär samma på frågorna om kommunikation och 

samspel. Patel och Davidson (2003) menar att ”som vi frågar vill vi ha svar” (a.a, s. 

53). När vi genomför en undersökning måste vi översätta svaren så att vi kan 

analysera och bearbeta dem (a.a). När observationerna genomförts beslutades att 

också få reda på pedagogernas syn på kommunikation och samspel . I den reviderade 

läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket, 2010) står det att ”förskollärare ska 

ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs får att barnen stimuleras och 

utmanas i sin språk- och kommunikationsutveckling” (a.a, s.11). 

I intervjuerna har pedagogerna berättat att leken är en väldigt viktig del på förskolan 

för att stimulera barnens utveckling. Pedagogerna hävdade att de planerar aktiviteter 

och miljön på förskolan för att uppmuntra till lek. Detta bekräftar det som vi har fått 
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med oss från de verksamhetsförlagda delarna i vår lärarutbildning och det har även 

synliggjorts under både observationer och intervjuer som gjorts i denna studie. 

4.6 Etiska överväganden  

Innan intervjuerna genomfördes informerades pedagogerna att de skulle bli inspelade 

och att materialet skulle transkriberas och när rapporten är godkänd raderas. 

Respondenterna informerades innan intervjuerna att de skulle vara anonyma och 

samtliga samtyckte till att delta i studien. Av hänsyn till de engagerade benämns 

respondenterna a-e, detta på grund av etiska förhållningssätt och konfidentiella 

aspekter. Nedan kommer en presentation av respondenterna och vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer: 

Respondent A förskollärare. Antal år inom yrket: 7 år 

Respondent B barnskötare. Antal år inom yrket: 24 år 

Respondent C förskollärare. Antal år inom yrket: 19 år 

Respondent D barnskötare/förskollärare. Antal år inom yrket: 43 år 

Respondent E förskollärare. Antal år inom yrke: 16 år 

Informationskravet handlar om att den som intervjuar ska informera de pedagoger 

som berörs i studien ska informeras om studiens syfte. Enligt samtyckeskravet har 

pedagogerna rätt att själva bestämma om de vill medverka. Personuppgifter ska 

förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte kan ta del av dem i enlighet med 

konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet handlar om att material som samlas in om 

personer får bara användas för forskningsändamål. 
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5 RESULTAT 
I resultatdelen sammanfattas observationer och intervjuer från de kvalitativa 

undersökningarna. Här att redogörs för de delar som besvarar syfte och 

frågeställningar. Syftet med studien är att belysa hur samspelet i leken utvecklar 

barns språk och hur pedagogernas syn på kommunikation och samspel ser ut. Under 

observationerna valdes det att observera en konstruktionslek, rollek och samling.  

5.1  Kommunikation under en konstruktionslek 

Ickeverbal kommunikation 

Två 5-åringar som byggde en koja observerades. Barnen kommunicerade inte verbalt 

under själva uppbyggandet av kojan, utan de visste hur de skulle bygga utan att prata. 

När själva konstruktionen var färdig började barnen leka att det var deras hus. 

Barnen tog inte på sig andra roller utan de var sig själva. När leken kom igång 

började barnen kommunicera verbalt och utvecklade leken genom att de 

kommunicerade med varandra .  

Utifrån det observerade kan det ses att stor del av barns kommunikation sker på 

andra sätt än det verbala. Detta är även något som respondenterna har bekräftat i 

intervjuerna då de beskrev kommunikation. Respondent E talar om kommunikation 

som ett tvåvägs utbyte, det vill säga utbyte av samspel mellan två eller flera personer 

genom till exempel gester, tankar, åsikter, information, tal, skrift, tecken, 

kroppsspråk och blickar och detta är också något som alla de andra respondenterna 

har hävdat.  Under observationerna upptäcktes att barnens kommunikation till stor 

del skedde med gester och kroppsspråk. I flera situationer observerades att barnen 

inte använde sig av det verbala språket men leken kunde ändå utvecklas. 

Tvåvägskommunikation 

I en annan konstruktionslek som observerades byggde tre 4-5 åringar med klossar. 

