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Sammanfattning  

Syftet med aktuell studie var att undersöka förskollärares uppfattning om 

språkutvecklande arbetssätt i den fria leken. Två rektorer som har ansvar för flera 

förskolor, blev kontaktade varav totalt sex respondenter på fyra förskolor lämnade 

intresse. Forskningsöversikten berör vikten av ett medvetet kommunikativt 

förhållningssätt. En tilltalande och lustfylld miljö är också någonting som skrivs 

fram som bärande när det handlar om barns vilja att lära. Att arbeta 

språkutvecklande i den fria leken ter sig olika på olika förskolor och hos olika 

förskollärare. De skilda uppfattningarna har identifierats genom kvalitativa 

intervjuer och respondenternas uppfattning till språkutvecklande arbetssätt 
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analyseras genom en fenomenografisk analys som tolkas med hjälp av den 

sociokulturella teorin. Resultatet visar att läsa hur förskollärarna använder miljön 

som ett verktyg när det handlar om att främja barnens intresse och locka till fri lek 

och språkutveckling. Det vilar en gemensam uppfattning hos förskollärarna när det 

kommer till att bemöta barn responsivt i den fria leken. 
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Abstract 
The purpose of the study at hand was to examine preschool teachers' opinion on a 

language developing way of working in free play. Two principals, which both head 

several preschools, were contacted which resulted in six respondents at four 

preschools who showed an interest in participating. Working with language 

development in free play materializes in different ways at different preschools and 

with different preschool teachers. The differing opinions have been identified 

through qualitative interviews and the respondents' opinions have been analyzed 

through a phenomenographic analysis and interpreted through sociocultural theory. 

The results show how the preschool teachers use their surrounding environment as 

a tool to promote children’s interest and to encourage their free play and language 

development. The preschool teachers share a common understanding when it comes 

to how they should handle children responsive in free play. 
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Förord 
Detta arbete har kantats av mycket känslor - fjäderlätta som blytunga. För att inte 

tala om stressen, nervositeten, sömnlösheten, de sena kvällarna, barn som vill ha 

uppmärksamhet och hus som ska renoveras och byggas. Nu när arbetet går mot sitt 

slut är vi nog rörande överens om att vi aldrig skulle klarat det utan våra fästmän. 

Tack för ert tålamod och tack för att ni alltid ställer upp när det krisar som mest. 

Kanske mest som moraliskt stöd, för utan det stödet hade vi kastat in handduken 

för länge sedan. För att inte tala om mor- och farföräldrar som, näst efter våra män, 

nog fått ta det största ansvaret på hemmaplan när inte våra egna armar och ork (!) 

räckt till.  

 

Speciellt tack till alla förskollärare som deltagit, utan er hade studien inte varit 

möjlig att genomföra.  

 

Katarina Johansson, vår handledare, hur skulle det gått utan dig? Du som funnits 

där med den allra största peppen. Det största och tryggaste bollplanket genom denna 

resa. Som inte slutat tro på oss trots alla frågor, nederlag, svett och tårar. Vi hade 

inte kunnat önska oss en bättre handledare. Tack!  

 

Ett speciellt tack till våra barn, Aaron, Arvid och Olle, för ert tålamod när inte 

mamma kunnat vara där. Framför allt tack för tålamodet ni haft när vi spenderat 

alldeles för många timmar på Zoom. Kanske mest tack för all den energi vi fått 

tanka hos er för att komma hela vägen i mål. Ni har varit exemplariska - vi älskar 

er! 

 

 

 

Linnea Nilsson & Emma Pålsson 
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1. Inledning 
Vårt gemensamma intresse och det vi brinner för är arbetet med barns 

språkutveckling och de oändliga möjligheterna som finns i just språkandet. Under 

vår yrkesverksamma tid har vi på olika sätt jobbat målmedvetet och med stor 

nyfikenhet gällande språkutveckling på våra respektive arbetsplatser. Tillsammans 

började vi studera till förskollärare hösten 2019 och är nu snart i mål efter 3,5 års 

studier. Intresset för barns språkutveckling har under tiden bara växt sig starkare. 

Därför känns det viktigt att forska kring ett språkrelaterat område när det kommer 

till vårt självständiga arbete. Leken är av bidragande faktor till nästan allt lärande 

för barn. I förskolan används begrepp som fri lek och lekresponsiv undervisning. 

Definitionen av fri lek kan vara något svår att ta på men går att beskriva som en lek 

där barnen är fria att gå in och ut ur leken som de vill samt välja lekaktivitet själv. 

En intressant aspekt är hur förskollärare väljer att arbeta språkmedvetet i den fria 

leken. Går det att skapa lärandesituationer i den som har som huvudsyfte att agera 

språkutvecklande? Går det att använda den fria leken som en arena för 

språkutveckling? 

1.1 Bakgrund 

Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) lyfter hur leken ska ses som 

grundläggande för allt lärande i förskolan oavsett om den är planerad eller fri. Leken 

bidrar också till en positiv bild om sig själv och andra. Vidare lägger leken grunden 

för fortsatt lärande varför det är viktigt att avsätta tid för den i verksamheten. 

Leken benämns i läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) utifrån två olika 

lekperspektiv där den ena är lek som barnen tar eget initiativ till, som ofta benämns 

som den fria leken. Den andra är den leken som introduceras av någon vuxen som 

beskrivs som den styrda leken. Båda delarna av leken ska få ta plats där barnen ska 

ges möjlighet att delta utefter sin egen förmåga och intresse. När förskollärare, på 

lämpligt sätt, leder eller följer leken kan den utvecklas och miljöer skapas utifrån 

barns behov och intressen (Skolverket 2018).  
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Under tidens gång har leken betraktats på olika sätt och forskare verkar vara överens 

om att leken är viktig för barns utveckling och att den ska få ta plats i verksamheten 

(Andréasson & Allard 2021). Det är genom leken barn får chans att bearbeta intryck 

och utforska olika identiteter men de får också utlopp för sin kreativitet samt 

förmåga att samarbeta och kommunicera (Pramling & Wallerstedt 2019). Att som 

vuxen ta del i barns lek bidrar till gemensamma upplevelser och skapar viktiga 

relationer. När förskollärare medverkar kan de också bidra till en lekresponsiva 

undervisning. Med den lekresponsiva undervisningen bidrar förskollärare också till 

att skapa möjligheter för lärande genom lek (Andréasson & Allard 2021). Pramling 

och Wallerstedt (2019) beskriver den lekresponsiva undervisningen som ett 

skeende först när barn och förskollärare delar engagemang och intressen, vilket 

bidrar till ett barns perspektiv med synsättet att undervisningen tar vara på mångfald 

och olikheter vilket i sin tur bidrar till barns positiva självbild och tilltro till sig 

själva. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) beskrivs det hur förskolan ska bidra 

till barns språkutveckling genom ett genomtänkt och utvecklande arbetssätt. 

Miljöerna stimulerar och uppmuntrar barnen att utveckla språket genom 

kommunikation och interaktion, dels mellan barnen och mellan barn och 

förskollärare. Vidare förklarar Skolverket (2018) att förskolan ska främja 

språkutvecklingen hos varje individ genom en inspirerande undervisning som tar 

vara på och uppmuntrar varje barns nyfikenhet och intresse för kommunikation 

genom olika uttrycksformer.  

 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka förskollärares uppfattningar om 

språkutvecklande arbetssätt i den fria leken och hur den kan planeras för att gynna 

barns språkutveckling. Syftet med studien leder fram till följande frågeställning: 

1.2.1 Frågeställning 

- Vad är förskollärares uppfattningar om språkutvecklande arbetssätt i den fria 

leken? 
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2. Tidigare forskning 
Nedan presenteras forskning som ses som relevant i förhållande till studiens syfte 

och forskningsfråga. Nedanstående forskning är uppdelat i tre kategorier: 

kommunikation och samspel, lekens roll och miljöns betydelse.  Sökningar efter 

forskningsartiklar är gjorda i ERIC, Summon och Google Scholar, vilka har 

resulterat i upptäckten att forskning kring barns tidiga språkutveckling är svår att 

finna. Nedan går det att läsa forskning som berör både förskolebarn och yngre 

skolbarn. 

2.1 Kommunikation och samspel 

Dale, Grazia Tosto, Hayiou-Thomas och Plomin (2015) menar att vuxnas 

interaktion med barn är en bidragande faktor till deras språkutveckling. Gerholm 

(2018) belyser att barns inlärning av ord, joller- och språkutveckling samt samspelet 

mellan vuxen och barn är en central faktor för hur språket kommer att utvecklas. 

Det är i hemmet som barnets språkliga uppbyggnad har sin start och en förälder 

som läser för sitt barn underlättar för barnet när det i sin tur ska läsa av sig själv 

(Hood, Conlon och Andrews 2008). Dale et al. (2015) lyfter även fram tidigare 

studiers resultat, vilka visar på utvecklad språkutveckling hos ett barn där vuxna 

interagerar generellt och mycket med barnet under dess första levnadsår. Winch-

Dummett (2006) talar likt Dale et. al (2015) om vikten av att vuxna är delaktiga och 

kommunicerar med barnen i deras tankar, intressen, frågor och funderingar för att 

utveckla ordförrådet och på så vis utmana språkutvecklingen.  

