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Abstract 

The aim with this study is to examine children’s play with regard to language development. 

The research project is based on Vygotskij’s socio-culture perspective dealing with children’s 

language development and learning through interplay with other children. It is also based on 

the scholarship on what language skills children learn by talking to another one. In the study I 

use observations to find out how children use the language when they interact with each other 

in play situations. The results confirm the idea that play-situations have a big impact on 

children’s development in language because it leads to children creating ways to discover the 

language, for example using their language skills as a tool to make others understand them. 

By interacting with other children they use different ways to speak and solve problems. In 

addition, they use the language to put words to their thoughts and fantasies and share their 

opinions, experiences and ideas. It further concludes that play situations provide a way for 

children to explore the language in a way that it becomes a part of their natural world. 

Keywords: förskoleklass, språkutveckling, observation, lärande, lek, samtal, kommunikation, 

språk



 

3 | P a g e  

Innehållsförteckning 

Contents 

Abstract ................................................................................................................................................... 2 

1. Inledning .......................................................................................................................................... 4 

3. Teoretisk anknytning och litteraturgenomgång ............................................................................... 8 

3.1 Fonetik ..................................................................................................................................... 8 

3.2 Pragmatik................................................................................................................................. 8 

3.3 Morfologi................................................................................................................................. 8 

3.4 Semantik .................................................................................................................................. 9 

4. Språkteori ........................................................................................................................................ 9 

5. Språket som verktyg ...................................................................................................................... 10 

6. Språk och lek ................................................................................................................................. 11 

7. Samtal i samspel ............................................................................................................................ 13 

8. Kritik mot barns lärande av samtal med varandra ......................................................................... 13 

9. Metod............................................................................................................................................. 14 

9.1 Urval och genomförande ....................................................................................................... 14 

9.2 Etiska aspekter ....................................................................................................................... 15 

9.3 Databearbetning ..................................................................................................................... 16 

9.4 Metoddiskussion .................................................................................................................... 16 

10. Resultat och resultatdiskussion .................................................................................................. 17 

11. Icke deltagande observation ...................................................................................................... 17 

11.1 Språkligt medvetande ............................................................................................................ 17 

12. Icke deltagande observation ...................................................................................................... 18 

12.1 Språket som verktyg .............................................................................................................. 19 



 

4 | P a g e  

13. Icke deltagande observation ...................................................................................................... 19 

13.1 Leka med språket ................................................................................................................... 21 

14. Icke deltagande observation 1 ................................................................................................... 21 

14.1 Samtal i samspel .................................................................................................................... 22 

15. Deltagande Observation 1 ......................................................................................................... 23 

15.1 Dialog .................................................................................................................................... 24 

16. Icke deltagande observation ...................................................................................................... 25 

16.1 Imitation ................................................................................................................................ 25 

17. Resultatdiskussion ..................................................................................................................... 27 

17.1 Hur sker barns språkutveckling genom lek? ......................................................................... 27 

17.2 Hur använder barn språket när de samtalar med varandra under leksituationer? .................. 28 

18. Källförteckning .......................................................................................................................... 32 

19. Bilaga A ..................................................................................................................................... 34 

20. Bilaga B ..................................................................................................................................... 35 

 

1. Inledning  

Som verksam pedagog i förskoleklass har jag fått möjlighet att se hur barn leker och använder 

samtal tillsammans. Under min utbildning har jag fått studera olika teorier om lek och språk i 

förskoleklass och insåg att det finns ett starkt samband mellan leken och språket eftersom 

språket främjar leken och leken främjar språket. I ett sociokulturellt perspektiv beskrivs 

språket som det viktigaste redskapet för kommunikation och lärande. Det är genom 

deltagande i kommunikation som barn möter och kan ta till sig nya sätt att tänka, tala och 

handla i en lek. Säljö menar att ’’Det är genom kommunikation som individen blir delaktig i 

kunskaper och färdigheter’’ (Säljö, 2000:37). 

Jag har valt att uppmärksamma detta ämnet dels för att synliggöra för verksamma pedagoger 

att lärande inom språket kan ske utan en delaktig pedagog i leken som vägleder barnen i 

språket. Knutsdotter Olofsson (2002) menar att den fria leken är ett sätt för barn att ha roligt 
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utan prestationskrav med spel eller tävlinga och ändå leda till kunskapsutveckling. Den fria 

leken betyder inte att barn ska vara fria från pedagoger utan att pedagoger ska finnas i 

närheten och observera. I leken samspelar barn med varandra och lär sig att kommunicera och 

lösa problem. Även för att de pedagoger som förstår den ”språkstimulerande potential som 

finns i det dagliga samspelet kan [pedagogerna] utnyttja den i pedagogiska sammanhang” 

(Eriksen Hagvet, 2004, s.100). 

 För att undersöka hur barn använder språk i leksiuationer har jag valt att göra en fallstudie i 

en förskoleklass i en av Stockholms förorter. Där genomfördes sex observationer med 14 barn 

i syfte att se hur barn använder språket när de samtalar med varandara under leksituationer.  

Studien baseras på från Lev Vygotskijs sociokulturella perspektiv, vilket utgår ifrån att barn 

lär genom kommunikation och samspel med andra och sin omgivning ( Vygotskij,1999). 

Lisbeth Brogren och Anita Isaksson beskriver i boken Språkutveckling - teori och praktik i 

skolår 1-3: att upptäcka, utforska och utveckla språket (2015) att barn behöver språkliga 

redskap för att tänka, känna och handla tillsammans med andra och på egen hand för att 

kunna fungera som språkande människor i samhället. För att tillägna sig dessa redskap 

behöver de använda språket på ett meningsskapande sätt och tala om vad de gör eller hur 

leken ska framställas för att bli förstådda.  Barn lär sig se språket utifrån nya perspektiv av att 

utforska språket, leka med språket samt samtala med andra. Att använda språket i många olika 

situationer och på olika sätt leder i sin tur till att barn utvecklar ett språkligt medvetande 

(Brogren & Isaksson, 2015).  

Louise Bjar och Caroline Liberg skriver i Barn utvecklar sitt språk (2010) att språket blir ett 

redskap för barn att göra sig förstådda av den eller de som barnen samtalar med. Det gäller att 

barn aktivt ska kunna delta i det framtida samhället och växa upp till en språkande människor 

som kan uttrycka sig både i tal som i skrift. Med hjälp av språket i leksituationer lär sig barn 

att inte bara förstå sin omgivning och att sortera upplevelser, utan också att förstå sig själva. 

Att kunna hantera språket ger barn förutsättningar att förståsig själva och sin omgivning (s.17-

27). Leken blir en gemensam plats för  barn att samtala, informera och dela med sig av sina 

erfarenheter och upplevelser vilket leder till att leken blir en språkutvecklande aktivitet 

(Brogren & Isaksson, 2015). Barn har en förmåga att leka nästan vad som helst, hur som helst 

när som helst med vem som helst.  Ibland fungerar kommunikationen bra mellan dem men det 

finns även de tillfällena där språket brister och mottagaren inte förstår sammanhanget eller 

språket. 
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Under leksituationer får barnen utrymme att utväxla tankar, fantasier, drömmar och 

upplevelser med varandra med hjälp av språket. Elever i förskoleklass behöver knappt leta för 

att finna utrymme till lek. Språkforskaren Lev Vygotskij betonar i Tänkande och Språk (1999) 

att leken blir en utgångspunkt för den språkliga utvecklingen. Det är nämligen i lekens värld 

barn oftast hittar tillfällen att lära sig språket tillsammans med andra (Vygotskij, 1999). 

Unni Espenakk skriver i boken TRAS: observation av språk i dagligt samspel (2013) att barn 

använder språket på olika sätt eftersom de växer upp i olika kulturella och språkmiljöer som 

påverkar deras språkliga och kommunikativa förmågor. Läroplanen skriver att elever ska ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och 

sammanhang (Lgr11). I förskoleklassen behöver barn möta alla andra barns olika erfarenheter 

och de behöver samtala, förklara för att förstå varandra. I kommunikation med andra barn 

behöver de lära sig att använda språket i rätt sammanhang och inte avbryta, vänta på sin tur 

och hålla sig inom ramarna för det talade ämnet.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att undersöka hur barn använder språket i samtal med varandra och 

hur språkets utveckling kan observeras under leksituationer. 