Barnen byggde höga torn med klossar. Barnens mål var att bygga tornen lika höga 

som dem själva. De upptäckte att klossarna inte räckte till alla att bygga sina torn. De 

kom tillsammans fram till att ett barn skulle bygga färdigt sitt torn och sedan skulle 

de andra barnen få ta klossarna. De hjälpte varandra att mäta och titta om tornet var 

lika högt som barnet. Även i denna situation handlar det om det som respondent E 

talar om angående tvåvägs kommunikation, barnen tar och ger och lyssnar på 

varandra.  

Kommunikation är något som sker när till exempel två personer tar och ger och att man 

lyssnar på varandra (Respondent E).  

 

Tolkning av denna situation är att barnen använde sig mer av det verbala språket för 

att kommunicera med varandra. Barnen kom gemensamt fram till hur de tillsammans 

skulle kunna göra för att alla skulle kunna bygga färdigt sina torn. Denna situation 

krävde att barnen använde det verbala språket för att kunna utveckla leken utan att 

konflikter skulle uppstå. Respondent B menar dock att genom konflikter utvecklas 

också barnens kommunikation därför är det viktigt att låta barnen lösa situationerna 

själva. 
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5.2 Rollek 

Barn lär ensamma och tillsammans med andra 

Här observerades två 4-åringar som lekte med dockor i ett skötrum. De har fått låna 

skötbordet, plasthandskar, blöjor, tvättlappar, handdukar och pottor. De har fått 

tydliga instruktioner av en pedagog att de bara får låtsas använda vatten. Under 

denna observation leker barnen det som de sett pedagogerna göra när de byter blöja 

på de yngre barnen. Barnen tog på sig plasthandskar och låtsas att de tvättar 

dockorna. De håller tvättlappar under vattenkranen och gör ljud så att det låter som 

att det rinner vatten. 

Pedagog: Varför har ni handskar på er?  

Barnet: Vi blötter dockorna på låtsas. 

Barnen ber pedagogen att få låna två pottor som står på en hylla. 

 Låna den röda (Barnet pekar på rosa). 

   Låna den blåa (Barnet pekar på grön). 

Pedagogen lyfter ner pottorna och benämner den rätta färgen.  

Respondent A: ”Det ska finnas material till samspel. Vi har byggt ett kontor och en 

restaurang som vi verkligen tycker uppmuntrar barnen att samspela i leken både med 

andra barn och med oss vuxna”.  

Kontor och restaurang är miljöer där flera barn kan leka tillsammans vilket 

uppmuntrar till att samspela med varandra, men de är även miljöer där barnen kan 

leka ensamma. Respondent A berättar att anledningen till att de hade valt just dessa 

två miljöer var att barnen visade intresse för matlagning, dator, siffror och bokstäver 

och detta var något pedagogerna ville uppmuntra. Respondent C betonar vikten av att 

miljön ska vara föränderlig för att kunna anpassas efter barnens visade intresse och 

som uppmuntrar barnen till lek. 

Under en annan observation, i en rollek gjorde barnen en av observatörerna delaktig i 

leken. Under denna lek var det två 4-åringar som lekte att de var ”fröken” och 

observatören fick vara barn. ”Fröknarna” (barnen) hämtade leksaker som de hitta på 

sagor om och de berätta sagorna för ”barnen” (observatören). Ett av barnen som lekte 

fröken var pratglad och det andra barnet pratade inte riktigt lika mycket. De berätta 

flera sagor för ”barnen” och efter att de hade berättat färdigt sa de till barnen att det 

var dags att gå och sova. Observatören som var delaktig (barnet) fick låtsas sova och 

”fröknarna” gick iväg en liten stund. De kom sedan tillbaka och sa ”plingiling, nu är 

det dags att vakna”. 

Respondent A: ”Genom att vara delaktig i leken hjälper vi barnen att kommunicera”. 

Barnen hade innan observationen startat en lek och när observationen påbörjades 

gjordes en av observatörerna delaktig på barnens initiativ. Barnens sätt att leka blev 

annorlunda. I denna situation där det barn som annars uppfattas som tystlåten vågade 

ta mera plats beror på att barnet kände sig trygg med den vuxnes delaktighet. Leken 

är kreativ och det finns inga hinder för vem man kan bli och vad man kan göra. 

