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Abstract 

The purpose of this study was to find out how preschool teachers consider to 

take care of childrens outdoor play in order to achive an increased language 

development among the children. Focus lays on both the things that happen in 

the outdoor enviroments as well as on how the preeschool teacher approach 

childrens play to promote the language development. The study was made 

through qualitative interviews and I interviewed five preeschool teachers on 

three different preeschools. The results shows that preeschool teachers sees 

both them selfs but also childrens peers as important rolemodels when it comes 

to the childrens language development. To participate in plays as an adult to 

challenge the children linguistic was not uncommon but also to create new 

children constellations was a part of the work in the outdoor enviroments. The 

results also shows that the preeschool teachers saw them selfs as just as im-

portant as the material to attract to new plays in the outdoor enviroment. The 

fact that the children developed their language constantly through play was 

something all the preeschool teachers agreed on. 

 

Keywords: Preeschool, play, language development, outdoor enviroments, 

preeschool teachers role in play 
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Sammanfattning 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur förskollärare anser sig ta till 

vara på barnens utelek för att få en ökad språkutveckling bland barnen. Fokus 

ligger både på vad som sker i miljön på utegården men även vad förskollärarna 

har för förhållningssätt i barns lek för att främja språkliga utvecklingen. Under-

sökningen har gjorts genom kvalitativa intervjuer och jag intervjuade 5 förs-

kollärare på 3 olika förskolor. Resultatet visade att förskollärare ser både sig 

själva men även barnens kamrater som viktiga förebilder när det kommer till 

barns språkutveckling. Att som vuxen delta i lekarna för att utmana barnen 

språkligt var inte ovanligt men även att skapa nya barnkonstellationer var en 

del i arbetet på utemiljön. Resultatet visar även att förskollärarna såg sig själva 

lika viktiga som materialet för att locka till lekar på utegården. Att barnen ut-

vecklade sitt språk konstant i leken var alla förskollärare överens om.  

 

Nyckelord: Förskola, lek, språkutveckling, utemiljö, förskollärarens lekroll   
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1 INLEDNING  

I förskolans läroplan upprepas begreppet lek vid ett flertal gånger. Vi kan bland annat läsa: 

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

aktivitet.” (Skolverket, 2016, s.6) 

”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja 

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan.” (Skolverket, 2016, 

s.6) 

Läroplanen tar även upp att barnen i verksamheten ska få möjlighet att vistas ute på dagarna.  

Under mina år som VFU-student och som vikarie så möter jag förskolor där innemiljön är för-

änderlig och lockar till nya lekar och aktiviteter. Jag har däremot svårare att se vad som sker 

med utemiljön och hur den lockar barnen till nya lekar med nya möjligheter. Jag antar själv att 

pedagogerna lockar barnen i utomhusmiljön till alla möjliga sorters lekar som inte syns i den 

fysiska miljön. Jag upplever att barn kan lockas till lekar på fler sätt än att den fysiska miljön 

ändras. Grahn (2007) menar att ute har barnen en större möjlighet att röra sig fritt eftersom att 

ytorna är större ute än inne. Grahn menar att barn kan hoppa, springa och klättra och ser det 

som att utemiljön leker med barnen eftersom den lockar barnen till så mycket rörelse och lek 

till skillnad från inne där barnen istället leker med miljön. När jag talar om miljön på försko-

lors utegård så innefattar det leksaker, material, miljöförändringar, nya barnkonstellationer 

samt förhållningssätt hos förskollärarna. 

Samtidigt som jag började tänka på utemiljön så funderade jag över barnens lekar och att 

språket är en sån stor del i detta. Bruce (2010) hävdar att språk och lek är två fenomen som 

hänger samman. Barnen kan använda leken för att öva på att göra sig förstådda samt att förstå 

sina vänner. I leken övar de alltså på att kommunicera med hjälp av språket. Bruce menar att 

leken hjälper till med språkutvecklingen, och språket hjälper till att forma leken samt hjälper 

barn att få tillträda leken och gemenskapen. Jag började fundera över hur förskollärares tankar 

går när det kommer till barnens utelek och hur den kan stimulera barns språkliga utveckling, 

men även hur de själva ser på sitt arbete med att stötta barnens språkutveckling i leken. Jag 

blev även intresserad av hur de skapar nya lekmiljöer för och tillsammans med barnen som 

kan hjälpa barnen med sin språkliga förmåga. Det finns fyra teman som jag har fokus på i mitt 

arbete. Det är utemiljö, lek, språk i leken samt förskollärarares roll i allt detta. Dessa delar 

kommer jag att gå djupare in på för att ge en större förståelse.  
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1.1 Bakgrund 

I denna del kommer jag att presentera fyra olika teman som är relevanta i min studie och jag 

kommer att hänvisa från olika litteratur för att stärka mina tankar kring val av studie. Den litte-

ratur jag har valt är relativt gammal men jag anser att den fortfarande känns relevant då den på 

många sätt är lik de nyare forskningar jag tagit del av i forskningsöversikten. 