- Vilka tecken på språkutveckling kan observeras då barn leker tillsammans?  

 

- Hur använder barn språket när de samtalar med varandra under leksituationer? 
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3. Teoretisk anknytning och litteraturgenomgång 

Denna del av studien inleds med att förklara Eriksen Hagvets (2004) sätt att dela upp språket i 

beståndsdelar. Kapitlet fortsätter att knyta an till forskare som utgår ifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på sociokulturella aspekten av barns språkutveckling. Slutligen redovisas olika 

forskares syn på språkutveckling, språk, lek samt samtal.  

Eriksen Hagtvet, professor på Oslos Universitet, förklarar i boken  Språkstimulering 1 : Tal 

och skrift i förskoleåldern (2004) hur språket är en helhet som kan delas upp i olika segment 

där beståndsdelarna blir meningar, ord och språkljud. Nettebladh och Salameh skriver i boken 

Språkutveckling och språkstörning hos barn (2007) om språkets olika domäner, också kallade 

delar; fonologi, morfologi, pragmatik och semantik. Eriksen Hagvet förklarar att  ”Ord har en 

formsida (fonologi, morfologi och syntax) och en innehållssida (semantik)” ( 2004, s.56). 

3.1 Fonetik 

Fonem kan benämnas som betydelseskiljande språkljud och innefattar både konsonantfonem 

och vokalfonem (Engstrand, 2007). Varje språk har ett fonologiskt system vilket handlar om 

hur vi producerar och förstår språkljud. Skillnaden på fonem och bokstäver är att bokstaven 

’b’ uttalas ”be” och innehåller två fonem /b/ och /e/. Eriksen Hagtvet (2004) skriver att 

”Fonemet är en abstraktion, en samlingsbeteckning för olika uttalsvarianter av besläktade 

ljud.” (s.54). Fonem är en väsentlig del för hur barn lär sig utvecklas inom språket för att lära 

sig att koppla ljud till bokstav vilket kallas att de utvecklar en fonologisk medvetenhet.  

3.2 Pragmatik 

Pragmantiken handlar om hur barn använder språket i olika sociala sammanhang för att 

samtala och kommunicera. Det handlar om att barn lär sig om kulturens orskrivna regler för 

hur språket bör användas (Eriksen Hagtvet, 2004, s. 94) Detta gör barnen genom att anpassa 

leksituationerna till temat, orden och röstläget samt att de formulerar olika beroende på vem 

de möter.  

3.3 Morfologi 

Morfologi handlar om den grammatiska aspekten av språkets delar. Enligt Eriksen Hagtvet 

(2004) handlar morfologi om språkets böjning och konstruktion. Grammatiken är till exempel 
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avgörande för om ordets handling och tillstånd beskrivs i nutid, dåtid eller framtid. Det avgör 

även om ordet har bestämd eller obestämd form samt om det är plural eller singular. 

3.4  Semantik 

När barn utvecklar en semantisk språkförmåga har de börjat reflektera över hur och varför ord 

heter som de gör. Semantiken handlar om läran om språkets betydelse.  Barn utvecklar då en 

medvetenhet om att många ord kan se likadana ut men har olika betydelser till exempel 

”snor” med betydelsen för det som finns i näsan eller att någon tar någonting. Medvetenheten 

inkluderar även att tänka tvärt om; att ord heter olika men betyder samma sak till exempel 

”mamma” och ”mor” (Hagvet, 2004). 

Sammanfattningsvis handlar fonologi och morfologi om språkets form medan pragmatiken 

och semantiken handlar om språkets innehåll.  

4. Språkteori 

Läroplanen för förskola fritidshem och skola (Lgr11) tar sin utgångspunkt i teorin om 

sociokulturella lärandet som utgår ifrån att utveckling och lärande sker i sociala sammanhang 

och i samspelet med andra. Skolan är en viktig aktör när det gäller att skapa förutsättningar 

för barn att lära sig språka och skapa mening.  

Språkforskaren Lev Vygotskij, som är företrädare för det sociokulturella perspektivet, skriver 

i Tänkande och språk (1999) om relationen mellan språk och tänkande och hur lek i samspel 

med andra bidrar till barns inlärning. I teorin är kommunikationen, det sociala samspelet och 

språkanvändningen i samspel med andra individer ett centralt synsätt på barns 

språkutveckling.  

Den proximala utvecklingszonen, också kallad den närmaste utvecklingszonen är enligt 

Vygotskij en del av barns språkliga utveckling (1999). I samspel med andra individer har barn 

möjlighet att klara av svårare utmaningar, till exempel med barn som kommit längre i sin 

utveckling i det aktuella området (Andéassen & Allard, 2015). Vygotskij (1999) beskriver hur 

leken och språket hänger samman i den meningen att språkutveckling sker i leken men också 

att barn behöver den språkliga förmågan för att kunna leka. Han menar att i varje situation där 

samtal och samspel äger rum har barn möjlighet att ta till sig kunskaper från andra runt 

omkring sig (Vygotskij, 1999).  

Louise Bjar menar (2010, s.101- 122) att språket är en viktig förutsättning för att lyckas i 

samspel och lek. Det påverkar hur barn resonerar kring objekt och händelser i vardagen. 
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Språket är dessutom essentiellt för att uttrycka sig och aktivt kunna delta i samhället och lära 

sig förstå sig själv och sin omgivning. Leken har också stor betydelse för barns 

språkutveckling eftersom den tränar deras förmåga att samspela med andra samt förstå andra 

barn ur deras perspektiv (Dewey, 1999). Roger Säljö skriver i Tänkande i praktiken (2000) att 

det vardagliga samtalet mellan individer ger kunskap som kan tas med och som individen 

sedan formas av. Han  menar, precis som Vygotskij, att barns språk utvecklas genom 

kommunikation samt socialt samspel tillsammans med andra. De kan sedan med språket dela 

med sig av sina erfarenheter. Enligt Pauline Gibbons i Stärk språket, stärk lärandet : språk- 

och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet (2013) är 

samtal en social process som tvingar barnen att använda språket i olika sammanhang. Det är 

genom diskussioner och samtal som barn har lättare att skapa förståelse för ord och begrepp 

och lära sig svåra ord. Säljö (2000) poängterar att det är viktigt att se hur barn lär sig av att 

använda språket som redskap. Talaren själv har inte själv uppfunnit redskapen utan tar till sig 

resurser från tidigare användare och gör den till sina egna. Detta leder i sin tur till en språklig 

utveckling menar Säljö. 

5. Språket som verktyg 

Enligt Skollagen (2010:800) ska förskoleklassen främja allsidiga kontaker och social 

gemenskap, vilket betyder att stor vikt läggs på att få ihop en grupp som kan kommunicera 

med varandra (s. 129). Ett utvecklat språk är grundläggande för att barn ska fungera i skolan, 

men även i samhället i framtiden. Språket används till att kommunicera med andra individer 

och forma en ny kunskap. Det är även genom språket barn får visa vad de har lärt sig och inte 

förstår. Det hjälper även lärare att förstå vad barnet behöver stöttning i för att komma vidare i 

sin utveckling. Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) spelar leken en stor roll eftersom barn 

sällan är helt tysta under leksituationer. Språket gör att barn kan förtydliga leken för de andra 

barnen i leken. Språket blir även ett verktyg för den pågående leken eftersom det sociala 

samspelet och relationer har möjlighet att förenas, menar Knutsdotter Olofsson (2003). 

Enligt Barbro Bruce (2006, s. 349-369) måste många delförmågor uppnås för att behärska 

språket muntligt. Det gäller att barn utvecklar språkförståelsen och uttrycksförmågan för att 

kunna använda och förstå språket. De barn som är språkligt medvetna har förmågan att 

betrakta språket från utsidan och se språket ur ett annat perspektiv (Eriksen Hagvet, 2004). 