 

Hood, Conlon och Andrews (2008) belyser likt Gerholm (2018) hur betydelsefullt 

det är att vuxna erbjuder barn språkfrämjande redskap redan i tidig ålder. Hood, 

Conlon och Andrews (2008) poängterar att det inte syns några skillnader gällande 

den fonologiska medvetenheten hos barnet utan skillnader syns i stället i barnets 

ordförråd, vilket har att göra med tidig språklig medvetenhet. När vuxna i barnets 

närhet har som syfte att samtala med barnet menar Gerholm (2018) att det utvecklar 

en nyfikenhet kring olika föremål eller situationer i barnets omgivning. Skans 

(2011) beskriver i sin avhandling hur de gemensamma upplevelser som finns bland 
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barnen och förskollärarna i förskolan allt som oftast genomsyras av kommunikativa 

handlingar. Sådana upplevelser exemplifieras som samlingar eller matsituationer 

där också lärande sker. Att ha ett betydande syfte för hur förskollärare bemöter 

barnen pedagogiskt menar Norling (2015) ses som betydande för hur samspelet med 

barnen skapar språkutvecklande situationer. Vidare beskrivs av Norling (2015) hur 

en språkpositiv inställning hos vuxna bidrar till barns vilja att faktiskt bruka sitt 

språk. Författaren menar således att det är av yttersta vikt att förskollärare bidrar 

med en inställning som aktivt får barn att vilja prata. Detta möjliggör för barns 

kreativa vilja att utforska språkmöjligheter. Detta tankesätt går hand i hand med vad 

Aspelin (2019) redogör för i sin forskning om relationell kompetens där 

relationerna och förskollärares inställning lägger grunden till lek och lustfyllt 

lärande. Tankesättet som Norling (2015) och Aspelin (2019) har bidrar till och 

gynnar de gemensamma upplevelser och aktiviteter som figurerar i förskolans 

dagliga verksamhet. 

2.2. Lekens roll 

Wasik och Jacobi-Vessels (2017) förklarar vikten av att vuxna tar del i leken för att 

utveckla barnets språk. Det genom ett medvetet deltagande, med 

forskningsbaserade strategier och att ställa frågor som uppmanar till respons och 

meningsfull feedback. Sheridan och Gjems (2016) menar att en rik språkförståelse 

formas när barnens upplevelser bearbetas och benämns i alla vardagliga situationer. 

Wasik och Jacobi-Vessels (2017) talar också om ett förhållningssätt som beskrivs 

som inväntande för att ge barnen chans att respondera och tänka efter i leken och 

därmed utveckla sitt tal. Detta förhållningssätt menar författarna bygger 

på medvetna frågor och ett noga avvägt avvaktande för att locka fram lekande lust 

och vilja att tala. Sheridan och Gjems (2016) menar att ansvaret ligger på 

förskollärarna att bidra till att utöka barnens ordförråd genom att sätta namn på 

exempelvis färger, former och siffror. Därtill är det lika viktigt att använda sig av 

substantiv, adjektiv och verb på ett sätt som gör språket mer konkret.  

 

Pramling och Wallerstedt (2019) beskriver att en medvetenhet hos förskollärarna, 

när det kommer till den fria lekens utformning i verksamheten, är av stor vikt för 
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den lekresponsiva undervisningen. Jonsson och Thulin (2019) talar även om de 

svårigheter som finns för förskollärare när det kommer till att förhålla sig på rätt 

sätt till leken. Många gånger är det svårt att veta vart gränsen ska dras för att inte 

göra för mycket intrång i den barninitierade leken. I stället benämner Pramling och 

Wallerstedt (2019) den lekresponsiva undervisningen som en gemensam och 

genuin situation mellan vuxen och barn, som handlar om ett ömsesidigt 

engagemang där den vuxna är kvalitativt responsiv på barnens perspektiv och att 

barnen går i och ur leken som de själva vill. Magnusson och Pramling (2018) 

beskriver olika sätt för hur vuxna kan engagera sig i barns fria lek och vikten av att 

göra detta eftersom det bidrar till barns kognitiva, sociala, fysiska och 

känslomässiga utveckling. Vidare betonas vikten av en lyhörd, responsiv och 

kommunikativ förskollärare som en central punkt för en lekbaserad pedagogik. 

Bubikova-Moan, Næss Hjetland och Wollscheid (2019) betonar att förskollärares 

roll i den barninitierade leken kan se olika ut. Förskollärares roll kan ses som 

antingen deltagande lekkamrater eller som mentorer eller lekguider.  

2.3 Miljöns betydelse 

Svensson (2012) talar om en lärandemiljö som ska ge barnen stimulans att kunna 

utmana och utveckla språket. Miljöns uppbyggnad har betydelse för hur barnen 

utvecklar, utforskar och använder språket. Miljön behöver vara utformad på sådant 

vis att även de barn som inte aktivt utmanar sig språkligt har möjlighet att välja 

aktiviteter, vilka har som avsikt att utveckla barnets språk. Även Dale et. al (2015) 

beskriver hur miljön har visat sig ha betydelse för barns språkutveckling. Skans 

(2011) talar om en tilltalande lärmiljö som har för avsikt att uppmuntra barn att 

utveckla de språkliga förmågorna. Det genom en lärmiljö som är inbjudande, 

nyfiken, lek- och lustfylld. Även Johnsson och Thulin (2019) lyfter vikten av en 

miljö som har för avsikt att utveckla leken i det syfte att leken mellan barnen blir 

kreativ och olika förmågor uppmuntras. 
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2.4 Sammanfattning av forskningen 

Gemensamt för ovanstående artiklar är att forskarna har kommit fram till att barns 

språk utvecklas genom vuxnas interaktion. Forskning visar också på fördelar för 

barns språkutveckling när det kommer till en barninitierad lek med vuxnas sällskap, 

vilka kan stödja och leda leken framåt. En tilltalande och lustfylld miljö är också 

någonting som skrivs fram som bärande när det handlar om barns vilja att lära. 

Resultatet av ovanstående forskningen visar att det i tidig ålder är mer märkbart på 

språket huruvida det kontinuerligt skett en interaktion med barnet men att det under 

senare år inte är lika märkbart. Däremot visar sig ordförrådet vara större även i äldre 

ålder hos de barn som aktivt blivit erbjudna olika metoder för språkutveckling under 

den tidiga uppväxten. Det går genom ovanstående forskning att dra slutsatser kring 

vikten av närvarande och lekresponsiva pedagoger för att utveckla och främja barns 

språkutveckling. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
Följande kapitel har för avsikt att diskutera fenomenografin som teoretisk 

analysmodell och lyfta begrepp inom den sociokulturella teorin. Avsnittet som 

berör sociokulturellt perspektiv fokuserar på det sociala samspelet mer än de 

kulturella aspekterna. Det sociala perspektivet är av störts relevans sett till studiens 

frågeställning och syfte varför avsnittet avgränsas och fokuserar på de sociala 

faktorerna. Resultatet från analysen kommer således att tolkas med hjälp av begrepp 

från det sociokulturella perspektivet. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Svensson (1998) beskriver Vygotskij som företrädaren inom den sociokulturella 

teorin och ses som en förespråkare för sociala och kulturella interaktioner. Hela den 

mänskliga utvecklingen ses som en effekt av sociala, kulturella och historiska 

sammanhang. Språkutvecklingen i sin tur är beroende av många olika faktorer där 

det kognitiva bildar en mittpunkt. Både Svensson (1998) och Säljö (2018) menar 

att barns sätt att prata inte är direkt kopplat till att de får en större förståelse för det 

kognitiva, utan språket utvecklas som en konsekvens av social kontakt. En logisk 

följd för pedagogiken utifrån denna teori är att barn måste exponeras och få 

möjlighet att samtala med vuxna och barn i olika åldrar – hela tiden. Vidare 

beskriver (Säljö 2018) hur processerna inom kommunikation i en sociokulturell 

teori är viktigt och centralt för människors lärande och hur barn lär i samspel med 

andra. 

 

Fortsättningsvis beskrivs hur barn redan som mycket små utför handlingar innan de 

är kapabla att sätta ord på dessa där språket ska ses som ett system i vår mänskliga 

kommunikation. Den sociokulturella människan formas genom vardaglig 

kommunikation och det är i denna som komplexa sociokulturella färdigheter 

skapas. Jakobsson (2012) förklarar hur sambandet mellan hur en människa talar, 

tänker eller agerar utgör en viktig del när det kommer till begreppet mediering. 

Följande beskrivs hur dessa tre ord är samtidiga och verkar i ett sammanhang. Barn 

lär sig i samspel med andra, interagerande och socialt samspel i- och med vår 
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omvärld. Genom att mediera de symboler eller andra fysiska redskap som erbjuds i 

den ”yttre världen” kan barn ta till sig nytt lärande.  

 

Jakobsson (2012) beskriver artefakt som redskap som finns mellan människan och 

den faktiska världen. Det kan vara allt från verktyg och fysiska hjälpmedel till 

symboler eller bilder. En artefakt kan således vara spaden som barnet använder när 

hen gräver eller kompass och karta som orienteraren använder sig av för att kunna 

orientera. 

 

Säljö (2018) beskriver Vygotskijs idévärld om att människor befinner sig i ständig 

utveckling och förändring, varför det i varje situation är möjligt för människan att 

ta över och ta till sig kunskap från människor i omvärlden. Detta kallar Vygotskij 

för appropriering. Med ett sådant synsätt menar Säljö (2018) att lärandet är konstant 

och att människan hela tiden är på väg mot nya former av lärande och utveckling. 

Det går även att uttrycka att lärande och utveckling inom den sociokulturella teorin 

sker genom den proximala utvecklingszonen, vilken Säljö (2018) förklarar som en 

modell som beskriver barns lärande utifrån tre olika zoner. I den första zonen finns 

sådana kunskaper som barnet redan klarar av, den andra zonen berör sådant som 

barnet kan klara av med hjälp av rätt artefakter och vägledning medan den tredje 

zonen visar sådant som barnet i fråga inte klarar av ännu. 