1.1.1 Varför fokus på utemiljön? 

Granberg (2000) skriver att när barn får leka ute kommer de i kontakt med fenomen som de 

naturligt sett inte skulle stött på inomhus. Detta kan t.ex. vara att se hur snö förvandlas till vat-

ten, hur vinden blåser eller hur barn kan få känna och se hur solen värmer. Granberg skriver 

även om pedagogers roll när det kommer till uteleken och menar att pedagoger ska vara lika 

lekberedda ute som inne. 

Grahn (2007) skriver om en äldre studie där det framkom att utelekarna skiljer sig en del från 

innelekar. Ute så påverkas barnen av det runt om med hjälp av deras sinnen. De ser, känner 

och hör det som finns i utemiljön och känner olika lukter. Enligt studien så påverkade detta 

valet av lekar.  

När barn leker så är inte deras plan att lära sig, utan att leka. Trots detta så får barn med sig 

lärdomar när de leker, men utan någon press på att behöva lära sig (Brodin & Lindstrand, 

2008). Studier som har gjorts i utemiljön visar enligt Brodin och Lindstrand att barnens lek 

inte stoppas för att de saknar leksaker. De tar det som finns och använder sin fantasi. Brodin 

och Lindstrand hänvisar till tidigare studie av Lindstrand som visar att i uteleken utvecklar de 

sin förmåga att samarbeta och de utmanar den kommunikativa förmågan eftersom att de möter 

nya vänner som de behöver samspela med.  

1.1.2 Varför lek? 

När barn leker så går de innanför så kallade lekramar. I dessa ramar är det enligt Knutsdotter 

Olofsson (1992) bara lekens regler som gäller och inget annat. Här finns inte verklighetens lo-

gik. Just begreppet lekramar är ett ord som kommer att återkomma i min studie. Begreppet an-

vänds i kommunikationsteorin som jag valt att utgå ifrån och jag anser även att lekram är ett 

tydligt begrepp att använda för att visa när det sker en lek eller inte. Knutsdotter Olofsson 

(1992) lyfter att inom dessa lekramar så är allting möjligt. I lekramarna finns en lekvärld som 

är förtrollad och kan förvandla föremål och människor till det som behövs för stunden i leken. 

Något som kan hjälpa barnen att fantisera sig in i dessa lekramar är det som finns runt om, så 

som miljön, människor och material.  

Lindqvist (1996) skriver: ”I leken blir verkligheten hanterlig”. (s.90). Men det finns flera 

olika sätt som folk genom tiderna har sett på lek. Precis som i citatet så finns det människor 

som anser att barn använder leken för att testa på olika upplevelser och erfarenheter, medan 

andra tror att leken finns där för att barnen ska kunna berätta en historia. En del personer ser 



Förskollärare och barnens kamrater som en viktig del i  

barns språkutveckling  Sanna Tillström 

3 

 

leken som något kulturellt och andra ser den som barnens egna självverksamhet. Enligt Löf-

dahl (2004) är lek ett stort begrepp som har använts länge och inom flera olika studier, både 

när undersökningar görs på lek genom barns kropp, barns tänkande eller kanske språket. Det 

som har varit gemensamt när det kommer till tankar om lek är att det är något som är viktigt 

för barns utveckling.  

1.1.3 Språk i leken 

I en äldre bok skriven av Hägglund (1989) skriver han om vad som sker när barnen leker. Han 

skriver: ”Inom lekens ramar utvecklas språk och kommunikation, samtidigt som barnen tränar 

sin sociala förmåga” (s.71) Detta visar en tydlig bild av hur språket kan främjas genom att 

barnen leker. Jag tolkar även efter att ha läst Hägglunds text att det inte är så viktigt att skapa 

speciella leksittuationer som kan främja barnens språkutveckling eftersom att barn alltid har 

möjlighet att utveckla sitt språk i alla lekar.  