Ferdinand Saussure (1974) förklarar att språket endast är begripligt i en struktur. Han 

definierar ’det språkliga tecknet’ som enligt honom består av både en ljudföljd - ’det som 
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betyder’ (som ordet flodhäst) – och av en föreställning – ’det betydda’, det vill säga innehållet 

(det djur som vi tänker på när vi säger flodhäst). 

De Saussure (1974) menar att tecknet består av två olika men oskiljaktiga delar. Delarna 

utgörs av vad han kallar  ”betecknande” och det ”betecknade”. Det betecknande är tecknets 

utseende medan den betecknade är den mentala föreställningen som det betecknande hänvisar 

till. Tillsammans bildar de oskiljaktiga delarna tecknet. Saussure beskriver hur förhållandet 

mellan individens mentala föreställning om ett tecken och den fysiska verkligheten utgörs av 

ett led som kallas beteckning vilket också kan beskriva som ett sätt att göra individens 

verklighet begriplig. Den här synen på begreppsutveckling är Saussures tes om de spåkliga 

tecknens godtycklighet. Innan ljud eller tankar förenas genom språkliga konventioner finns 

ingen struktur. Saussures budskap är att språket skapar struktur på våra tankar och 

ljudupplevelser samtidigt som det bestämmer vår uppfattning av verkligheten. 

Althoff & Nyberg skriver i Språkets värld  (2012) om hur språket kan forma tankar och 

samtal mellan barn om något som inte finns i deras näromgivning just vid tillfället. De menar 

att barnen kan tala om allt som de kan tänka, även sina minnen. Barnen kan använda språket 

för att förmedla minnen och tankar till andra i sin närhet för att skapa nya tankar och minnen 

(s.14). För att barn ska ha möjligheten att forma nya tankar och samtal räcker det inte att 

endast kunna prata rent och ha god grammatik utan även ha möjligheten att se språket ur 

någon annans perspektiv, menar Karin Taube i sin bok Barns tidiga läsning (2007). Genom 

användning av språket blir barnet mer säkert på redskapet tills barnet tillslut blir ett med det. 

Detta leder till att kommunikation med hjälp av språket blir en naturlig del av barns vardag 

(Säljö, 2000). 

6. Språk och lek 

I läroplanen Lgr11 sägs det att ”skapande arbete och lek är väsentliga delar i det aktiva 

lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren har leken stor betydelse för att de ska tillägna sig 

kunskaper” (Lgr11, 2010, s.9).  

Enligt Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan i Barns lärande – fokus i 

kvalitetsarbetet (2009) är leken en viktig del för att lära sig språket eftersom språkträningen 

blir aktiv under leksitutioner. Det blir en nödvändighet för barnet att uttrycka sig så att 

kamraterna förstår, och dessutom förstå vad de andra säger.  I leken kopplas ord samman med 

både verkliga händelser och situationer samt lär sig barn tala i olika tempus beroende på om 

de talar om vad de ska leka eller om de talar om händelser i eller utanför leksituationen 
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(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2009). Barn lär sig förstå varandras språk och signaler av 

att de leker tillsammans och på så sätt utvecklas deras kommunikativa kompetens. Med hjälp 

av ord, ljud, tonfall och röstlägen sker kommunikationen och  barn får möjligheter att variera 

sitt språk och röst med olika tempusformer (Pramling Samuelsson, Sheridan, 2009). I det 

sociala samspelet förändras och förfinas de språkliga uttrycken. I barns lek formas 

språkutvecklande situationer där barn själva utifrån sina erfarenheter och kunskaper kan 

förenas med andra barn.I samspelet med andra barn i leken möjliggörs enligt Pramling 

Samuelsson & Sheridan (1999), ett språkligt lärande. Det är en viktig förutsättning för det 

muntliga samtalet att barn kan använda sin språkliga förmåga  i samtal och samspel, speciellt i 

lek. 

Språket är redskapens redskap enligt Vygotskij, konstaterar Säljö (2000, s.66).  Språket har en 

stor betydelse för samspel i lek eftersom det krävs att andra barn förstår vad talaren säger 

samtidigt som talaren själv behöver vara medveten om  vilka tex. tankar, ord, erfarenheter 

eller instruktioner som ska framföras (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2009). Barbro Bruce 

skriver i kapitlet Bokstavsbarnen och bokstäverna (2010, s.255-276) att barn med god 

språkförmåga har lättare att ta sig in i leken och leka med andra barn. Barn som har svårare att 

uttrycka sig eller har svårare att förstå sina kompisars språk och som uppfattas att ha sämre 

språkförmåga har svårare att leka och kommunicera i leksituationer. Det är främst inom 

lekens värld kommunikation, språk och samtal spelar en stor roll eftersom barn behöver 

förmedla tankar, känslor och erfarenheter så att andra förstår. Espenakk (2013) menar att 

samspelet och språket påverkar varandra. Det blir en förutsättning för barn om de kan språket 

väl, eftersom leken då har en möjlighet att avanceras.  

Vygotskij skriver att det är i leken barn utmanar sig själva (Vygotskij, 1999). Detta sker då 

fantasier blir verklighet och de kommunicerar med varandra och dessa leder i sin tur till 

språkutveckling. När barn leker är det vanligt att de skapar regler som de själva inte följer. 

Enligt Vygotskij är det då barn utvecklar ett avancerat tänkande. De anpassar språket efter 

leken och använder ett speciellt språk för att passa in i lekrollen (Vygotskij, 1999). Det är i 

leken barn stimuleras att kommunicera genom språk. När barn växlar vardagliga händelser 

med sagor och fantasins värld utvecklas en förmåga att anpassa språket efter lekens tema och 

mönster. Det går till exempel inte att leka krigslekar på samma sätt som att leka mamma, 

pappa barn eller rödluvan och vargen (Olofsson Knutsdotter, 2003). Barn som aktivt deltar i 

ett samtal om vardagliga företeelser får erfarenhet av betydelser av ord och meningar. De 

utvecklar också förståelsen för hur orden ska uttryckas och uttalas för att skapa en kontakt 
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med andra barn, menar Eriksen Hagtvet (2004). När barn använder språket i rollekar som 

handlar om att använda olika röster, dialekter och variationer i språket blir leken en 

språkutvecklande aktivitet. Leken blir ett verktyg för barn att använda språket till att förmedla 

information till varandra. Ett annat exempel är bygglekar eller spel där barn använder språket 

till att skapa och förklara regler samt ta och ge instruktioner från och till varandra (Brogren & 

Isaksson, 2015). 

7. Samtal i samspel 

Vygotskij (1999) hävdar att språket är till för att användas socialt och för att uttrycka tankar. 

Han anser att språket är det viktigaste redskapet för människan eftersom språket är tankens 

verktyg. Även Dewey (1999) betonar hur samtal med andra leder till möjligheten att skapa en 

dialog med sig själv. Det är genom samspel och kommunikation barn utvecklar sina inre 

tankar för att i första hand utvecklas tillsammans med andra för att senare kunna använda det 

till sig själv (Vygotskij, 1999).”Alla samtal är uttryck för mediering, och människor är på sätt 

och vis ständigt medierande resurser för varandra i interaktion. En menande blick, ett 

frågande tonläge eller en beskrivning av en händelse, medierar världen för samtalspartnern på 

ett specifikt sätt och gör lärande möjligt” (Säljö, 2000, s.37).  Språket är en adaptiv process 

genom att barn tar in information, deltar den i ett samtal och sedan anpassar språket efter 

situationen. Det talade språket leder i sin tur till att barnet kan förändra sin omgivning (Bjar, 

2010, s. 101-122).  

Bjar (2010, s.101-122) menar att barn som leker oftare i olika konstellationer utvecklar 

förmågan att vara mer tydliga i sitt sätt att använda språket och uttrycka. Detta eftersom barn 

som känner varandra lättare kan känna av varandras tankesätt och språkbruk. Barn som leker 

med olika barn måste använda sig utav innehållsord för att mottagaren ska förstå hur de 

tänker. 

8. Kritik mot barns lärande av samtal med varandra 

Pia Williams kritiserar i sin avhandling Barn lär av varandra: samlärande i förskola och skola 

(2001)  idén om att barn utvecklar sitt språk av att samtala med varandra under leksituationer. 