3.2 Fenomenografi 

Uljens (1989) talar om det mest centrala begreppet inom fenomenografin som 

uppfattningsbegreppet, vilket handlar om att på ett rättvist sätt synliggöra varje 

individs uppfattning av ett fenomen i världen. Det handlar således inte om huruvida 

en individs uppfattning är sann eller falsk utan det handlar om att beskriva 

individers olika uppfattningar. Enligt Kroksmark (2007) är det fenomenografins 

främsta syfte att förstå hur något kan vara i ett mänskligt perspektiv genom vad 

människan uppfattar och hur denna uppfattning är konstruerad. Med det menar 

Kroksmark (2007) att individer uppfattar världen genom erfarenheter och beroende 

på hur en individ förstår en situation riktas också medvetandet mot något speciellt. 

På så vis handlar, känner och tänker individen personligt och erfar därför tingens 
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mening därefter. Kroksmark (2007) instämmer med Uljens (1989) om att 

fenomenografin tolkar, beskriver, analyserar och försöker förstå individers olika 

uppfattningar om fenomen.  

 

Uljens (1989) väljer att betona vikten av att fenomenografin är innebörden av 

individers uppfattningar av något, vilket syftar till individers förståelse av något. 

Det författaren menar med ovanstående är att de uppfattningar en individ har kan 

vara de oreflekterade tankar som människan utgår ifrån när det kommer till hur 

människor handlar och resonerar om saker och ting. Den organiserade innebörden 

i individens omvärld ses således som central och uppfattningarna är på detta sätt 

den grundläggande relationen mellan individen och dess omvärld.   

 

Kroksmark (2007) talar även om att fenomenografin kan ses utifrån två olika 

beskrivningsnivåer, vilka benämns som första och andra ordningens perspektiv. Ur 

första ordningens perspektiv går det att se på verkligheten objektivt, vilken också 

beskriver hur saker och ting är i världen i relation till fakta. Studien har inte som 

syfte att observera eller ta reda på fakta om språkutvecklande arbetssätt i den fria 

leken. I denna studie är däremot syftet att undersöka andra ordningens perspektiv 

som ämnar att ta reda på hur förskollärare uppfattar ett språkutvecklande arbetssätt 

i förskolans fria lek, vilken för förskolläraren är sanningsenlig, men inte 

nödvändigtvis måste vara det sett ur första ordningens perspektiv. Enligt Uljens 

(1989) innefattar första ordningens perspektiv den subjektiva uppfattningen om 

saker och ting i världen. 
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4. Metod 
Under följande metodavsnitt presenteras undersökningens metodval och 

genomförande. Inledningsvis redogörs för metoderna som valts och hur de används 

följt av urval, genomförande, bearbetning av empirin och etiska ställningstaganden. 

Studien utgår ifrån en fenomenografisk analys där empirin bearbetas genom en 

analysmodell på sju steg, framtagen av Dahlgren och Johansson (2019), vilken 

presenteras i nedanstående avsnitt. Insamlings- och analysmetodens för och 

nackdelar problematiseras och diskuteras under rubriken “metoddiskussion” i det 

avslutade kapitlet för studien. 

4.1 Metodval 

Syftet med denna studie var att undersöka sex förskollärares uppfattningar om 

språkutvecklande arbetssätt i den fria leken. För att få svar på studiens 

frågeställning: “Vad är förskollärares uppfattningar om språkutvecklande 

arbetssätt i den fria leken?” har enskilda, semistrukturerade, personliga intervjuer 

genomförts. Den insamlade empirin grundar sig i en kvalitativ forskningsansats. 

Intervjuerna genomfördes genom ljudupptagning tillsammans med utbildade 

förskollärare som är verksamma i förskolan. Denscombe (2016) beskriver hur 

personliga intervjuer är den vanligaste typen av intervjusätt och det innebär ett möte 

mellan en intervjuare och en respondent. Christoffersen och Johannessen (2015) 

förklarar att en semistrukturerad intervju har som syfte att få mer utförliga svar från 

respondenten genom öppna frågor. Författarna nämner också att intervjufrågorna 

med fördel kan vara standardiserade med öppna svarsalternativ för att respondenten 

ska kunna svara med egna och utförliga ord. 

4.1.1 Personliga intervjuer som kvalitativ metod 

Denscombe (2016) lyfter fördelar med personliga intervjuer som val av 

datainsamlingsmetod och beskriver hur de är lätta att arrangera och att insamlad 

data kommer från en enda källa. De uppfattningar och synpunkter som framkommit 

under varje enskild intervju har gjort det lättare för studiens författare att lokalisera 

uppfattningarna och idéerna till bestämda människor, vilket också gjorde det lättare 
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att transkribera. Kvale (1983) menar att fördelarna med en intervju väger tyngre än 

nackdelarna. Nackdelarna, nämner författaren, kan vara de tvetydigheter som kan 

uppstå då analyser av intervjuer bygger på mellanmänskliga interaktioner.  Att 

genomföra en personlig intervju kräver enligt Kvale (1983) och Denscombe (2016) 

kännedom om hur och att intervjuarens personliga identitet påverkar insamlade 

data. Genom att studiens författare har ställt “vad”- och “hur”- frågor till 

respondenten har intervjun blivit mer dynamisk och haft som avsikt att öppna upp 

respondenten att svara mer spontant och informativt.  

Denscombe (2016) beskriver att kön, ålder och etniskt ursprung har betydelse för 

hur mycket och hur ärlig information respondenterna är villiga att lämna. Han 

menar också att det som intervjuarna kan göra är att anstränga sig för att vara artiga, 

lyhörda, punktliga och neutrala för att främja en atmosfär som gör att respondenten 

känner sig väl till mods och därmed kommer med ärliga svar. I enlighet med 

Denscombe (2016) har intervjuerna utförts på ett sätt där studiens författare är 

införstådda i att det krävs att kunna vara uppmärksam, lyhörd, möjlighet att kunna 

sufflera, följa upp och inte agera dömande för att intervjuerna ska flyta på och 

kännas naturliga. 

4.2 Urval 

Denna studie ses som småskalig och Denscombe (2016) beskriver hur 

urvalsmetoden bör vara explorativ. Ett explorativt urval har för avsikt att undersöka 

outforskade ämnen för att upptäcka nya idéer eller teorier och beskrivs passa till 

kvalitativa och småskaliga studier, likt denna. Urvalsprocessen ska vara exakt på så 

vis att all irrelevanta data ska kunna uteslutas samt vara aktuell där överflödiga 

uppgifter kan och bör uteslutas (Denscombe 2016). Respondenterna i studien har 

valts ut genom en subjektiv urvalsmetod, som enligt Denscombe (2016) handlar om 

att handplocka respondenter utifrån individens relevans och kunskap om ämnet. 

Urvalet riktar sig till respondenter i form av förskollärare anställda på förskolor i 

södra Sverige. Den här typen av urval innebär att studien går att rikta till ett litet 

antal respondenter med bestämd relevans och kunskap inom aktuellt ämne. Efter att 

förskolorna var valda fick förskollärare från aktuella förskolor en förfrågan om att 
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delta i personliga intervjuer. Förskollärare som respondenter valdes eftersom det då 

kunde säkerhetsställas att de genomgått förskollärarutbildning och, bortsett från 

antal verksamma år, har samma grundläggande förutsättningar för intervjun. 

4.3 Genomförande 

I ett första skede etablerade studiens författare kontakt med två rektorer som 

undersökte intresset bland sina yrkesverksamma förskollärare på flera förskolor. 

På fyra av förskolorna lämnade totalt sex förskollärare intresse för att delta i studien. 

I samband med en första kontakt med förskollärarna lämnades ett missivbrev med 

bifogad samtyckesblankett ut för att informera om studiens syfte och information 

om de forskningsetiska principerna, samt att intervjun spelades in genom 

ljudupptagning. Den första intervjun genomfördes av intervjupersonerna 

gemensamt för att kunna identifiera eventuella skillnader i sättet att ställa frågor 

som kan uppkomma under samtalen med respondenterna. Detta för att styrka 

trovärdigheten för resterande intervjuer genom att försäkra att intervjuarna har 

samma förhållningssätt.  Denscombe (2016) påpekar nackdelen med att genomföra 

intervjun med två intervjuare och en respondent på det vis att respondenten kan 

känna ett underläge och inte lämna riktiga svar. Respondenten blev därför väl 

informerad om anledningen till de båda intervjuarnas närvaro och sa sig känna sig 

bekväm med detta.  

4.3.1 Pilotundersökning 

Framtagna intervjufrågor testades i ett första skede på medstudenter och i ett andra 

skede på två förskollärarkollegor. Syftet med pilotundersökningen var att 

säkerställa att frågorna höll den kvalitet som önskades. Det för att få möjlighet att 

revidera frågorna så att svaren håller sig inom ramen för valt ämne och därmed 

skapa större trovärdighet och bidrar till större tillförlitlighet i empirin, detta i 

enlighet med Denscombe (2016). Pilotundersökningen resulterade i att 

följdfrågorna fördjupades i syfte att få mer utförliga svar från respondenterna. 



 21 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

4.4 Bearbetning och analys 

Bearbetning och analys utgick från Dahlgren och Johanssons (2019) 

fenomenografiska analysmodell på sju steg där variationen av förskollärares 

uppfattning till språkutvecklande arbete i den fria leken kunde urskiljas och 

utgjorde således grunden för analys och resultat.  

 

Första steget var att bekanta sig med materialet som innebar att intervjuerna 

transkriberades och sedan lästes det transkriberade materialet flera gånger så att det 

med lätthet kunde kännas igen. Intervjuerna transkriberades genom uppspelning av 

ljudupptagningarna som sedan skrevs ner ordagrant på dator. Under pågående 

inläsning fördes anteckningar med tankar och frågor som dök upp vilket, enligt 

Dahlgren och Johansson (2019), benämns som steg ett.  