Bruce (2010) skriver även om leken som ett tryggt ställe för barnen att våga utmanas på. Vi-

dare tar Bruce upp att leken är en sorts berättelse som barnen berättar, nästan som en film. I 

leken uttrycker barnen att saker ha skett i dåtid, nutid och även framtid. Språkligt så övar sig 

barn i leken på olika tempusformer. Även Lindqvist (1996) lyfter att leken och berättandet går 

hand i hand. Hon menar att leka handlar ofta om att kunna berätta saker, antingen genom att 

skapa en egen saga eller att återskapa en saga de är bekanta med. Vissa barn har svårare för att 

berätta sagor och då behövs inspiration från kamrater men framförallt vuxna.  

Vidare tar Bruce (2010) upp vikten av att som pedagog vara medveten om att språk och lek är 

beroende av varandra. Det är när pedagogen ser den förståelsen som hon eller han kan börja 

ändra sitt pedagogiska arbete eller miljön för att stimulera både leken och språket. 

1.1.4 Förskollärarens roll i leken och dess möjlighet till språklig utveckling 

En vanlig lek i förskolan som kan påverka den språkliga utvecklingen är rollekar. Bruce 

(2010) skriver att här kan det vara viktigt att en vuxen finns närvarande för att bryta på uppre-

pande rollfördelningar som sker i barns lek. Hon skriver att de barn som är osäkra i sitt språk 

har en större chans att få en underordnad roll. Detta kan vara roller som ett småsyskon eller ett 

djur. Knutsdotter Olofsson (1992) tar även hon upp det här med rollek och skriver att det är 

vid dessa lekar, och särskilt när en vuxen är närvarnade, som barnen använder sig av ett bre-

dare ordförråd och ett mer varierat talspråk. Även Granberg (2000) skriver om dessa rollekar 

och menar att vid dessa lekar, och framförallt när det gäller de minsta barnen, så är det viktigt 

med lekberedda vuxna. Dessa vuxna ska finnas nära för att inta tillfördelade roller på barnens 

villkor. Hon skriver även att alla förskolegårdar inte har tillgång till naturmaterial vilket gör 

det viktigt för förskolläraren att bidra med stödmaterial men även vara en inspirationskälla åt 

barnen genom att visa hur vissa aktiviteter utförs. 
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Lindqvist (1996) skriver om flera exempel när pedagoger på förskolor har valt att skapa olika 

lekvärldar för barnen med hjälp av dramatisering. När pedagogerna har lekt med materialen i 

lekvärldarna så ger detta vidare inspiration till barnen och hur de kan leka och samtala kring 

dem föremål som finns kvar efter dramatiseringen. Lindqvist hävdar även att det är lekande 

vuxna som är avgörande för hur barnen leker. 

Knutsdotter Olofsson (1992) skriver att den vuxnas roll är viktig även när det kommer till 

barns lek och dess fantasi. Om vi vuxna alltid skulle se sand som sand, hur blir det då när bar-

nen vill göra kakor gjorda av sand till oss? Därför är det viktigt att ibland ta avstånd från bar-

nen när de leker då vi lätt kan ge barnen bilden att världen är endimensionell.  

Knutsdotter Olofsson (1992) hävdar även att tryggheten är en viktig punkt för att både barn 

och vuxna ska kunna gå in i sina lekramar utan att oroa sig för det som finns och sker utanför. 

Barn som ej är trygga kan ej helhjärtat gå in i en lek på grund av att fokuset på leken lätt 

bryts. Att barnen ska känna sig så pass trygga att de håller sig kvar i leken anser Knutsdotter 

Olofsson är vuxnas ansvar. Att ha en trygg miljö där barnen kan leka är även något som vi 

kan läsa om i förskolans läroplan (Skolverket, 2016).  

1.2 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att få en ökad kunskap om hur en grupp förskollärare 

själva uttrycker att de tar tillvara på barns utelek och de lekramar som barnen skapar för att få 

en ökad språkutveckling bland barnen i verksamheten. 

1.3 Frågeställningar 

- Hur beskriver förskollärare sin roll som språklig förebild när det kommer till barns lek ute 

på gården?  

 

-  Hur beskriver förskollärare att de använder förskolans utemiljö för att locka till lekar som 

kan främja den språkliga utvecklingen hos barnen? 
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2 FORSKNINGSÖVERSIKT 

I kapitlet nedan kommer jag att ta upp fem tidigare studier som jag funnit relevanta för min 

egen studie. Jag kommer även att beskriva varför jag anser att dessa studier kommer att hjälpa 

mig i mitt eget arbete. 