Hon menar att barns långsiktiga språkutveckling sker när barns språk stöds av vuxnas 

formulering av språket tillsammans med barn. Williams (2001)  menar att barn som samtalar 

utan från stöd från pedagoger, lär sig använda språket på sätt de själva finner intressanta och 

på det sättet utvecklar sitt eget språk. Utvecklingen av språket som sker mellan barn och 

pedagog kan vara att barnen kan höja av på sitt talade språk.  
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9. Metod  

Nedan kommer jag att beskriva hur jag har gått tillväga med den kvalitativa metoden, samt 

fördelar och nackdelar med metodvalet. Jag har valt att göra min studie med deltagande och 

icke deltagande observationer av hur barn använder språket för att samtala med andra barn 

under leksituationer. Stukát skriver i Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap 

(2005) att ”syftet med kvalitativ forskning är just att upptäcka och beskriva vilka fenomen 

som finns på det studerade området” (2005, s. 34).  Studien har gjorts  med barn från en 

förskoleklass i en av Stockholms förorter och studerar 14 barn som har liknande social 

bakgrund, går i samma förskoleklass och har svenska som modersmål. Jag är medveten om att 

jag inte kan generalisera resultat och dra allmänna slutsatser beroende på genus och kulturell 

bakgrund när jag har studerat en liten, socialt och kulturellt homogen grupp. 

Robert K. Yin (2013) förklarar i boken Kvalitativ forskning från start till mål hur deltagande 

observatörer behöver delta en del och observera en del utan att förbise någon av delarna helt. 

Tyngden ligger på barns språkutveckling, samspel, samtal och kommunikation mellan barn i 

leksituationer. Deltagande och icke deltagande observationer är ett fältarbete, vilket betyder 

att forskare präglas av möten i det verkliga livet där deltagarna uppträder i sina verkliga roller 

(K.Yin, 2013). Därför blir observatörens fem sinnen de väsentliga redskapen för att bedöma 

informationen från fältet.  .  

9.1 Urval och genomförande 

Inledningsvis samlades  relevant litteratur in och ett syfte arbetades fram tillsammans med 

frågeställning. Senare skickades ett blad med information om uppsats och ändamål till 

föräldrar via mail om att deras barns språk och samtal med varandra kunde hamna på en 

ljudupptagning. Samma blad sattes även upp på dörren in till förskoleklassen för de föräldrar 

som inte läser, ser, eller har mail (Bilaga A). Ett möte bokades även med skolans rektor för att 

få klartecken att göra studien och observationerna kring förskoleklassens barn. Ett skriftligt 

kontrakt skrevs senare från rektorn och bifogas i studien som bilaga B. 

Eftersom jag ville undersöka barns samtal under lek var det viktigt att hitta tillfällen att utföra 

min fallstudie när barnen skulle samtala under leksituationer. Under fältarbetet var 

följaktligen barns samtal i fokus, och i och med det var att de språkliga verbala uttrycken jag 

ville nå , valde jag att inte observera de barn som samspelade under lek utan verbal 

interaktion. 
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Under morgonen har barnen i den observerade förskoleklassen 45 minuter att leka innan 

lektionerna börjar. Så fort barnen började leka fritt utan lärarens struktur sattes 

ljudupptagningen igång. Ljudupptagaren lades i närheten av där barnen satt och samtalade 

och utförde sina lekaktiviteter. Jag koncentrerade mig på att hitta samtal barnen mellan och 

inte på att specificera mig på vilka lekar barnen lekte innan jag satte igång ljudinspelningen. 

Observationerna pågick i genomsnitt på 35 minuter vid varje tillfälle där varje samtal varade 

2-3 minuter. Under de tillfällen barn bytte lek eller samtalet avslutades förflyttades 

ljudupptagningen till en annan barngrupp. Sammanlagt har jag tolv observationstillfällen 

inspelade på sammanlagt 94 minuter och 39 sekunder. Barngrupperna som observerades var 

till antal minst två deltagare där alla var mellan 6 och 7 år. Studien kommer inte att nämna 

några genusskillnader i förhållande till språket. 

I den observerade klassen fanns det 25 barn, varav 20 barn blev observerade under 

leksituationer i olika gruppkonstellationer. Två barn var sjuka och en bortrest under de 

veckorna som observationerna pågick.Två barn höll sig gärna till egna individuella lekar, 

vilket inte kunde påverka denna studie därav anledningen till att de inte observerades. Studien 

består av sex observationstillfällen dokumenterade genom ljudupptagning i en förskoleklass 

under två veckor på förmiddagarna mellan åtta och tolv. Observationerna innehåller endast 

icke deltagande diskussioner eftersom fokus skulle ligga på barns samtal med andra barn. 

Observationerna pågick under leksituationer under dagen där barn använde språket för att 

samtala med andra barn.  

 

Många observationer blev allt för otydliga och svåra att transkribera och analysera på grund 

av konflikter som behövdes hanteras med pedagogers inverkan samt om omgivningen hade 

för hög ljudnivå. På grund av de urval som gjordes samt att en del samtal blev otydliga för 

vad som blev sagt mellan barnen transkriberades samtal mellan 14 barn totalt.  

9.2 Etiska aspekter 

Under studien har jag har följt de etikregler som är godkända av det ”Humanistisk-

samhällsvetenskapliga Forskningsrådet (VR, 2002). Det tre huvudkraven jag kommer att följa 

när det kommer till att göra studier i offentliga verksamheter är  informationskravet och 

samtyckeskravet och konfidentialkravet. Informationskravet innebar att jag var tvungen att 

informera föräldrarna till de observerade barnen (se Bilaga A) samt till rektorn på skolan (se 

Bilaga B). Samtyckeskravet betyder att studien behöver godkännas av både rektorn och 



 

16 | P a g e  

föräldrar. Jag fick ett muntligt samtycke från föräldrar och ett skriftligt samtycke från rektorn. 

Enligt konfidentialkravet har jag inte skrivit vilken kommun eller förskoleklass studien har 

pågått i, detta för att hålla skolan och rektorns namn anonyma. Med hänsyn till etiska 

överväganden har jag valt att uppdikta samtliga namn i resultatet och i diskussionen. Barnens 

namn är påhittade och observationerna namnges efter teoridelens rubriker. Det resulterar i att 

ingenting i studien kan komma att avslöja deltagarnas identiteter. 

9.3 Databearbetning 

Eftersom jag huvudsakligen är intresserad av hur barn använder språket när de samtalar med 

varandra blir studien begränsad till observationerna av barns handlingar. Yin (2013)  menar 

att observatörens uppgift blir att urskilja och bestämma vad som ska dokumenteras. På så sätt 

blir observatören själv forskningsinstrumentet för sitt arbete. Det insamlade materialet 

transkriberades och behandlades konfidentiellt och inga namn kom att nämnas i studien för att 

det skulle vara omöjligt att identifiera särskilda personer. Efter datainsamlingen avlyssnades 

och valdes relevant material efter vad som verkade relaterade till mina forskningsfrågor (Yin, 

s.161, 2013).   

Vid analysen av observationerna användes semiotiken som ett verktyg för textanalys 

DeSaussure,1974). Med termen text menas att det är ett meddelande som har spelats in i form 

av ljud och i skrift så att det är fysiskt oberoende av dess användare eller mottagare.  

9.4 Metoddiskussion 

Det ingår fler samtal i observationerna än de som kommer att nämnas i denna studie. 

Anledningen till att de inte användes var för att de inte kunde relatera till barns 

språkutveckling eller deras användande av språket.  Eftersom det endast var observationer i 

studien fanns det inget utrymme för deltagarna själva att ge förklaringar eller beskriva 

händelserna som uppstod. Intervjuer med de deltagande ge en förklaring åt händelser och 

uttryck under observationer (Yin, 2013). Istället skapades mina egna tolkningar från 

ljudinspelningarna utifrån de situationer och användande av språket som observerades. Jag 

har valt att göra studien på en skola och inte jämföra med flera skolor vilket betyder att inga 

generella slutsatser kring hur barns samtal under lek utvecklar en språklig förmåga kunde dras 

från undersökningens resultat. Det har dock inte heller varit syftet, då jag velat finna exempel 

för Vygotskis teori om hur om  leken kan ha en betydande roll för barns språkutveckling. 