 

Därefter övergick processen till steg två, som beskrivs som kondensation, där själva 

analysen påbörjades (Dahlgren & Johansson 2019). Här innebar det att särskilja de 

mest utmärkande och betydelsefulla utsagorna från intervjuerna och skapa stycken 

eller passager. Här skapades grupperingar av de svaren som upplevdes som 

liknande och på så vis skapades en tydligare överblick för kommande resultat. När 

intervjuerna lästes kunde grupper skapas med likheter och skillnader. De 

transkriberade intervjuerna skrevs ut på papper och på så vis kunde likheter och 

skillnader klippas ut och grupperas fysiskt. Då skapades en större överblick över 

samtliga intervjuer och dess grupperingar.  

 

Ovanstående grupperingar låg sedan som grund för analysarbetet, vilket föranledde 

till steg tre - jämförelse. Då fenomenografins centrala byggsten är att göra 

variationer av uppfattningar synligt så är detta steg av yttersta vikt för att belysa och 

identifiera likheter (Dahlgren & Johansson 2019). Detta gjordes genom att jämföra 

grupperingarna, särskilja och identifiera likheter i de fraser som grupperats. 

 

I kommande steg fyra berördes gruppering som syftar till att hantera de grupper av 

likheter som urskildes i steg tre. I grupperingsfasen försöker grupperna relateras till 
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varandra (Dahlgren & Johansson 2019). I aktuell studie kunde det exempelvis 

handla om att förskollärarna ser vikten av språkutvecklande arbetssätt i den fria 

leken men att de har olika vägar dit.  

 

I steg fem bearbetas kategorierna genom artikulering vilket innebär att likheterna 

skrivs fram (Dahlgren & Johansson 2019). Här är det också av yttersta vikt att 

bestämma vart gränsen för de olika uppfattningarna går. Det innebar alltså att 

begränsa kategorins variation och skapa en uppfattning om vad aktuell kategori 

kunde innehålla utan att behöva skapa en ny kategori. Både steg fyra och fem var 

nödvändiga att upprepa flertalet gånger för att verkligen försäkra att de kategorier 

studiens författare urskilt blev relevanta för resultatet.  

 

I steg sex namngavs kategorierna och när detta gjordes blev det också synligt vilka 

kategorier som uppfattades som mest signifikanta. Dahlgren och Johansson (2019) 

menar att det också är viktigt att fånga kategorins titel så att den speglar känslan i 

de uppfattningar som kategorierna ska redogöras för. 

 

Sista steget benämns som kontrastiv fas där alla passager granskades och 

analyserades för att undersöka om de eventuellt kunde passa in i mer än en kategori. 

Meningen med den kontrastiva fasen var att se till så att kategorierna var exklusiva, 

det vill säga talade för sig själv och var uttömmande. Resultatet av den sista fasen 

kan enligt Dahlgren och Johansson (2019) tendera till att antalet kategorier blir färre 

och eventuellt slås ihop. Författarna av studien behöll redan definierade kategorier 

vilka fick namnen: “Den avsiktliga lärmiljön”, “Att bada barnen i ord” och “Den 

medvetna fria leken”.  

4.5 Reliabilitet och validitet 

Christoffersen och Johannessen (2015) pratar om begreppsvaliditet i det avseende 

att studien mäter det den har för avsikt att mäta för att uppnå hög validitet. 

Intervjufrågorna för studien är väl förberedda och utvärderade genom en 

pilotundersökning.  Både intervjufrågor och följdfrågor är utformade och testade 

för att få så utförliga svar som möjligt i förhållande till att få svar på studiens syfte. 
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Genom att i resultatdelen återge citat tagna ur intervjun styrks tillförlitligheten i 

studien. När resultatet presenteras med direkta citat tagna ur intervjun blir studien 

mer trovärdig eftersom den grundas på respondenternas uppfattningar. Vidare 

beskriver Christoffersen och Johannessen (2015) att hög reliabilitet i en studie 

innebär att den är upprepningsbar och då med samma resultat som tidigare. I 

metodavsnittet presenteras noggrant hur studien är genomförd, men reliabiliteten 

ses inte som hög då intervjuerna är personliga och besvarade genom förskollärarnas 

egna uppfattningar, vilket innebär att resultatet av en liknande studie kommer att 

variera. 

4.6 Etiska ställningstaganden 

Aktuell studie grundar sig på Vetenskapsrådets (2002) fyra grundläggande 

forskningsetiska principer. Kraven som beskrivs är informationskravet, 

konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. Informationskravet 

och samtyckeskravet syftar till att uppgiftslämnare och deltagare är informerade om 

deras uppgift och villkor. Villkoren är att respondenterna deltar frivilligt och har 

därmed rätten att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång. 

Respondenterna är medvetna om att den data som samlats in finns tillgänglig för 

studiens författare, handledare och examinator från högskolan. Respondenterna fick 

information om dessa krav både vid intervjutillfället och skriftligt genom 

missivbrev (se bilaga) vid ett tidigare tillfälle. Konfidentialitetskravet innebär att all 

insamlade data behandlas konfidentiellt. Data kommer raderas efter avslutad 

forskning, vilket görs av författarna till studien. Hänsyn har tagits till att försvåra 

identifikation av både privatpersoner och förskolor. Det görs genom att vid 

transkribering av materialet anonymisera respondenterna och på så vis benämna 

förskollärarna med siffror. Om det under intervjuerna framkommer namn på 

förskolor kommer dessa att avkodas och benämnas som en annan. Nyttjandekravet 

syftar till att säkerhetsställa att insamlad data endast används i syfte till aktuell 

forskning.  
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5. Resultat 
När materialet har transkriberats och tolkats har följande ställningstaganden gjorts 

gällande begreppen material och lärmiljö. Begreppet material tolkas som en 

variation av begreppet lärmiljö. Materialet som förskollärarna uppger att de 

använder ligger till grund för hur en språkmedveten miljö planeras. Utifrån tre 

beskrivningskategorier, vilka har utformats under analysprocessen, kommer 

resultatet presenteras. Dessa är; Den avsiktliga lärmiljön, Att bada barnen i ord och 

Den fria leken. Rubrikerna har fått namn som speglar resultatet under varje rubrik. 

Resultatet presenteras med hjälp av citat tagna ur intervjuerna. Förskollärarna 

benämns med F och siffrorna 1–6 för att ta hänsyn till konfidentialitetskravet. Det 

förekommer hakparenteser [...] i resultatredovisningen vilket innebär att vissa delar 

av citaten är bortplockade på grund av att de delarna innehåller hummande eller inte 

är av relevans för studiens syfte. 

5.1 Den avsiktliga lärmiljön 

I denna beskrivningskategori redogörs förskollärarnas varierade uppfattningar om 

miljöns betydelse för det språkutvecklande arbetssättet i den fria leken. Den mest 

utmärkande uppfattningen om hur miljön utformas verkar vara att medvetenheten 

kring den finns med hela tiden. En av förskollärarna beskriver det med egna ord så 

här:  
[...] kring miljön är det just tydlighet [...] det ska liksom tala för sig själv lite grann. De 

materialen vi har [...] är väldigt noga utvalda för att skapa fina möten mellan barnen. Så det 

är nog det vi tänker i miljön. [...] vår verksamhet är ju liksom uppbyggd att [...] allting är 

egentligen förberett alltid, hela tiden och har egentligen ett syfte. (F3) 

 

Det redogörs för hur miljön tar stor plats på samtliga förskolor och hur den utformas 

efter barnens intresse. En förskollärare beskriver att när barnens intressen får styra 

hur miljöerna byggs upp skapas också en lust att ta sig an miljöerna och därmed en 

lockelse till att pröva sitt språk.  

 
[...] jag försöker ge tid för fria leken, att det inte alltid är uppstyrt för att barn lär ju sig 

jättemycket mer av varandra hela tiden, framför allt i den fria leken [...] mycket kring 
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miljön, där får man ju planera och tänka liksom, för att göra det tillgängligt och för att byta 

ut saker så att det blir både saker de känner igen men även saker som är nytt och spännande. 

(F6) 

 

Vidare redogörs också för hur valt material och uppbyggda miljöer är till för att 

hela tiden bidra med någon form av språkutveckling.  

 
[...] allt som finns runtomkring och allt dom kan välja är ju egentligen med tanke på att man 

ska kunna använda språket och utveckla språket. (F1) 
 

Två förskollärare beskriver också hur miljön är uppbyggd på ett sätt som erbjuder 

lek för fler än ett barn. På så vis skapas en miljö för sociala interaktioner barnen 

emellan. Miljön är också uppbyggd på ett sätt som tydligt visar en 

språkmedvetenhet och som ska underlätta språket för barnen. Så här beskrivs det: 

 
[...] en plats där det får plats två till tre barn. […] även små kort där det står liksom en bild 

och där det är ordet under, om det är en boll till exempel så står det även boll under [...]och 

barnen tycker ju det är väldigt roligt att ta dessa och diskutera. [...] Jag tänker ju mycket på 

just möten mellan barn och mellan barn och material [...]. (F3) 

[...]vi har ju till exempel Lego i olika lådor [...]där det då står en lapp med ordet gul på. 

Och däri lägger man det gula Legot. Dels för dom små barnen så det är lätt att se vart det 

ska. Det handlar ju också om att man ska kunna se att det är också ett ord. (F1) 

Förskollärarna uttrycker uppfattningar om att barnen utvecklar språket genom 

situerade lärmiljöer: 

Om de är jätteintresserad av djur till exempel och då försöker man ju tänka lite grann att vi 

får göra någon miljö som tilltalar dem i deras lek så att [...] det blir tydligt var man leker. 