5.3 Samling 

Pedagogiskt stöd 

Vid detta tillfälle observerades tre 5-åringar som arbetade med sina 

matematikböcker. Ett av barnen arbetade med att räkna figurer för att sedan skriva 
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rätt tillhörande tal. När barnet inte visste hur talet skulle skrivas frågar barnet 

pedagogen hur talet ser ut och då svarar respondent A: 

”du kan ju det, fundera lite”.  

Barnen kommer genast på att det går att gå tillbaka i boken och titta på de sidor där 

de tränat på att koppla rätt tal med rätt antal. När barnet kommer på detta, visar 

barnet det för de andra barnen.  

Ett av de andra barnen gjorde en uppgift där man skulle färglägga olika former i 

olika färger. Barnet frågar respondent A:  

Barnet: Vilken färg ska ringen, fyrkanten och den ha? (pekar på triangeln). 

Pedagogen: Cirkeln ska vara blå, kvadraten grön och triangeln ska vara röd. 

Barnet: Ska ringen, nej jag menar cirkeln vara blå? 

Pedagogen: Ja, cirkeln ska vara blå. 

Respondent A menar att många styrda lekar och spel som de använder i samlingarna 

handlar om att utveckla barnens kommunikation. Allt som sker på förskolan 

innehåller någon form av kommunikation. Aktiviteter som planeras av pedagogerna 

ska utgå från barnens intresse, vilket även flera av respondenterna har betonat. 

I denna situation gav inte pedagogen det rätta svaret på barnets fråga utan 

uppmuntrade barnet att själv fundera. Barnet lyckades själv komma på svaret rätt så 

snabbt och det bidrog till att stärka barnets självförtroende till att hjälpa de andra 

barnen. I observationen ovan är pedagogerna delaktiga och stödjer barnen att 

kommunicera med varandra, vilket också gör att barnen utvecklas individuellt och i 

grupp. När pedagogerna inte serverar barnen det rätta svaren direkt ges barnen 

möjlighet att själva hitta en lösning. Som tidigare nämnts i texten är det viktigt att 

pedagogerna är delaktiga i barnens aktiviteter för att de ska få syn på barnens 

utveckling och intressen. 

I en annan samling skulle barnen äta frukt och alla barn ville ha vindruvor. 

Pedagogen bad ett barn i taget att ta fem vindruvor var. Barnen hjälpte varandra att 

räkna men det var inte alla barn som ville ha hjälp att räkna. 

E: Fröken jag vill räkna själv men de räknar också. 

Pedagogen: Räkna själv du. 

E: En, två, tre, fyra. (Har fyra vindruvor i handen. Blir glad och skrattar). 

Pedagogen: Hur många till ska du ha? 

E: en 

K: Rumpa, strumpa. Fröken de har samma bokstav. 

Pedagogen: Ja de rimmar. 

E: Pumpa 

E, K: Rumpa, strumpa, pumpa. 

Pedagogen: Ja, precis. 

I denna samlingssituation observerades att när barnen skulle ta frukt delade inte 

pedagogen ut fem vindruvor var till barnen utan lät barnen ta fem vindruvor själva. 

Detta leder till att barnen får möjlighet att själva räkna och hjälpa varandra att räkna. 

När barnen sedan början rimma på olika ord uppmuntrar pedagogen barnen att 

fortsätta rimma genom att pedagogen ger positiv respons. Observationen visar att 

pedagogen följde barnens intresse för stunden, att rimma, istället för att få barnen att 

fortsätta med det som de först påbörjade, att räkna. 
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Konkretiserat stöd 

Respondent E menar att för att ett bra samspel ska ske så måste man förstå vad den 

andre menar, i fall det till exempel är något barn som inte förstår på det språkliga 

viset så måste man som pedagog visa med konkreta saker och vara tydlig.  