Förhoppningsvis väcker studien tankar och funderingar hos pedagoger som jobbar med barn i 

de yngre åldrarna på värdet av att ta tillvara på lekens potential.  
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10. Resultat och resultatdiskussion 

Inledningsvis presenteras observationerna som gjorts under fältstudierna. Sedan binds resultat 

och litteratur samman då reflektioner i relation till frågeställningarna redogörs.  

11. Icke deltagande observation  

Malin Fredrik och Johan sitter och sorterar färgpennor när de börjar leka med språket.  

Malin: Vad blir röd baklänges? 

Fredrik: bb....d....ee...d... dröb! 

Malin: det blir bröd! 

Johan: näää ... det blir... dd...ööö..rrr... 

Fredrik: nää röd baklänges blir dör 

Johan: Dörr! Eller...dööör 

Malin: dör röd då? 

Fredrik: Nää.. brödet blir röd död [skratt] 

Johan: Nä... för brödet kan inte leva ..det kan inte vara rött och det är redan dött 

Malin: Men dörr blir också röd och jag har sett en röd dörr..faktiskt 

Johan: jag med 

Fredrik: jag med, vi har en hemma 

[paus] 

Malin:- nu provar vi en annan färg! Gul då? 

11.1 Språkligt medvetande  

I det här samtalet ändrar barnen sitt sätt att tänka på ord. De leker med bokstavsljuden i ordet 

röd och inser att det går att flytta dessa ljud så att de tillsammans låter på ett helt annat sätt än 

originalordet. De går in i en undersökande roll för att ta reda på hur språket kan se ut av att 

läsa orden baklänges och skapa nya ord. De utvecklar här sitt språkliga medvetande med hjälp 

av språkets olika domäner (Nettebladh & Salameh, 2007 ). Ur ett semantiskt perspektiv kan 

Malins yttrande ”Vad blir röd baklänges?” innebära att hon under leksituationen inser hur ord 
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sätts samman och därför ifrågasätter ordet. Ordet kan brytas ned till delar och bokstäverna kan 

formas om och läsas från ett annat håll än från höger till vänster. Vad ord betyder för yngre 

barn bestäms till större delen av deras erfarenheter och bestäms alltid utifrån sin kontext. 

Genom att barnet kommer i kontakt med ett ord som används i olika sammanhang, 

utkristalliseras och abstraheras småningom de egenskaper av ordet som kulturen lägger 

tyngdpunkt på och ordet får en viss självständig betydelse, oberoende av konkreta situationer 

(Eriksen Hagtvet, 2004, s. 87). Barnen övar på så sätt på uttala ord, leker med olika 

betoningar och språkljud samt hör hur små ändringar kan ändra på hur orden låter. Barnen 

motiverar varandra att leka med ordens ljud. I samspelet från observationen kan vi se att 

Malin motiverar Fredrik och Johan att leka med ordet ”röd” genom att läsa det baklänges och 

hitta nya ord. Detta leder till att de i ett lekfullt sammanhang övar tillsammans på att 

kombinera olika typer av språkljud (Eriksen Hagtvet, 2004). 

12. Icke deltagande observation 

Kristian, Karin och Kevin sitter och ritar samtidigt som de talar om snabba djur runt omkring 

i världen. Efter en stund blir det en lång tystnad och ett av barnen ritar en snigel på sin 

teckning. Plötsligt slänger Karin ut en fråga till kamraterna. 

Karin: - Vad är snabbast...en snigel eller en sköldpadda? 

Kristian: - kanske... snigeln.. eller nä sköldpaddan! 

[lång paus] 

Kevin: - Sköldpaddan måste ju vara snabbare 

Karin: - Varför då? 

Kristian: - båda har ju huset på ryggen 

Kevin:- nää.. inte sköldpaddan 

Karin: joo båda har ett hus på ryggen.. där de bor och så 

Kristian: - aa där de bor 

Kevin: jag har sett en som inte har  

Karin: - mmm... men den är snabbare ... kanske. [paus] ... jag vet inte. 
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[lång paus] 

Barnen sitter och ritar en stund till och Kevin blir lite frustrerad vilket han visar genom att 

göra djupa andetag och sucka för att visa att de andra inte tänker som han gör.  

Kevin:- men sköldpaddan kan ju hoppa! Då måste den ju vara snabbare 

Karin: - sköldpaddar kan inte hoppa... inte sniglar heller 

Kristian: - va? 

Kevin: - joo för grodor kan hoppa så sköldpaddor hoppar också 

Kristian: - de är inte samma 

Karin och Kristian tittar på varandra oförstående och lämnar Kevin och fortsätter till                                                                                                                                                                                                                                                

pedagogerna och  för att visa upp sina teckningar. Kevin sitter kvar och mumlar och förstår 

inte varför de tyckte att han  hade så fel. 

12.1 Språket som verktyg 

Det verbala språket är ett sätt att uttrycka sig och att lösa konflikter som uppstår. Det är 

viktigt att det finns ett gott samspel mellan talaren och lyssnaren eftersom det gäller att 

anpassa språket till varandra. När barn leker använder de rörelser, ord, tonfall och röstlägen 

för att sätta ord på vardagliga händelser och sina egna tankar (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 1999). Barnen använder det talade språket som redskap när de samtalar. Det märks 

tydligt Kristian och Karin försöker förstå vad Kevin menar, utan att lyckas. Bruce (2006, 

s.349-369) påstår att barn som har svårigheter att uttrycka sig och förstå språket som talas i 

samtalet har också svårare att ta sig in i leken. Detta märks tydligt när Kevin blir frustrerad att 

inte förstå samtalet utan iställlet sitter och försöker förstå. Kevin känner inte till vad en 

sköldpadda är utan tror att det är groddjuret padda som Kristian och Karin talar om. Som 

Andréasson & Allard (2015) beskriver att det är viktigt att barn leker med andra barn i olika 

konstellationer för att ha möjligheten att utveckla språket. På det sättet lär de sig att förklara 

sina tankar och erfarenheter.  

13. Icke deltagande observation  

Jessica och Maria sitter och ritar varsin teckning med tuschpennor i alla sortens färger. De har 

precis gjort var sitt brev som de nu ska måla frimärke på. De sitter och diskuterar en stund 

innan de kommer fram till vad motivet på frimärket ska vara. 
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Jessica:- Vad ska vi rita i frimärket?... jag ska rita en SMILEEEY! 

Maria:- jaa det ska jag meeeed! För Tomas har en smiley på sin brevlåda 

[båda skrattar och börjar rita en smiley på sina frimärken] 

Jessica:- såja, det blev FINT 

[Maria målar lite snabbare än Jessica och har  ritat en smiley som räcker ut sin tunga med en 

röd tuschpenna ] 

Maria: -Nu kan du få den röda 

Jessica:- ehehehe... min ska inte räcka ut tungan 

Maria: - meeeeeen... de ska ju vara likadanna... 

Jessica: - nä... 

Maria: - GUL 

Jessica:- Det finns ingen gugge...hahah 

Maria tystnar och tittar på Jessica med förvirrad blick. Jessica pekar på en gul penna som 

ligger lite längre bort på bordet. 

Maria:- gugge?... Guggeee! Gugge! 

Jessica: - DÄR är gugge ja... 

Maria:- gugge! Gugge [skrattar] 

Jesssica:- Nä men allvar...du behöver hämta en gugge 

Maria:- gugge gugge...HÄR är en gugge 

Jessica:- visst är gugge en fin färg?...allvar.. 