(F5) 
 

En annan förskollärare beskriver hur hen saknar böcker i en medveten 

språklig lärmiljö. Vidare beskriver hen sin uppfattning om att vedertagna 

sätt för språkutveckling verkar missas att bygga miljön med, bara för att 

annat hinner komma emellan eller uppfattas som viktigare. Så här beskriver 

hen: 
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[...]böcker är ju lätt att man missar lite grann [...]så där kan jag känna ibland att man skulle 

behöva trycka lite mer på att faktiskt ha böcker mer tillgängliga och hitta stunder där man 

kan läsa för barnen. För det är ju väldigt språkutvecklande. (F4) 
 

Det beskrivs också hur böcker och högläsning försummats en aning på grund av 

mycket utevistelse på grund av pandemin och hur det sedan inte fått tillbaka den 

plats den borde ha i verksamheten.  

 
Det är någonting jag har tänkt på hur man ska få det lite mer naturligt i vardagen liksom. 

[...] det har försvunnit bort. jag tror det gjorde mycket med att vi var ute så mycket då under 

corona. [...] och därav ibland var det böckerna, kände jag, som det blev väldigt lite av. (F4) 

5.2 Att bada barnen i ord 

Flertalet av förskollärarna ser möjligheten att benämna och utveckla barnens 

ordförråd som en viktig del i det språkutvecklande arbetssättet. I följande kategori 

redogörs för förskollärarnas uppfattningar om vikten av att vara responsiv för barns 

språk i relation till den fria leken.  Den fria leken ses som ett tillfälle att sitta med 

och utmana barnen i språkutvecklingen.  

 
Ja precis, ja men det är ju min roll att vara pratglad och sätta rätt benämning på sakerna och 

uppmärksamma när de kommer med sakerna. Åh, har du en docka [...] (F2) 
[...] genom att benämna det de gör, ställa frågor tänker jag, för att de ska få någon 

tankeverksamhet själva om vad det är de gör, för det bidrar ju också till språkutvecklingen, 

men framför allt att benämna [...] det de gör eller de känslorna jag uppfattar att de har eller 

så. (F3) 

I ovanstående citat framhävs vikten av att benämna de subjekt som barnen relaterar 

till i den fria leken. En annan förskollärare berättar också om att det är viktigt att 

belysa hur subjektet ser ut, genom till exempel färg och form. Hen menar att det 

handlar om att språkbada barnen genom att benämna och prata om de olika 

subjekten hela tiden. 

Säger barnet bil så säger jag ja titta det är en röd bil. Så att man hela tiden utvecklar [...] 

(F1) 

 



 27 (49) 
 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

Förskollärare (F2) ger även hen exempel likt ovanstående om att utveckla och 

benämna subjekt barnen använder sig av: 

 
Det är ju att jag sätter rätt begrepp på vad dom gör och att jag hjälper dom när dom kommer 

med någonting i handen. Åh, har du bilen, har du den blå bilen (F2) 

En del av förskollärarna menar att det handlar om att vidareutveckla leken genom 

att använda språket som verktyg. 

 
Där vi är med och där vi försöker vidareutveckla leken men det gäller ju också språket, att 

man använder [...] språket för att försöka utveckla leken vidare. (F1) 
 

[...] vissa individer är ju mer påhittiga och där kommer det ju mer naturligt med 

språkutvecklingen beroende på vilken konstellation barnen hamnar i. Också om de är en 

ensam eller de är flera, men vissa barn behöver ju absolut en vuxen för att man ska nå det 

målet med språkutvecklingen som man har tänkt. (F3) 

En annan förskollärare uttrycker enligt följande: 

 
Exempel där borta i skogen har vi ju djuren och då får man ju sätta begrepp på vad det är 

för djur. Att det är en hjort och det är en älg. Det är ju språkutvecklande. (F2) 

Återkommande för förskollärarna är de likheter som går att finna när det handlar 

om deras uppfattning om att kontinuerligt och medvetet erbjuda begrepp på subjekt 

i barnens fria lek för att utveckla språket. Samtliga förskollärare redogör alltså för 

hur deras responsiva förhållningssätt till barns språk ligger som grund för hur barn 

ges möjligheter att utveckla sitt språk i den fria leken.  

 

Förskollärarna talar om en generell språkutveckling som erbjuds under hela barnets 

vistelsetid på förskolan. Däremot lyfts i intervjuerna hur den fria leken ses som ett 

av de främsta tillfällena för kommunikation och interaktion med barnen och därmed 

en värdefull arena för barns språkutveckling.  

 
[...] tror att språket utvecklas ännu mer i den fria leken. Där man kan ha en kommunikation. 

(F1) 
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Det blir också tydligt under intervjuerna att det handlar om en språklig medvetenhet 

hos förskollärarna när det kommer till att arbeta språkutvecklande och utveckla 

barnens språk framåt. 

 
[...] det är väl också att kunna hjälpa till och sätta ord när de själva saknar det för att då 

kanske de nästa gång kan sätta ord på det. (F6) 

 

5.3 Den fria leken 

I denna kategori beskrivs förskollärarnas olika uppfattningar om variationen av de 

språkliga möjligheter som finns mellan förskollärare och barn, samt barn och barn 

när lärmiljön är förberedd såväl i den styrda som i den fria leken. 

 
[...] så där är ju allting noga förberett, på varje station så kallat, så det är ju uppbyggt för 

språkutveckling på alla dom stationerna egentligen. (F3) 

En förskollärare uttrycker hur benämningen av den fria leken blir missvisande i den 

bemärkelsen att uttrycket fri lek tenderar att förstås som att barnen är fria att göra 

vad de vill och hur de vill när det egentligen inte är så det går till i verksamheten. 

Istället formulerar förskolläraren begreppet den medvetna leken, vilken hen tycker 

känns som mer representativt när det kommer till hur den fria leken är konstruerad 

för att gynna bland annat barns språkutveckling.  

Jag tycker den fria lekens uttryck är missvisande [...] Därför att den inte är fri på det 

viset så att man får göra precis vad man vill. Där finns ju regler även där, men 

de hade ett uttryck på en annan förskola, de kallade det för den medvetna leken.  Jag 

tycker att det är lite bättre. För det visar att man ändå har en tanke med det [...] det 

är så mycket man lär sig i den fria leken. (F1) 

 

Det framkommer också under intervjuerna att den fria leken bidrar till ett mer 

medvetet arbetssätt när det handlar om språkutveckling i den bemärkelse att 

förskollärarna kan vara mer närvarande och driva ett samtal framåt när fokuset inte 

behöver läggas på en styrd undervisningssituation i en planerad aktivitet.  
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Det är väl mer det att man kan vara med och driva något framåt eller se det på ett annat vis 

än vad barnen kanske gör själva i den fria leken. (F3) 

En förskollärare nämner hur hen väljer att ta plats i barnens lek genom att agera 

lekkamrat. Förskolläraren beskriver utfallet av detta tillvägagångssätt som väldigt 

framgångsrikt när det kommer till barns språkutveckling och hur de väljer att 

kommunicera i leken. Hen beskriver dessutom observationer av barnen vid ett 

senare tillfälle där det uppmärksammades hur de tagit med ord, meningar och fraser 

från den gemensamma leken till andra sammanhang.  
 
[...] jag tog rollen som bebis [...]och fick dom till att liksom prata med mig och 

berätta vad dom lekte och hur dom gjorde i liksom leken om man säger. Satte ord 

på mycket som jag också sen såg att dom anammade lite själv när dom lekte[...]det 

är på deras nivå lite grann. att det är dom som kommer med idéerna och så får man 

vara med i det lite. (F4) 

5.4 Utfallsrum 

Utfallsrummet syftar till att belysa de samband som går att hitta mellan 

beskrivningskategorierna; Den avsiktliga lärmiljön, Att bada barnen i ord och Den 

fria leken. Samtliga kategorier berör förskollärarnas uppfattning kring 

språkutvecklande arbetssätt i den fria leken.  

 

De mest framträdande sambandet mellan samtliga kategorier är att förskollärare 

beskriver uppfattning kring språkutvecklande arbetssätt i den fria leken som något 

självklart. Samtliga förskollärare uppger hur miljön används som verktyg för att 

utveckla barns lust och nyfikenhet till språket. Resultatet visar hur miljöerna formas 

utifrån barnens intressen och hur detta sedan lockar till fri lek och därmed 

språkutveckling. 

 

Sammanfattningsvis går det att säga att resultatet visar på en gemensam uppfattning 

när det kommer till att bemöta barn responsivt i den fria leken. Likaså uppges hur 

miljön utformas för att agera språkutvecklande. Samtliga förskollärare uppger att 

de är öppna för möjligheten att arbeta språkfrämjande i den fria leken och 

variationen av sätt att göra det på blir tydligt. Variationen syns genom de 
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beskrivningar hos förskollärarna där de redogör för olika sätt att ta sig an leken 

tillsammans med barnen eller bredvid som observatör och stöttning, vid behov. Av 

det resultat som studien visar framkommer inga uppfattningar hos förskollärare som 

talar om att det varken finns vilja eller intresse av att störa den fria leken. I stället 

beskrivs en medvetenhet för hur miljöer kan och bör utformas samt hur 

kommunikativa rum skapas för att skapa språkutvecklande lärandesituationer. Av 

detta att utläsa landar resultatet i en sociokulturell teori där förskollärarna beskriver 

hur utvecklingen sker genom kommunikation och samspel.  