 
Respondent E hävdade ”att man som pedagog går ner till barnens nivå och försöker 

tänka sig in i deras värld, vad är det barnen behöver? Hur ska vi utveckla miljön för att 

det ska bli så bra som möjligt för barnens utveckling? Vi försöker ta tillvara på det som 

barnen tycker om att göra”.  

Tid och intresse för det barnet har att säga 

Respondent C, D och E hävdade att för att stödja barnen i deras försök att 

kommunicera lade de stor vikt vid att lyssna på barnen och låta dem få tid att prata, 

att de som pedagoger visar intresse för det barnen har att säga.  

Detta är något som har uppmärksammats i observationerna och det är viktigt att 

pedagogerna verkligen visar att det som barnen försöker uttrycka är viktigt. 

Delaktighet i barnens lek 

Respondent B berättade om vikten av pedagogernas delaktighet i barnens lek för att 

främja barnens språk- och kommunikationsutveckling. Pedagogen pratade också om 

vikten av att som pedagog vara delaktig i barnens lek, för att hjälpa dem kunna sätta 

ord på olika saker, förklara och samtal med barnen. Det är viktigt med pedagogers 

delaktighet i barnens lek för att få syn på barnens kunskaper, intressen och 

utveckling.  

5.4 Miljöns betydelse 

Respondent E menar att det inte behöver finnas mycket leksaker framme utan att 

barnen kan ta hjälp av varandra till att hitta på saker att göra. Respondent A talar om 

vikten av att det finns material tillgängligt för barnen som uppmuntrar till samspel. 

Detta som dessa två respondenter har uttalat motsäger varandra. Material ska finnas 

tillgängligt på barnens nivå och detta för att barnen inte ska behöva fråga vuxna om 

hjälp för att komma åt materialet. 

Det som har framkommit utifrån observationer och intervjuer är att alla 

respondenterna ser leken som mycket viktig i förskolan, eftersom leken utvecklar 

barnens kommunikation och samspel med andra. Genom att skapa miljöer 

uppmuntrar respondenterna barnen till samspel med varandra.  
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6 DISKUSSION 
I diskussionsdelen kommer det att belysas vikten av lek och pedagogernas betydelse 

för barnens språk- och kommunikationsutveckling. 

6.1 Lek  

Studien visar att barn kommunicerar och samspelar med varandra och vuxna i stort 

sätt hela tiden. Respondenterna har berättat i intervjuerna, att de ser leken som viktig 

för att utveckla barnens språk och kommunikation. Pape (2006) påpekar att barnen 

söker kunskap genom lek, utforskning, skapande och socialt samspel. Genom leken 

får barnen möjlighet att prova nya saker och när pedagoger är delaktiga i barnens lek 

kan pedagogerna hjälpa barnen att sätta ord på saker och förklara dess innebörd.  

Eftersom respondenterna tycker att leken är viktig försöker de skapa miljöer för att 

uppmuntra barnen till att samspela med varandra. Pedagogerna menar att det är 

viktigt att miljön är föränderlig och att den utformas efter barnens intressen. Pape 

(2006) skriver att genom aktivt arbete med hela miljön skapas motivation. På 

förskolan där pedagogerna hade skapat en restaurang och kontor visar det på att 

pedagogerna har varit lyhörda för barnens intressen. Carlgren (1999) skriver att 

barnen genom leken utvecklar nya relationer till saker och händelser i sin omvärld. 

Detta bildar grunden för nya aktiviteter som bidrar till att leken utvecklas. ”I barnens 

värld är lek och lärande viktiga aktiviteter som bildar speciella kulturer, lekkultur 

och lärandekultur” (a.a, s. 63). Öhman (2003) skriver att barn behöver stöd i 

förmågan att utveckla och genomföra valda aktiviteter. Vuxna på förskolan har stor 

påverkan på barnens sociala kompetensutveckling och det är därför viktigt att vara 

medveten om hur viktigt vardagen är på förskolan (Pape, 2006). Resultatet i studien 

visar att flera av respondenterna lägger stor vikt vid att lyssna på barnen och ge dem 

tid att prata, att de som pedagoger visar intresse för det barnen har att säga. 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver att barn uttrycker sig genom leken och när 

pedagoger är delaktiga kan de se att barnen förstår mer än vad de kan uttrycka med 

ord. 