[paus] 

Jessica:- SMILEY är klar! Fiiiin 

Maria:- med MEED! Fiiin 
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13.1 Leka med språket 

Enligt Liberg (2010, s.103-125) behöver språkförståelsen, uttrycksförmågan samt 

språkanvändningen uppnås för att det muntliga språket ska fungera. Barn behöver använda sin 

språkliga förmåga för att konversera i leksituationer. Jessica och Maria visar båda två att de 

behärskar språket på många olika sätt. För det första använder de ordet Smiley som är ett 

låneord. Maria berättar att hon kan relatera till ordet eftersom hon kopplar det till något som 

finns i hennes vardag utanför hennes omgivning just nu. Det andra sättet barnen behärskar 

språket i samtalet är när de leker med ordet ’gul’. Jessica börjar att leka med ordet och kalla 

färgen för ’gugge’. Maria imiterar snabbt och tycker att det är ett jättebra namn. Hon repeterar 

det så många gånger att Jessica ber henne att sluta, men avslutar själv meningen med det nya 

ordet. Pramling Samuelsson & Sheridan (2009) skriver hur barn utnyttjar leksituationer till att 

leka med språkets olika ljud och är det vanligaste sättet att leka kamrater emellan.  

 

14. Icke deltagande observation 1  

Anton, Anna, Agda och Adolph sitter och leker med leksaker de har tagit med hemifrån. Alla 

har likadana och meningen med leken är att köra ”match” mot varandra genom att snurra 

leksakerna så de krockar in i varandra. Den sista leksaken som fortfarande snurrar har vunnit. 

Under lekens gång krockar en av barnens snurror in med en väldig kraft som  slutligen gör att 

Adolphs leksam går sönder. 

Anna:  Det där är Adolphs ... den gick sönder 

Anton: åååh neej Adolph! 

Agda:  oh no... 

Adolph: nu måste jag betala... det var min storebrorsas 

[Adolph börjar gråta] 

Agda: okej... jag kan ge dig en krona då 

Anton:  jag kan... jag kan ge dig en femhundralapp! 

Anna: aaa..men jag kan ge dig en tusenlapp! 

Agda: nää jag vågar inte ge dig så mycket pengar....man... nä det är inte bra...jag får inte det 
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Anton:- nä jag tänker... du kan få tio kronor... 

Anna: nä jag.. du kan få tio, men använd aldrig den....hans saker mer. Du har inte råd då.. 

Adolph snyftar och torkar tårarna. Sedan får han låna en av kompisarnas leksak och leker 

vidare. 

14.1  Samtal i samspel 

Knutsdotter  (2003) skriver om hur barn lär sig att kommunicera med språket och lära sig visa 

sina tankar och känslor. Anna, Anton och Agda visar snabbt i samtalet sin förskräckelse 

genom att utrycka sig med språket när de inser att Adolphs leksak har gått sönder. Barnen 

anpassar språket efter hur Adolph reagerar på den trasiga leksaken. I början reagerar barnen 

genom att säga ”åh nej” och hävdar att hans leksaker alltid går sönder. Efter att de sett att 

Adolph börjar gråta försöker de istället trösta honom genom att försöka förmedla att de kan ge 

honom pengar för att köpa en ny leksak.  Taube (2007) menar att barn måste kunna anpassa 

språket efter vem de talar med och se situationen ur någon annans perspektiv. När Adolph 

berättar att han måste betala för leksaken eftersom den var lånad börjar kompisarna tänka ur 

hans perspektiv. Vygotskij (1999) menar att barn som möter problem lär sig tänka och på så 

sätt utvecklas. Istället för att med kroppspråket krama och trösta Adolph använder hans 

vänner språket för att förmedla hur de kan lösa problemet med den trasiga leksaken. Ordbyten 

mellan barn är oundvikliga under leksituationer och de behandlar många olika ämnen under 

sina samtal. De kommunicerar med hjälp av olika språkstrukturer  som innefattar tonfall, 

tonlägen, pauser och ljud för att öka sin språkliga färdighet. Anton och Agda yttrar snabbt ett 

ledsamt nej när han inser att Adolphs leksak har gått sönder. Pausen som uppstår när Adolph 

bli ledsen påverkar de andra barnen att byta tonfall till ett mer hoppfullt för att göra Adolph 

gladare. Enligt Pramling Samuelsson (2009) är alla personer barnet möter viktiga, ingen är 

viktigare än den andra för barnets språkutveckling utan alla parter kompletterar varandra. 

Utvecklingen av barns språk utvecklas huvudsakligen av att barn använder och möter språket 

i olika situationer tillsammans med andra (Liberg, 2010, s. 77-97). De andra barnen går ihop 

tillsammans för att göra Adolph på bättre humör och använder språket för att uppmuntra, få 

honom på andra tankar och hitta en lösning på hans problem. 

Tillsammans använde de språket som verktyg för att hjälpa Adolph som sitter och gråter. 

Agda i sin tur verkar ha mer erfarenhet om pengars värde och upplyser sina vänner om detta 

genom att berätta att det inte är bra att ge ut så mycket pengar. De andra kompisarna förstår 
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vad hon menar när hon säger att det inte är bra och sänker därför summan på vad de kan ge 

till Adolph.  

15.  Deltagande Observation 1 

Två barn sitter och leker med lego. De bygger ett hus med en familj där mamman är gravid. 

Det ena barnet talar om att hans mamma också har en bebis i magen, precis som i leken just 

nu. Jag sitter samtidigt med ljudupptagning och märker snart att jag även blir deltagande i 

observationen då jag bjuds in i samtalet. 

Pelle:  Min mamma har en bejbis i magen, visste ni det? 

Lisa:  Näää... eller jo kanske...  

[Paus] 

Lisa: blir det en pojke eller flicka då... eller..? 

Pelle: Jag vet inte. Vad gissar ni ? [syftar till mig som observatör och Lisa] 

Observatör: Jag tror att det blir en tjej. Din mamma blir ju ensam flicka i familjen annars. 

Lisa: Jag tror också flicka. 

Pelle: Hon blir inte ensam! För dutte är ju en tjej! 

Lisa: Vem är dutte? Är det en  hund eller så..? 

[paus] 

Pelle: Nää. Dutte är våran  hamster och hon är ju tjej 

Observatör och Lisa: ahaa... 

Pelle: Så hon är inte ensam... [paus] Nä.. så hon blir... vi inte ensamma.. för pappa, jag och 

Bill [lillebror] ehh... blir ju tre. Åå.. dutte och mamma blir ju två... så det kan det ju helst bli 

sju! För om det blir en flicka då.. då kan det ju bli tre tjejer och ehm... tre killar. 

Lisa: det är två killar i min familj och tre tjejer. 

Pelle: då måste det vara en kille till om ni får en till bejbis. De tycker ja iallafall. 

Lisa: aaa.. men jag tror inte det..? 
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Pelle: näää men OM ni får en bejbis, såklart 

Lisa: men ja tror inte de 

15.1 Dialog 

Vygotskij (1999) skriver att språket och samtalen spelar en stor roll i leken eftersom det gäller 

att kommunicera så att andra förstår. I dialogen som uppstod mellan Lisa och Pelle blev 

därför viktigt att Pelle kunde använda språket som förutsättning för att upprätthålla samspelet. 

Det är viktigt att notera att Pelle och Lisa talar om något som hör till deras vardagliga 

händelser vilket de i sin tur kan diskutera om i samtalet. Det är i leken som barn får 

möjligheten att sätta ord på sina vardagliga händelser. De använder tonfall, röstlägen och 

andra signaler för att kommunicera (Pramling & Samuelsson, 1999). Knutsdotter menar att 

barns språk stimuleras samtidigt som barn samtalar i leken. Det är från deras vardagliga 

händelser som de kan anpassa språket efter dess tema och mönster. I leken talar barn ett mer 

varierat språk än i vardagssituationer, då de kan prova på olika nya funktioner såsom 

exempelvis vara vuxna, fröknar eller att vara skådespelare i en berättelse. (Knutsdotter 

Olofsson, 2002). Det kan handla om tankar, känslor eller uppfattningar. Pelle använder olika 

tonfall och röstlägen när han frågar vad deltagarna i samtalet har för tankar och uppfattningar.  

Bjar (2010, s.101-122)  skriver att barn använder olika sorters språk beroende på mottagaren. 