När det kommer till det kommunikativa arbetssättet så beskriver förskollärarna hur 

en kontinuitet och medvetenhet kring användandet av ord och begrepp blir bärande 

när barnen exponeras för det verbala språket. Förskollärarna berättar att de gör 

barnen medvetna om språket som de hela tiden är en del av. 

5.5 Variationen av uppfattningar 

Studiens forskningsfråga lyder “vad är förskollärares uppfattningar om 

språkutvecklande arbetssätt i den fria leken?”. Samtliga förskollärare beskriver hur 

miljön agerar som artefakt för att kunna skapa avsiktliga språkarenor för ett 

komplett språkutvecklande arbetssätt. Det som blir tydligt är variationen av sätt att 

bygga en språkmedveten miljö. Vikten av förskollärarnas uppfattningar lyfts fram 

åtskilliga gånger och ses som en av de centrala byggstenarna för att gynna barns 

språkutveckling, oavsett om det är i en styrd lek eller en fri lek. Barnens delaktighet 

beskrivs också som central där deras intresse banar väg för utformningen av miljöer. 

Det är således förskollärarnas ansvar att genom observation och dokumentation 

möjliggöra för barns delaktighet och inflytande.  

 

Tolkningen av att planera för språkutveckling i den fria leken är av den uppfattning 

att det ses som en självklarhet. Förskollärarna bygger alltså miljöer som fungerar 

språkutvecklande utan att ägna speciellt mycket tid åt att planera fram det. Det 

nämns vid nästintill alla intervjuer att det är “något som sitter i ryggen”. Fenomenet 

existerar alltså av sig själv utan att vara speciellt beroende av planeringar. Av 

resultatet att döma går det alltså att utläsa en variation om hur förskollärare helt 
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oberoende av varandra lämnar en beskrivning om huruvida miljöer för 

språkutveckling skapas som en rutin snarare än i ett planerat sammanhang.  

 

På frågor om hur den fria leken uppfattas kom skilda tankesätt. En förskollärare 

uppger att hen tar en roll i barnens lek när de leker fritt. Ett synsätt som ingen annan 

förskollärare lyfter i intervjuerna men som beskriver delaktighet på ett sätt som inte 

stör barnens fria lek och deras uppfattningar om den. I stället bjöds förskolläraren 

in i leken och tog en naturlig roll i den och under lekens gång hjälpte hen barnen att 

sätta ord på saker utan att störa, vilken hen sedan kunde se att barnen återkopplade 

till vid andra tillfällen under dagen. Denna förklaring till trots är det fortfarande en 

hårfin gräns för när man anses störa leken och när man tillför något i den. 

Förskolläraren beskriver hur det är viktigt att bli inbjuden snarare än att bjuda in sig 

själv och att allt måste ske på barnens villkor för att det inte ska bli påträngande 

vilket kan få helt motsatt effekt när det gäller språkutveckling. 

 

Kommunikationen lyfts fram som bärande i alla avseenden och beskrivs påverka 

även andra förmågor och relateras till barnets självkänsla. En uppfattning som 

också blir tydlig är vikten av ett medvetet, korrekt och kontinuerligt språkbruk av 

förskollärarna när de pratar med barnen.  

 

Av resultatet att döma syns en samstämmighet vad gäller uppfattningen om 

språkutvecklande arbetssätt i den fria leken. 
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6. Analys 
Under kommande rubriker redovisas analysen av resultatet som har sin 

utgångspunkt från ovan nämnda kategorier. Resultaten analyseras genom den 

sociokulturella teorin och dess begrepp. 

6.1 Ett sociokulturellt perspektiv på lärandet 

När studiens resultat analyseras går det att se att resultatet genomsyras av ett 

sociokulturellt sätt att se på barns lek och lärande. Säljö (2018) beskriver hur sociala 

interaktioner och samspel lägger grunden för barns lärande. Det framkommer inte 

bara genom att respondenterna uppger att leken konstrueras för samspel utan också 

hur förskollärarna bemöter barn och agerar responsivt när det kommer till barns fria 

lek. Ett tydligt mönster som framträtt är att det finns en gemensam uppfattning kring 

hur miljöerna agerar som arena för barns språkutveckling under den fria leken. 

Miljöer förbereds av förskollärare för att kunna erbjuda barnen möten med 

kompisar och med vuxna för att inspirera till kommunikation och samspel och 

därigenom ett lärande. Artefakter väljs och erbjuds utifrån barnens intressen och 

behov. Jakobsson (2012) beskriver hur artefakterna agerar som redskap för att barn 

lättare ska kunna ta till sig nytt lärande. Dessa behov och intressen lokaliseras av 

förskollärare med hjälp av observationer och responsiva förhållningssätt. Samtliga 

förskollärare beskriver hur miljön agerar som artefakt för att kunna skapa avsiktliga 

språkarenor för ett komplett språkutvecklande arbetssätt. I samspelet går det att se 

hur den proximala utvecklingszonen träder fram när pedagoger bemöter barnen på 

olika nivåer och regisserar för lärande så att barnen får möjlighet att erövra nytt 

kunnande i nästa steg.  

 

I en del av intervjuerna berättar förskollärarna hur de använder olika tecken eller 

symboler för att upprepa och förstärka orden för barnen.  Samtal och interaktion 

blir på så vis avgörande för hur barnen tar till sig och medierar de artefakter som 

erbjuds av förskollärarna för att kunna utveckla sitt språk. Respondenterna lyfter 

hur interaktionen ses som avgörande för kvaliteten för barns språkutveckling i 

relation till den fria leken. 
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6.2 Den avsiktliga lärmiljön 

Det framkommer en gemensam syn hos respondenterna där miljön beskrivs som ett 

medvetet verktyg som används hela tiden för att bygga upp språkmedvetna miljöer 

för barnen. Miljöerna grundar sig på barnens intressen och beskrivs också som 

föränderliga i takt med dessa intressen. Utöver detta skapas miljöer för sociala 

interaktioner och miljöerna förbereds med artefakter för barnen att mediera.  

 

En förskollärare beskriver hur miljöerna ibland tenderar att glömma byggas upp av 

de artefakter som ofta tolkas som de allra mest språkutvecklande. Dessa beskriver 

hen som exempelvis högläsning, rim och ramsor och böcker. Förskolläraren drar 

själv en slutsats kring varför det kan ha blivit så och relaterar till pandemin och den 

utevistelse som kommit med den. Av resultatet att döma borde förskollärare bli mer 

medvetna om hur språkmedvetna miljöer kan byggas även utomhus. Kontinuerlig 

utevistelse har hos många förskolor blivit en konsekvens av pandemin, varför det 

borde vara ännu viktigare att se över sina utemiljöer. Trots att förskollärare vittnar 

om ökad, frivillig eller ofrivillig, utevistelse står samma krav på förskolan och 

utbildningen kvar. Johnson och Thulin (2019) beskriver också hur miljöer ska 

byggas för att uppmuntra barn till utveckling och lärande. Detta gäller såväl inom- 

som utomhus.  

6.3 Att bada barnen i ord 

Det gemensamma synsättet som förskollärarna redogör för när det kommer till att 

”bada barnen i ord” vittnar om en förståelse och medvetenhet om att det hela tiden 

är viktigt att vara responsiv på barns språk. Detta är något som inte bara sker i lekens 

sammanhang utan löpande genom hela verksamheten. Förskollärarnas 

förhållningssätt går att likna vid vad Dale et. al. (2015) beskriver om hur vuxnas 

förhållningssätt och interagerande med barn ses som navet till barns 

språkutveckling. 

 

Resultatet tolkas som att förskollärares responsiva förhållningssätt till barns 

språkande i relation till den fria leken ses som något som barnen själva styr. Detta 
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till skillnad från andra planerade sammanhang där språkandet och dess innehåll 

tenderar att bli mer styrt av ett, på förhand bestämt, lärandemål. Den fria leken 

beskrivs av respondenterna som en situation där barnen själva bestämmer vad, när, 

hur och med vem de leker och att de dessutom är fria att gå i och ur leken som de 

själva vill. Detsamma går här att säga om barnens språk. I den fria leken styr barnen 

inte bara aktiviteten utan också språkets innehåll. Att vara responsiv kan tolkas av 

resultatet som något som ligger i respondenternas yrkesmässiga natur.  

 

Det uppges också att det finns en tolkning om att barn lär sig mer språk i den fria 

leken. Det skulle kunna vara för att språket uteslutande baseras på barnens intressen 

och kunskapsnivå i den fria leken varför det kan tänkas att barnen är mer benägna 

att ta till sig nya ord och uttryck av en responsiv förskollärare när de själva får styra 

innehållet. Det är inte bara kommunikationen som blir det vinnande konceptet, utan 

snarare att barnen äger sitt språkande. 

6.4 Den fria leken 

Uttrycket “den fria leken” är något abstrakt och ibland svårt att sätta fingret på, så 

tolkas också resultatet av respondenterna. En förskollärare beskriver hur hen kom i 

kontakt med ett annat begrepp som hen beskriver mer representativt för vad den fria 

leken egentligen är. Den är inte fri på det sätt att barnen gör precis vad de vill helt 

utan baktanke från förskollärarna. Den är fri på så sätt att barnen kan välja innehåll, 

lekkamrater, tid och rum. Med det sagt vill förskollärarna i studien lyfta hur de har 

en tanke med den fria leken, inte minst ur ett sociokulturellt perspektiv där miljön 

agerar som artefakt och hur miljön också byggs upp för att möjliggöra för sociala 

möten och interaktioner; en situerad lärmiljö. Här beskriver Pramling och 

Wallerstedt (2019) hur viktig medvetenheten blir hos förskollärarna när det 

kommer till att förhålla sig till den fria leken. Jonsson och Thulin (2019) tar också 

upp att det finns svårigheter när det kommer till just förhållningssättet förskollärare 

intar när det kommer till den fria leken och hur svårt det är att veta när förskollärare 

tillför något eller rent av stör. En förskollärare uppger hur hen fick möjlighet att 

vara lekkamrat i barnens lek på förskolan och hur hen senare kunde observera hur 

språkandet mellan hen och barnen senare användes i andra situationer av barnen. 
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En analys och kritiskt förhållningssätt av detta tillvägagångssätt är att förskollärare 

inte får göra intrång i leken. Om förskollärare intar en lekkamrats-roll är det viktigt 

att barnen bjuder in så att det inte blir påträngande eftersom språkandet då riskerar 

att få motsatt effekt. Pramling och Wallerstedt (2018) beskriver hur den 

lekresponsiva undervisningen ska vara genuin och ömsesidigt med ett delat 

engagemang för leken. 