Flera av respondenterna berättade liknande saker om hur de arbetar med barnens 

språk- och kommunikationsutveckling på förskolan. Resultatet visar egentligen inget 

nytt utan belyser sådant som setts tidigare. Studien belyser mer vikten av att leken är 

väldigt viktig för barnens utveckling och att pedagogerna är medvetna om detta. 

Pedagogerna utformar verksamheten för att uppmuntra och motivera barnen till lek 

genom att ta tillvara barnens intressen.  

6.2 Kommunikation under en konstruktionslek 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) skriver att i leken kan barn 

utveckla och öva på sådant som de redan vet. Barnen lär sig vänta på sin tur, arbeta 

och samverka i grupp och träna på självkontroll. I observationen med barnen som 

bygger med klossar observeras att barnen hjälper varandra för att alla ska få 

möjlighet att bygga torn som blir lika långa som de själva. Barn påverkar varandra i 

leken och att de kommunicerar om den pågående leken. Barn utformar tillsammans 

leken för en gemensam plattform. När barnen inte kan uttrycka sig verbalt, visar de 

det ofta på ett konkret sätt genom leken (a.a). 
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6.3 Rollek 

När barn leker rollekar och en vuxen är närvarande talar barnen mer varierat och med 

ett större ordförråd. De informerar varandra om det som händer för att kunna spela 

givna roller (Knutsdotter Olofsson, 2003). Detta är något som observerades i 

situationen där barnen gjorde en av observatörerna delaktig i leken. Barnen beskrev 

verbalt under hela leken hur den vuxne skulle spela sin barnroll. Knutsdotter 

Olofsson (2003) menar att rollek bygger på identifikation och barnen som leker 

rollekar är någon annan. Under en sådan lek talar och beter sig barnet så som rollen 

kräver (a.a.). I leken får barnen kunskap om världen och detta sker genom dialog 

med andra barn. Barnen tar roller som vuxna annars har, den vuxne blir som en 

förebild i barnens lek (Carlgren, 1999). Detta observerades även i leken där barnen 

låtsas vara vuxna som byter blöjor. Barnen uppmärksammar det som de vuxna gör på 

förskolan. Även Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att leken 

handlar om att upptäcka den fysiska världen för att sedan övergå i rollek. Studien 

visar att barnen använder kroppen, språket och olika material för att utforma egna 

erfarenheter i leken. Carlgren (1999) skriver att leken är barnens personliga system 

för lärande. Barnen undersöker och prövar genom leken med hjälp av fantasi och 

upplevelser av omvärlden (a.a). I observationen där en av observatörerna var delaktig 

i leken observerades att det annars väldigt aktiva och pratglada barnet var mer 

tillbakadragen i denna lek, och det annars tystare och lugnare barnet var i denna lek 

mer pådrivande. Efter observationen funderades på om den vuxnes delaktighet 

påverkat leken, eller om det är vilken vuxen som var delaktig. Som Fangen (2005) 

skrev ska inte observatörer delta i barnens lek på ett sådant sätt som förändrar leken. 

Det är barnen som ska ha den styrande rollen och att de vuxna ska lyssna och 

anpassa sig efter det barnen vill att de ska göra. 

6.4 Samling 

Pedagogen kan hjälpa barnen att sätta ord och synliggöra processen (Öhman, 2003). 

Detta skriver även Arnqvist (1993) om, att språket är till för att förmedla ett budskap 

och barn använder det för att uttrycka sina känslor, attityder och behov. Barn behöver 

många tillfällen att samspela med vuxna och andra barn eftersom de genom 

samspelet utmanas vilket leder till mognad och utveckling (Svensson, 1998). ”Den 

viktigaste motivationsfaktorn för barnen verkar vara önskan att känna gemenskap 

och att få leka med andra barn” (Pape, 2006, s. 14). Pedagogerna som intervjuades 

pratade också om vikten av pedagogernas delaktighet i barnens lek, för att hjälpa 