Det kan vara ett specifikt språkbruk, ord eller ljud och betoningar för att de andra i samtalet 

ska förstå talaren. Pelle inleder samtalet med att berätta om något i hans vardag som relateras 

till vad de leker just nu.  Genom att avsluta första meningen med en fråga bjuder han in 

deltagarna  i samtalet. Pelle vill också veta vad de andra deltagarna i samtalet tycker. Här kan 

vi se att Pelle har behärskat prosodi vid många tillfällen under samtalet eftersom han vet vilka 

tonlägen han ska välja när det är en fråga samt på slutet när han väljer att betona ordet ”om” 

för att visa att det inte är med stor säkerhet att det händer.  

Lisa avslutar många meningar med en fråga. Det är osäkert om detta är för att hon vill att 

Pelle ska fortsätta samtalet eller om det är för hon inte vet när en mening ska avslutas med en 

fråga. Althoff & Nyberg (2013) skriver om hur ett barn kan använda språket för att skapa nya 

tankar och minnen och språk. I slutet av samtalet kan vi se att Pelle försöker skapa nya tankar 

hos Lisa om hennes föräldrar potentiellt skulle få ett syskon med att säga ” näää men OM ni 

får en bejbis, såklart”.  
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16. Icke deltagande observation 

Emelie, Simn, Felix och Olof sitter och leker med lego. Alla bygger bilar som de ska ha 

tävling med. Det gäller därför att de bygger ihop bilar som är snabba och smidiga. Ett av 

barnen, Olof, tycker att hans bil är den bästa bilen, men de andra barnen är mer intresserade 

av att bygga sin egen. 

Emelie:-Min bil har den här i mitten 

Olof:-men..! 

Simon:- Kolla här då...på min! Kolla här..kolla på min motor 

Olof:-vem vill.. vem .. 

Emelie:- shit vad min är bra 

Olof:- vem vill härma mig? Hallåå... vem vill härma min bil? 

Felix:- åhhh... min är inte klar ..vänta på mig! 

Olof:-men du kan härma min bil? Kolla här! Den är jättebra..titta..den är snabb för jag har satt 

dit den här saken däär..och så.. 

Felix:-mmm.. fast.. 

Olof:- men om du härmar min bil så måste du flytta den här och då är dom samma 

Felix:- okejdå... det blir bra faktiskt 

16.1  Imitation 

Vygotskij (1999) menar att barn imiterar varandra under leksituationer. Han skriver att 

”barnets lek fungerar mycket ofta bara som ett eko av vad det sett och hört från de vuxna, 

men icke desto mindre reproduceras aldrig i leken dessa element ur barnets tidigare 

erfarenheter exakt sådana som de var i verkligheten” (Vygotskij 1999,  s.15). Han fortsätter 

beskriva hur barn lär sig genom att härma varandra i samband lek och utvecklar på så sätt ett 

samarbete sinsemellan. Vygotskij skriver att det är genom imitations som barn utvecklar 

inlevelse, empati och socialt samspel. Språkinlärning och utveckling är ett resultat av 

imitation hos andra människor. Barnet använder sedan språket som ett verktyg för att kunna 

förmedla sig och då speciellt sina behov, men även för att kunna tala om sina handlingar.  
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Olof har fått en förståelse för förmågan att imitera. Han förstår att om någon härmar honom 

betyder det att han gör någonting bra och att andra kan lära sig av detta. Enligt Praming 

Samuelsson & Sheridan (2009) provar barn vad de kan göra tillsammans med andra med att 

imitera de varandra både i bekanta och obekanta situationer. På så sätt utvecklas barnens sätt 

att hantera språket för att hjälpa varandra, lösa problem och dela med sig av sina erfarenheter. 

Det är genom barns delaktighet i olika leksituationer med samspel och samtal med andra som 

lärandet sker. Vygotskij (1999) hävdar att imitation främjar lärandet om det sker på barns 

egna intiativ. Barn imiterar varandra ofta genom upprepning, såsom i situationen med Olof så 

vill att de andra ska bygga en precis likadan bil som han har. Upprepning hos barn i yngre 

åldrar under leksituationer kan ske både i handlingar och språkligt, menar Hagtvet (2004).  
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17. Resultatdiskussion 

Denna studie har gett mig en djupare kunskap om hur essentialla barns samtal med varandra 

i leksituationer är för deras språkutveckling. I resultatdiskussionen kommer jag att 

sammanfatta mina frågeställningar vilka är ”Vilka tecken på språkutveckling kan observeras 

då barn leker tillsammans?” och ”Hur använder barn språket när de samtalar med varandra 

under leksituationer?” 

Enligt Eriksen Hagtvet (2004) är det viktigt att barn lär sig kommunicera med för barnen 

viktiga personer. Några av de viktigaste personerna för barnen är de andra barnen i 

förskoleklassen. I samspelet med andra barn i leksituationer upplevs språket som naturligt och 

meningsfullt. Hagtvet (2004) menar att barn leker för att det är meningsfullt och viktigt för 

dem och i leken utvecklas således både det sociala och det språkliga medvetandet. I leken 

skapas de sociokulturella resurserna som innebär att barn kan dela med sig av sina 

erfarenheter med andra. Av dess anledningar är det viktigt att leken får ta plats i förskoleklass 

och att pedagogen ser hur barn utvecklar språkinlärningen under leksituationer (Hagvet, 

2004).  

17.1 Hur sker barns språkutveckling genom lek? 

Pramlig Samuelsson & Sheridan (1999) poängterar att språkträningen blir aktiv under 

leksituationer. I leken tränar barn framförallt sitt ordförråd, meningsbyggnaden och sociala 

regler. Dessutom förhandlar barnen om roller och planerar hur de ska utföra olika lekar och 

aktiviteter. Barn behöver därför språket för att ha möjlighet att genomföra en lek. I 

observationen mellan Malin och Fredrik (5.1.1) försöker Malin motivera Fredrik att föra leken 

framåt genom att ifrågasätta ordet ”röd”. Detta leder till att de tillsammans utvecklar språket 

genom leken. På ett lekfullt sätt lär Malin Fredrik att tänka och resonera kring ordets 

betydelse och form. 

Under leksituationer med andra barn utvecklar barn sin inlevelseförmåga, språkförmåga, 

konflikthantering och förmågan att anpassa språket till sammanhanget(Liberg, 2003). 

Inlevelseförmågan handlar om att barn kan använda språket till att beskriva och förklara 

någonting som existerar utanför deras omvärld vid tidpunkten för leken. De bygger upp sitt 

språk för att kunnna sätta ord på sina fantasier (Vygotskij, 1999). Med ett tillgängligt språk 

menas här något som de själva har erfarenhet av från tv-spel, filmer eller böcker. På det sättet 
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kan barn leva sig in i fantasivärlden och utifrån det skapa ett språk anpassat till leken. Med 

hjälp av språket anpassar barnen sina ordval, tonlägen och språkljud för att passa in i 

leksituationen.  

Leken har en betydande roll för barns språkutveckling. Anledningen är att barn lär sig nya sätt 

att utveckla sin språkliga förmåga under leksiutationer och att använda språket till att samtala 

och förklara sina tankar. Av många av observationerna kan slutsatsen dras att barn även 

behöver lära sig använda språket för att bli förstådda. I observationen av interaktionen mellan 

Kristian, Karin och Kevin (5.2) försöker Kristian och Karin sätta ord på sina tankar så att 

Kevin ska förstå. Barn som leker tillsammans lär sig att använda språket som ett verktyg för 

förklara så att andra förstår (Vygotskij, 1999). Under samtalen vid observationerna fick 

barnen en större förståelse för när, var och hur orden används. Det betyder att språket har en 

stor betydelse för barns fortsatta utveckling inom lek och social kompetens. En pedagog eller 

en vuxen har redan en språklig förmåga att förstå vad barn menar, vilket gör det lättare att 

förstå barns tankesätt när de förklarar något. Utan språket hade barnen inte vetat vad de skulle 

göra när de leker. I leken använder barn språket hela tiden för att kunna fortsätta leka med 

varandra och veta vad de ska leka, hur de ska leka etc. På det sättet utvecklar de sättet att 

uttrycka sig så att andra barn förstår. Då gäller att barn har ett gott ordförråd som kan förklara 

samma sak på olika sätt.  