 

Vidare beskrivs också hur förskollärare i studien upplever att det blir mindre press 

på att agera språkmedvetet under den fria leken i jämförelse med andra styrda 

lärandesituationer. Av resultatet att utläsa går det också att se en uppfattning bland 

förskollärarna som talar om att de tror att barn lär sig mer språk i den fria leken. En 

intressant analys och slutsats av dessa två uppfattningar är att både barn och 

förskollärare gynnas av lärandet i den fria leken. Förskollärarna uppfattar det som 

mindre pressat och i samma situation uppger de att de tror att barnen lär sig mer. 

Wasik och Jacobi-Vessels (2017) beskriver just vikten av vuxnas deltagande i barns 

lek för barns språkutveckling. 
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7. Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka förskollärares uppfattningar om språkutvecklande 

arbetssätt i den fria leken. Diskussionen utgår från rubrikerna: Metoddiskussion, 

Resultatdiskussion, Konsekvenser för yrkesrollen och Förslag till fortsatt forskning. 

7.1 Metoddiskussion 

Metoden som använts grundar sig på semistrukturerade, personliga intervjuer med 

en kvalitativ forskningsanalys. Intervju som metod för med sig både styrkor och 

svagheter. Tack vare detta metodval kunde det ställas följdfrågor i intervjuerna och 

svaren blir djupa och talande. Vidare är det också den metod som ses som mest 

effektiv för att fånga uppfattningen hos individer om ett visst fenomen, i detta fall 

förskollärarna. En nackdel med semistrukturerade intervjuer kan vara att 

respondenterna svarar på frågorna på det vis som tros vara rätt och inte ur ett riktigt 

perspektiv. En enkätintervju hade kunnat skickas ut för att spara tid men då 

försvinner möjligheten att ställa följdfrågor varför intervjuer sågs som det mest 

passande. Den semistrukturerade intervjumetoden valdes för att kunna utgå från ett 

antal förutbestämda frågor och sedan kunna komplettera med följdfrågor om 

behovet fanns. En annan nackdel med semistrukturerade intervjuer kan vara att de 

riskerar att bli mer subjektiva i sin tolkning. Att välja intervju som metod passade 

också eftersom de är relativt lätta att arrangera vilket går hand i hand med den 

urvalsmetod som studien använder sig av. Det explorativa urvalet är valt för att 

passa en småskalig studie. Det explorativa urvalet har bidragit till en bredare vy av 

respondenter eftersom förskollärare på fyra olika förskolor har deltagit i studien. 

Hade ett bekvämlighetsurval tillämpats finns det en risk att förskollärare valts från 

samma förskola och resultatet inte kommit att bli lika representativt. 

 

Vidare har urvalsmetoden varit subjektiv eftersom det är yrkesverksamma 

förskollärare som respondenter. Alla intervjuer spelades in med ljudupptagning 

vilket har gjort transkriberingen ordagrann och korrekt. Detta har gjort att analys 

och resultat kan bestå av citat tagna ur intervjuerna. Om intervjupersonerna valt att 

ta anteckningar under intervjuerna hade detta riskerar att störa respondenterna. 
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Dessutom görs redan här en typ av urval av intervjuaren då hen väljer vad som 

skrivs ner. För att tolkningen ska bli så objektiv som möjligt valdes därför 

ljudupptagning för en korrekt och ordagrann transkribering. Genom inspelningarna 

har det också varit möjligt att lyssna upprepade gånger och få en så säker tolkning 

som möjligt. En annan kritisk aspekt är också att det enbart är förskollärare som är 

intervjuade, vilket går att se som problematiskt i den bemärkelse att det endast 

framkommer uppfattningar från en yrkesgrupp. Det hade varit intressant att studera 

och jämföra likheter och skillnader i uppfattningar när olika yrkesgrupper varit en 

del av studien. Dels för att yrkesgrupperna har olika utbildningar, dels för att 

förskolläraren bär ett större ansvar för undervisningen som andra verksamma i 

förskolan inte gör. En kritisk aspekt när det kommer till att studien riktar sig till en 

yrkesgrupp och inte fler är att det hade kunnat bli större variation i uppfattningarna 

om fler yrkesgrupper deltagit. 

 

Eftersom språk och lek är väl kända begrepp inom förskoleverksamheten fanns det 

en risk att respondenternas svar kunde komma att bli svårtolkade. Eftersom det 

finns mycket forskning, både dåtida och nutida, som talar om att leken är navet för 

barns utveckling och lärande så skulle respondenterna kunna uppge svar som de 

tror är korrekta eller svar som de tror att intervjuaren ville höra. Hur förskollärarna 

egentligen förhåller sig till lek i språkutvecklingssyfte är däremot inget som studien 

med säkerhet kan svara på. Varför också observationer som kompletterande metod 

kunde använts. 

7.2 Resultatdiskussion 

Nedanstående följer en resultatdiskussion där studiens resultat diskuteras i relation 

till den aktuella forskning som lyfts i studien. Resultatdiskussionen är uppdelad i 

fyra underrubriker: Den avsiktliga lärmiljön, Att bada barnen i ord, 

Förhållningssätt till den fria leken och Kritiskt förhållningssätt. 

7.2.1 Den avsiktliga lärmiljön 

I studien framkommer hur miljön ses som verktyg för språkutvecklande arbetssätt 

i den fria leken. Uppfattningen var att miljön struktureras och utformas efter 
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barnens intressen och behov varför den också ses som så primär. Denna uppfattning 

går att styrka med Svenssons (2012) beskrivning av hur lärandemiljöerna ska 

användas för att stimulera och uppmuntra barn till språkutveckling. Vikten av att 

arbeta utefter barnens intressen lyfts också i läroplanen för förskolan (Skolverket 

2018) där det också lyfts fram hur miljöerna ska inspirera och utmana barnen utan 

begränsas av olika uppfattningar. Miljöerna ska skapa möjlighet till lek- och 

lustfylld utveckling och vara ett verktyg för inkludering, samspel, kommunikation 

och gemenskap.  

7.2.2 Att bada barnen i ord 

Förskollärarna talar om ett arbetssätt som främjar en språkutveckling hos barn i 

deras fria lek. Hur förskollärarnas roll i den fria leken ser ut skiljer sig något men 

lärandets objekt verkar vara detsamma - att bada barnen i ord. Samtliga 

förskollärare uppger också att de ser oändliga möjligheter för barns språkutveckling 

i den fria leken där barnen själva får chans att styra lekens och därmed språkets 

innehåll. Alltså en språkutveckling och kommunikation som får bli helt på barnens 

egna villkor och intressen. Läroplanen för förskolan (Skolverket 2018) beskriver 

hur utbildningen ska vila på barns intressen och hur verksamhetens miljöer ska vara 

föränderliga i takt med barnets nya intressen och behov. 

 

Förskolans kommunikation och lek och förskollärares uppfattningar om den landar 

i ett sociokulturellt perspektiv där människan ses som grunden till lärande genom 

kommunikation och samspel. Alla barn, även det allra minsta, är kommunikativa 

på ett eller annat sätt som inte bara behöver betyda att kommunikationen är verbal. 

Andréasson och Allard (2021) beskriver hur vuxna kan och bör ta del i barnens lek 

och hur det i sin tur bidrar till gemensamma upplevelser och lägger grunden för 

viktiga relationer. I studien går det att se att förskollärarna själva poängterar vikten 

av att vara en del i leken. Traditionen som finns i förskolan bygger på nära relationer 

mellan förskollärare och barn. När trygga, tillitsfulla relationer finns så bidrar det 

också till en lust och nyfikenhet att lära sig nya saker. Det relationella synsättet 

kommer att spela stor roll i såväl kommunikativ utveckling men också ur det 

sociokulturella perspektivet (Aspelin 2019). 
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7.2.3 Förhållningssätt till den fria leken 

De variationer som gått att urskilja från förskollärarnas berättelser syns främst 

genom hur de väljer att förhålla sig till barns fria lek. Jonsson och Thulin (2019) 

lyfter att det finns olika sätt att som förskollärare förhålla sig till barns lek och hur 

omdiskuterat det är. Gränsen för när man stör leken och tillför något i den är hårfin. 

Förskollärarna beskriver tillvägagångssätt och förhållningssätt till leken som 

guider, observatörer eller mentorer. Vid detta förhållningssätt beskrivs inget direkt 

samspel med förskolläraren utan i stället förhåller sig denne utanför leken och kan 

hjälpa till vid frågor eller konflikter. Samtliga förskollärare beskriver också hur de 

väljer att benämna ord på rätt sätt utan att rätta barnet. Förskollärarna vill således 

inta en naturlig roll i barns språkutveckling där de inte rättar barnet genom att 

påpeka att barnet sagt fel. I stället upprepas felsagda ord eller meningar på rätt sätt 

för att upprätthålla språkpositivism hos barnen och uppmuntra deras 

språkutveckling oavsett nivå.  