2.1 Uppmuntran till dramatiska lekar 

Banerjee, Alsalman och Alqafari (2015) har studerat hur sociodramatiska leker och språk 

hänger samman. Några kännetecken för dessa lekar är att hitta på, använda språk och kommu-

nikation för att föra leken framåt och interagera socialt under lekens gång. De skriver att en 

bra metod för att barn enkelt och snabbt ska lära sig något är genom att kombinera lärande 

och lek. I deras artikel har de hänvisat mycket till tidigare studier kring språk och dramatiska 

lekar. De skriver bland annat om hur tidigare studier har uppmärksammat att i de dramatiska 

lekarna så utvecklar barnen sitt sätt att förstå andra, sitt samarbete samt konflikthantering. De 

hänvisar även till forskare som hävdar att barn utvecklar sitt ordförråd genom de dramatiska 

lekarna. Vidare skriver de om studier som visar på att både miljön och pedagogernas roll är 

otroligt viktiga aspekter i barns språkutveckling i leken. I artikeln tar de upp förslag på för-

ändringar i miljön som kan främja barns lärande. Artikeln är ej baserad på svenska förskolan, 

men jag finner den väldigt intressant då jag anser att den kan inspirera och hjälpa mig i min 

stuide. I artikeln visar de att förskolläraren ger barnen förslag innan de går in i t.ex. hemvrån. 

I det fallet som de tar upp i artikeln så säger förskolläraren att deras kompis snart fyller år och 

frågar om de kan fixa ett kalas till henne. I hemvrån har de kokböcker som kan uppmuntra till 

läsning, men de fokuserar även på att välja material som barnen är välkända med. Förskollä-

rarna ber här föräldrar om hjälp för att ta reda på vad de äter hemma, och kanske vilket märke, 

så att barnen i hemvrån ska känna sig bekanta med det som finns. För att skapa bra lekar väl-

jer de även att undvika för mycket lekmaterial tillgängligt då förskollärarna ansåg att de blev 

för mycket för vissa barn. Däremot valde de att lägga till mer föremål efterhand för att skapa 

variation i bland annat språkanvändandet. Forskarna skriver att det finns en stor chans för bar-

nen att bredda sitt ordförråd när de kommer i kontakt med materialet i de olika lekzonerna, 

sina kamrater och de vuxna.  

Banerjee m.fl. (2015) skriver även om de vuxnas roll i dessa lekar, och hur deras agerande 

kan främja barnens språkuteckling. De delar upp dessa i 6 olika kategorier som jag kommer 

att sammanfatta kortfattat.  

Observatör: Här står förskolläraren på avstånd och betraktar lekarna för att kunna avgöra vad 

varje barn behöver för eventuellt stöd  

Scenansvarig: I denna roll så ser förskolläraren till att det finns material för barnen i de olika 

zonerna, samt att de utvecklar miljön genom att t.ex. möblera om eller skapa mer utrymme.  

Spelare: Förskolläraren tar rollen som en aktör i barnens lek. Här handlar det om att inspirera 



Förskollärare och barnens kamrater som en viktig del i  

barns språkutveckling  Sanna Tillström 

6 

 

barnen till hur de kan använda materialet, men även för att hjälpa barn utveckla sitt ordförråd 

Medlare: Här handlar det om att stötta barnen vid t.ex. en konflikt. Förskolläraren ska ej lösa 

konflikten åt barnen, utan snarare ge förslag så att de själva kan lösa den.  

Tolkare: Att ta rollen som tolkare innebär att förskolläraren hjälper barnen att sätta ord på sina 

känslor, men även att få barnen att förstå andras känslor och agerande.  

Social handledare: Här kan förskolläraren hjälpa barn att gå in i en pågående lek eller para 

ihop lekkamrater med varandra.  

2.2 Barnens rollekar på utegården 

Li, Hestenes och Wang (2016) har valt att göra en studie kring barns rollek på utegården och 

hur den bidrar till social utveckling bland barnen. Trots att jag valt att fokusera på den språk-

liga utvecklingen i barns lek ser jag denna artikel som relevant för att jag ska kunna få en 

större bild av barns lärande i uteleken, men även en större bild av vad tidigare forskning säger 

om barns utelek överlag. Li mf.l. tar upp att tidigare studier visar att rollek är något som hjäl-

per barn att utveckla språk och det emotionella. Vidare tar de upp att resultat från olika studier 

kring rollek och barns sociala kunskaper har varit väldigt varierande. Li m.fl. skriver att ute-

miljön kan bjuda in till nya rollekar med nya teman, som också leder till att barn kan leka med 

andra barn ute än inne. 