dem kunna sätta ord på olika saker, förklara, samtal och motivera barnen att 

kommunicera och samspela med varandra. Vuxna är betydelsefulla när det handlar 

om utvecklandet av barns språk enligt Svensson (1998). Det är viktigt att 

kommunikationen mellan vuxna och barn sker på ett enkelt sätt för att lägga 

betydelse i barnets försök till kommunikation. Tydligt kroppsspråk och få ord kan 

hjälpa barnen att utveckla sitt språk (a.a). Wallin (2012) menar att då pedagoger ger 

utmaningar till barnen uppmuntras de till att kommunicera med varandra och stötta 

varandra ”Barn är bra lärare för barn” (a.a, s.40). Under den ena samlingen där 

barnen skulle räkna matematik uppmärksammades att pedagogen inte gav det rätta 

svaret på barnets fråga utan uppmuntrade barnet att själv fundera. Barnet lyckades 

själv komma på svaret rätt så snabbt vilket bidrog till att stärka barnet som sedan 

hjälpte de andra barnen. I samlingssituationen där barn som skulle ta frukt 

observerades att pedagogen inte delar ut fem vindruvor var till barnen utan istället 

låter barnen ta fem vindruvor själva. Detta leder till att barnen får möjlighet att själva 

räkna och hjälpa varandra att räkna. När barnen sedan början rimma på olika ord 
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uppmuntrar pedagogen barnen att fortsätta rimma genom att pedagogen ger positiv 

respons. 

6.5 Förslag på framtida projekt 

Det skulle vara intressant att göra studien mer omfattande genom att intervjua fler 

pedagoger på olika förskolor, likaså att observera på fler förskolor. En longitudinell 

studie skulle kunna genomföras för att kunna se om pedagogerna verkligen arbetar 

på det sätt de säger. Anpassar pedagogerna miljön efter barnens visade intresse eller 

var det bara en tillfällighet när denna studie genomfördes? Genom intervjuer med 

föräldrars skulle det kunna synliggöra deras syn på leken och förskolans verksamhet. 
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Bilaga 1  

Missivbrev 

 

Vi är två lärarstudenter som är inne på sista terminen och vi har nu börjat med vårt 

examensarbete som ska handla om kommunikation och språk. Syftet med vår studie 

är att visa hur samspelet i leken utvecklar barns språk. Frågeställningar som är fokus 

i vår studie är följande. Vilka kommunikationssätt utvecklar barn i socialt samspel 

med andra? Hur stödjer pedagogerna barnen i deras språk- och 

kommunikationsutveckling? Vilka olika kommunikationssätt använder barn i 

samspel med varandra? 

 

 

Vi har valt att använda kvalitativa intervjuer med pedagoger för att få in data till vår 

studie. Undersökningen bygger på Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet.  Vi kommer att spela in intervjun för att lättare kunna komma ihåg 

och få med det viktiga som sägs. Det inspelade materialet kommer att transkriberas 

och efter att rapporten har blivit godkänd raderas. 

 

Din medverkan är helt frivillig och du har full rätt att avstå. Insamlad data behandlas 

konfidentiellt och inga namn nämns i studien. 

 

Vid eventuella frågor nås vi på följande nummer och e-post: 

 

Ann-Sofie Karlsson  XXX   XXX 

 

Mirlinde Bajrami  XXX  XXX 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

1. Vilken utbildning har du?  

 

2. Hur många år har du arbetet inom yrket? 

 

3. Berätta för mig vad kommunikation är? 

 

4. Hur arbetar och stödjer du barnen i deras språk- och 

kommunikationsutveckling? 

 

5. Hur uppmuntrar du barnets försök att kommunicera? 

 

6. Hur ser en vardaglig kommunikativ situation ut i verksamheten? 

 

7. Hur ser en bra samspelssituation ut? Vilka sätt skapar möjligheter för samspel 

mellan vuxen - barn och barn-barn? 

 

8. Anpassar ni verksamheten på något sätt för att skapa situationer som 

uppmuntrar till kommunikation? 

 

9. Vad anser ni om miljöns påverkan på samspel och kommunikation på 

förskolan? 

 

 

 

 

Vi har inga fler frågor. Har du något mer att tillägga? 

 

 