 

Av resultatet att döma kan det ses att förskollärare bör och kan bli mycket bättre på 

att anta en roll i den fria leken som barn själv konstruerar. Trots att leken är just fri 

har förskollärare en mycket stor möjlighet att utöka barns kunnande i dels språk, 

dels mycket annat lärande. En medveten lekresponsiv förskollärare som tillåter sig 

själv att vara en del av leken kan föra in nya beståndsdelar och roller och bidrar 

med fantasi och en utökad språkrepetoar. Detta i enlighet med vad Wasik och 

Jacobi-Vessels (2017) tar upp i sin studie om hur viktigt det är att vuxna aktivt 

deltar i barns lek för att bidra till en språkutveckling.  

 

Vidare nämns också i intervjuer hur en förskollärare lyfter avsaknaden av böcker 

och högläsning som verktyg till språkutveckling i verksamheten. Högläsning är 

sedan länge en beprövad metod för barns språkutveckling och hen menar att denna 

bör få ta större plats i verksamheten utan att riskera att konkurreras ut av exempelvis 

digitala verktyg och den konsekventa utevistelse som blivit på grund av pandemin. 

En gemensam högläsning kan också komma att bidra till en gemensam 

erfarenhetsbas i barngruppen som i sin tur barnen kan utgå från och inspireras av i 

den medvetna leken.  
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7.2.4 Kritiskt förhållningssätt 

Det som går att kritiskt förhålla sig till när det kommer till ett relationellt synsätt 

och förskollärares möjligheter att vara en del av leken är att fråga sig hur relationellt 

det blir när de faktiskt förhåller sig till leken som observatör snarare än när de intar 

en aktiv lekroll. Att agera som observatör och bidra med stöd och guidning i leken 

när det behövs är en förutsättning och att finnas där för barnen och hjälpa till vid 

konflikter och andra situationer där det behövs engagerade. För att utveckla barnens 

relationer och lust till lärande kan förskollärare våga vara ett med den fria leken och 

på ett mer aktivt sätt välja att göra den medveten. Dessutom går det av studien att 

tyda att när förskolläraren var en del i barnens lek och tog en lekroll är det också 

enda tillfället då förskolläraren uppger att barnen tagit språket vidare till nya 

situationer.  Av det att döma så torde det vara mer gynnsamt för barns 

språkutveckling att vara en lekande förskollärare snarare än en observerande. Den 

lekande förskolläraren intar inte bara barnens perspektiv utan får också ett 

barnperspektiv på barns språkande. Den observerande förskolläraren får bara med 

sig det ena perspektivet och det är barnens perspektiv i förhållande till språket och 

leken. För att kunna bidra med de allra bästa lärandesituationerna baserat på barns 

erfarenheter och intresse behöver dessa två begrepp agera som ett och inte ses som 

två skilda angelägenheter.  

7.3 Konsekvenser för yrkesrollen 

I ett tidigt skede i studien fanns en tanke hos studiens författare om hur förskollärare 

var rädda för att störa den fria leken om det plötsligt skulle innebära att den skulle 

resultera i en språkutveckling. I stället finns nu en större förståelse för hur den fria 

leken kan användas som verktyg, inte bara för språkutveckling utan för lärande över 

lag. Att barn lär sig genom att leka är ingen nyhet för varken verksamma 

förskollärare eller nutida forskning. Däremot kan den fria leken ses som en mycket 

viktig nyckel till att skapa möjligheter för förskollärare att skapa andra 

lärandesituationer utifrån barns egna intressen och erfarenheter.   

Det finns en förhoppning om att studien bidrar till ökad förståelse för barns fria lek 

och hur den kan arrangeras för lärande, utan att den störs. Gränsen för var leken 
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faktiskt störs och var förskollärare tillför något i den är hårfin och ambitionen är att 

studien också ska bidra till kollegiala diskussioner. Detta för att starta en dialog i 

arbetslagen där diskussion och reflektion kring barns fria lek kan leda till en samsyn 

kring hur arbetslaget kan förhålla sig till den fria leken. Desto mer en förskollärare 

intresserar sig för och deltar i den fria leken desto mer meningsfulla situationer kan 

det skapas för barnen i deras vardag. En förhoppning är att studien bidrar till att 

inspirera förskollärare att tänka mer aktivt på hur den fria leken kan utnyttjas - utan 

att störas.  

7.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vidare hade barnens perspektiv på huruvida de uppfattar vuxnas roll i den fria leken 

varit intressant att studera för att få en djupare förståelse för hur mycket eller lite 

vuxna faktiskt tillför i lekandet.   

Eftersom det framkommer att miljön är så vedertagen och medvetet utformad så 

hade det varit intressant att observera miljöerna i förskolan och hur barnen utforskar 

dessa för att få en förståelse och inblick i om de verkligen är så inbjudande som 

förskollärarna ger sken av. Vidare väcks också ett intresse av att observera 

förskollärarens roll i barns fria lek för att få en djupare inblick och förståelse för 

hur olika inställningar hos förskollärare bidrar till varierad språkutveckling hos 

barnen. Observationer skulle därför kunnat vara ett komplement i metoden för att 

få ett mer tillförlitligt resultat. Observationer hade varit en mer tidskrävande metod 

och för att studiens resultat skulle bli tillförlitligt hade det behövts genomföras en 

mer longitudinell studie över tid. Detta kan ses som ett förslag till fortsatt 

forskning.  

Det hade varit intressant att kombinera metoder som intervju och observationer för 

att jämföra uppfattningar och resultat. Denna studie genomfördes endast i södra 

Sverige och, som tidigare nämnt i metoddiskussionen, bara på förskollärare. Det 

vore av intresse att intervjua och observera både förskollärare och barnskötare för 

att få ett bredare utfallsrum. När yrkesgruppernas uppfattningar kan jämföras och 

analyseras kan också en mer gemensam bild för språkutvecklande arbetssätt i den 

fria leken bildas i arbetslagen.   
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9. Bilaga 

9.1 Bilaga - Missivbrev 

Hässleholm, 2022-09-28 

Till yrkesverksam förskollärare: 

Hej, 

Vi heter Emma och Linnea och läser sista terminen på det erfarenhetsbaserade 

förskollärarprogrammet på Högskolan i Kristianstad där vi är i full gång med att 

skriva vårt självständiga arbete. 

Syftet är att undersöka vilka uppfattningar förskollärare har om det 

språkutvecklande arbetssättet i den fria leken. 

Utöver den litteratur och tidigare forskning vi fördjupat oss i har vi för avsikt att ta 

hjälp av yrkesverksamma förskollärare genom personliga intervjuer. Därför skulle 

vi vilja intervjua dig som är yrkesverksam, är utbildad förskollärare och har 

erfarenheter som vi tror kommer hjälpa oss söka svar på vår forskningsfråga. 

Intervjuerna kommer äga rum på din arbetsplats och kommer ta ca. 30 min. 

Intervjuerna riktar sig till dig som är utbildad förskollärare och yrkesverksam. 

Datum bestäms i samråd med dig och när det passar din verksamhet. Intervjuerna 

kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning. 

Intervjuerna kommer ske i enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer. Det kommer innebära att det är helt valfritt att delta och du har möjlighet 

att avbryta ditt deltagande när du vill utan att uppge anledning. Deltagandet 

behandlas också konfidentiellt och resultatet kommer enbart att användas till aktuell 

forskningsstudie. När studien avslutas raderas datan. När studien är färdig kommer 

du att kunna ta del av denna. 
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Tack för att du vill delta i vår studie!  

Har du några frågor eller funderingar så tveka inte att kontakta oss. 

Kontaktuppgifter: 

Emma Pålsson                                                       Linnea Nilsson 

Emma.palsson0037@stud.hkr.se                           linnea.nilsson0159@stud.hkr.se 

0735-XXX XXX                                                    0709-XXX XXX 

Handledare: 

Katarina Johansson 

katarina.johansson@hkr.se 
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9.2 Bilaga- Samtyckesblankett 

Samtyckesblankett 

Härmed lämnar jag samtycke att delta i studien: 

• Jag har skriftligen informerats om aktuell studie och mitt samtycke till 

denna 

• Jag samtycker till att intervjun spelas in med ljudupptagning och endast 

används i forskningssyfte 

• Jag är införstådd med att mitt deltagande är frivilligt och att jag, närhelst jag 

önskar, kan avbryta mitt deltagande utan att uppge anledning 

 

 

 

___________________________ 

Underskrift 

 

___________________________  ______________________ 

Namnförtydligande                                                        Ort och datum 
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9.3 Bilaga- Intervjufrågor 

Hur länge har du varit yrkesverksam? 

 

Hur många barn har ni i barngruppen? 

 

Vilken ålder har barnen på din avdelning? 

 

Vad innebär fri lek för dig? 

• Förbereder du den fria leken på något vis för att uppmuntra 

språkutveckling?  

• Ser du någon skillnad i den fria/styrda leken för barns språkutveckling? 

• På vilket sätt kan du som förskollärare stötta barnen i språkutvecklande 

arbete i den fria/styrda leken? 

 

Vad innebär ett språkutvecklande arbetssätt för dig? 

 

Hur kan du som förskollärare arbeta språkutvecklande med barnen i den fria leken? 

 

Kan du berätta om den fria leken där ni arbetar språkutvecklande? 

 

Hur tänker du kring språk och den fria leken när du planerar? 

 

Hur tänker du kring miljön när du planerar för språkutveckling? 

 

Hur använder du miljön som ett verktyg i den fria leken för att stötta barns 

språkutveckling? 

 

Slutligen: finns det något du skulle vilja lägga till eller förtydliga? 

 

 

 