När barnen under observationen lekte och samtalade fanns det inget prestationskrav, utan de 

vågade tala fritt. Detta stämmer överens med Knutsdotter Olofsson som anser att leken ska 

vara fri från krav och prestation. Leken ska vara meningsfull och ha betydelse för att barn ska 

kunna förstå varandras signaler och ha roligt (2003). Hon beskriver hur kommunikation 

uppstår spontant under leksituationer eftersom barnen behöver komma överens om hur de ska 

leka. På det sättet övergår leken till ett lustfyllt språkligt lärande eftersom barnen lär sig av 

varandra (2003, s.77). En lustfylld språkutvecklande leksituation uppstår mellan Jessica ohch 

Maria under observation 5.3. Barnen imiterar varandras språk och leker med dess ljud. De 

skapade ett smeknamn till färgen gul och upprepar namnet ”gugge” flera gånger. De använder 

också det engelska ordet”Smiley” som de båda två ritar och delar sina tankar genom språket 

för att kunna rita dem likadana. 

17.2 Hur använder barn språket när de samtalar med varandra under leksituationer? 

Enligt Bjar (2010, s.101- 122) utvecklar barn språket genom att samtala med varandra under 

vardagssituationer. Barn använder språket under leksituationer genom att samtala och 
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reflektera över de ord och uttryck de har hört i vardagen. Bjar & Liberg (2010, s.18) menar att 

det är viktigt att barn kommunicerar med varandra för att skapa mening. Samspelet under 

leken kräver att barn använder ett gemensamt språk som är relevant för leksituationen.  Barn 

ska kunna göra sig förstådda samt kunna förstå andra runt omkring sig i sin omvärld. 

Resultatavsnittet av studien ger exempel på att barn använder språket under leksituationer 

med andra barn till att upptäcka, forma och skapa nya kunskaper om och genom språket. En 

del barn har utvecklat den språkliga förmågan och leker med bokstävernas ljud och form. 

Andra barn leker med ordens mening och struktur. Tillsammans med andra har barn förmågan 

att använda språket till ett redskap för att föra leken och samtalen framåt i leken. I 

observationen mellan Pelle och Lisa (5.5) använde Pelle språket för att föra leken vidare. Han 

talade om något som hörde till hans vardag och ställde frågor till Lisa så att hon kunde vara 

med i samtalet. Pelle kan också använda språket som ett verktyg för att förklara och sätta ord 

på sina tankar. Under observationen använder Pelle ett annat tonfall till Lisa för att visa att det 

är en hypotetisk situation om hennes föräldrar skulle få ett till barn.  

Espenakk (2013) menar att barn använder språket på olika sätt eftersom de är på olika nivåer i 

sin språkutveckling. De växer upp i olika språkmiljöer vilket påverkar deras språkliga och 

kommunikativa förmågor. Under leksituationer lär sig barn anpassa språket till mottagaren 

genom att använda olika röstlägen, tonfall och val av ord och uttryck. I observationen mellan 

Anna, Agda, Anton och Adolph (5.4) använder barnen språket för att förmedla sina känslor. 

När Adolphs leksak går sönder ändrar de andra barnen röstläge för att visa att de tycker synd 

om honom. De ändrar också tonfall när de istället försöker hitta en lösning till problemet. När 

barnen använde språket som ett verktyg till att förstå varandra uppmuntrade detta till att 

Adolph ville fortsätta leken. När barn leker och samtalar lär de sig att även inta andras 

perspektiv, följa med i andras berättelser och förstå olika sorters förklaringar. Ett exempel är 

samtalet mellan Kevin, Karin och Kristian (12.1) när barnen med ord försöker förklara hur de 

tänker kring ämnet. Kevin har ett eget resonemang men blir stött när de andra inte accepterar 

hans resonemang.  

Barn utvecklar förståelsen för att det inte går att använda samma slags språk i alla lekar. Det 

går till exempel inte att leka med bilar och använda samma språk som när de ritar teckningar 

med ett annat motiv. Det innebär att barn under leksituationer ingår i en mängd olika 

meningsskapande sammanhang , såsom Bjar & Liberg  poängterar (2010, s.18).  
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Slutdiskussion 

 

De lekar som barnen lekte i förskoleklassen var mestadels stillsamma lekar där samtal kunde 

äga rum under dessa samspel mellan barnen pågick ett språkligt samspel och barnen leker 

med språket på ett lekfullt sätt genom att ge varandra instruktioner, frågor och lyssna på 

varandra. Barnen blir de aktiva deltagarna i samspel med andra barn och använder språket i de 

lekar och händelser de samverkar i. 

Eriksen Hagtvet (2004, s. 63) uttrycker att det är riskabelt att lägga allt för stort fokus på 

barnens ålder eftersom det gäller att förhålla sig till att alla barn är olika i barngruppen och lär 

sig på så sätt av varandra oberoende ålder, vilket jag håller med om. I leken samspelar barn 

som till åldern är samma, men som kommit olika i sin utveckling – både inom det sociala och 

det språkliga. Jessica visar Maria hur det går att leka med ordet ”gul” genom att kalla färgen 

för ”gugge”. I och med detta förstår Maria språket på sättet att det inte finns något motiverat 

samband mellan dess innebörd (De Saussure, 1974). Ju mer Maria och Jessica använder 

samma teckensystem (ord) desto mer kommer deras ”betydelser” hos meddelandet närma sig 

varandras (1974) .   

Precis som Saussure (1974) nämner är språket som betecknande och betecknade del är inte 

det viktiga att belysa i denna studie, utan att det är barns gemensamma handlingar med ljud 

och tankar som utvecklar språket. Barns verbala yttringar skapar och sätter ramen för hur 

leksituationen ska se ut, till exempel när Olof ville att alla skulle härma honom och Felix 

slutligen följer efter och får hjälp att bygga sin bil. Det språkliga lärandet innebär mer än bara 

ordkunskap. Det innebär ytterst processen att bli en aktiv medborgare i det framtida 

samhället.  

I min studie har jag kommit fram till att lekkulturen i de tidiga åldrarna inte bara rör det 

sociala samspelet utan verkar som grund för språkets utveckling. Tillsammans med andra 

barn lär barn att använda språket genom att leka med ljud, bokstäver och meningar. Detta gör 

att jag anser att det är viktigt att barn får möjligheten att samtala i leksituationer och stödja 

dem genom att uppmuntra leksituationer för att de ska få möjligheten att utforska och leka 

med språket tillsammans. I alla olika lekar som observerades skedde ett möjligt lärande för 

barns språkutveckling. Slutsatsen bekräftar de observationer och teorier som jag har utgått 

ifrån vilket innebär är att språkinlärning när barn samtalar med varandra under leksituationer. 
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Förhoppningsvis visar studien på att leken bör få ett större utrymme i förskoleklass för alla 

barns rätt att utveckla ett rikt och fördjupande språk. För mig som verksam pedagog i 

förskoleklassen visar studien på hur viktigt det är att pedagoger finns i närheten av barns fria 

lekstunder och uppmärksammar kommunikationen som uppstår för att vidare kunna utveckla 

den. Eftersom leken sker på barns villkor och utgår från deras egna intresse är den fria leken 

därför essentiell för barns språkutveckling.  
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19. Bilaga A 

 

Hej föräldrar! 

Jag har nu börjat skriva min c-uppsats för att avsluta mina studier. Från och med idag, måndag 11/4-

16, kommer jag under 2 veckor att observera barnens samtal med varandra när de leker för att se hur 

de använder språket. Syftet är att se hur barnens språk kan utvecklas genom samtal med varandra. 

Samtalets ämne är inte väsentligt i uppsatsen utan endast hur det använder språket för att lära sig nya 

ord och uttryck och förmedla sina tankar, känslor samt hur de använder språket till att lösa konflikter 

osv. 

Observationen kommer att ske genom anteckningar men även genom ljudupptagning (ej video). 

Självklart kommer det inte att nämnas några namn i uppsatsen. 

Är det någon som inte vill att ert barns språk ska observeras eller om ni har några får ni gärna meddela 

mig så jag vet. 

Det ska bli roligt att höra era barns interaktion med sina kompiar! 

 

Med vänliga hälsningar Linnea Arnkärr 0704406689



 

35 | P a g e  

 

20. Bilaga B 

 