I studien som Li m.fl.s (2016) artikeln är baserad på valde de att observera barn på utegården 

från flera olika förskolor. De valde även att utföra intervjuer, och i dessa fick de kunskap om 

att pedagogerna bland annat valt att ta med utklädnadskläder ut på utegården för att locka till 

nya och fler rollekar bland barnen.   

Li m.fl. (2016) kom fram till att barnen var engagerade i rollekar ungefär 20% av tiden som 

de spenderade ute. I resultatet kan de även se att vid 81% av dessa tillfällen så lekte barnen 

rollekar i grupp, medan 19% av tiden lekte barn rollekar ensamma. När det kommer till den 

sociala delen såg de att ju mer komplicerad en rollek var, desto mer såg de en relation mellan 

leken och social utveckling. Med komplicerad rollek menar de en abstrakt rollek vilket inne-

bär att barn ej behöver konkret material samt att leken sker i samspel med andra. 

Li m.fl. (2016) påpekar att utemiljön i sig och det faktum att de tagit ut utklädnadskläder kan 

varit en bidragande faktor till att barnen lockades till att vara med i rollekarna. De skriver 

även att desto rikare utemiljön är, desto mer kan barnen inspireras till rollek. Li m.fl. avslutar 

sin artikel med att lyfta vikten av vidare forskning kring barns lekar i utemiljön och vikten av 

att arbeta mer med en inspirerande utemiljö som kan locka barnen till dessa rollekar som är 

viktigt för barnens utveckling. 
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2.3 Pedagogers roll i leken 

Studien som jag nu kommer att ta upp utspelar sig i Taiwan. Trots att vår kultur skiljer sig 

från den i Taiwan anser jag att den var relevant för min kunskap kring tidigare forskning när 

det gäller huruvida förskollärare väljer att vara en del av barns lek eller ej.  

Tsai (2015) har gjort en studie kring förskollärares olika strategier för att komma in i barnens 

lek. I studien så tar Tsai upp att lärare tidigare har uppmanats att ej medverka i barns fria lek 

då det ska blocka fördelarna som sker när de är självständiga. Trots detta har många förskollä-

rare istället hållit med om Vygotskijs tankar kring att den vuxna behövs för att stötta baren, 

vilket även nyare forskning har visat. Studier har enligt Tsai visat att när en vuxen medverkar 

i barnens lek så utvecklar barnen det kognitiva, det verbala, sin kreativitet samt sociala kun-

skaper. För att detta ska ske krävs det att läraren är med på rätt sätt. Det bästa är när läraren 

själv blir inbjuden av barnen för att få vara med i leken, eller när läraren stöttar ett barn som 

vanligen bara leker själv till att leka med en större grupp. Tsai nämner även att utifrån tidigare 

studier har resultat visat att lärare är en guide för barnen i leken, men om guidningen kommer 

för sent eller inte alls så missar barnen en viktig lärandemöjlighet.  

Precis som i Banerjee, Alsalman och Alqafaris (2015) studie så valde även Tsai (2015) att 

dela upp förskollärarens roller i olika kategorier. Jag kommer punkta upp dessa roller här ne-

danför.  

-Förskolläraren tar rollen som en guide som svar till barnens förfrågan. Här skriver Tsai att 

det är viktigt att förskolläraren se över sittuationen och barnen innan hon eller han går in och 

hjälper dem, så att de får rätt sorts stöttning.  

-Förskolläraren gick spontant med i barnens lek på ett naturligt sätt. Ett exempel på detta var 

när några barn frågade vad hon ville äta från deras affär, och läraren valde att ställa följdfrå-

gor kring affären. Läraren var alltså med i leken, men lät ändå barnen styra så att det blev på 

deras villkor.  

-Förskolläraren påminner barnen om regler som finns. Här stoppade förskolläraren barnen när 

en lek till exempel gick för vilt till. Hon påminde om de regler som fanns, men ställde även 

ibland frågor för att barnen själva skulle få tänka efter kring vad som är rätt och fel. 

- Förskolläraren som en medlare i barns konflikter. Här ges det förslag till barnen på olika lös-

ningar  

- Förskollärarens egna initiativ till undervisning i leken. Här tar förskolläraren tillfället i akt 

för att lära barnen något i leken. Tsai skriver dock att den här typen av medverkan kan ta bort 

det roliga i leken för barnet, och speciellt om läraren frågar något barnet inte kan, då det kan 

göra barnet frustrerat.  

- Förskolläraren frågar barnet om något hon eller han har skapat. Tsai menar att här uppmunt-

rar förskolläraren barnen till att reflektera genom att ställa frågor till barnen.  

Något som Tsai (2015) upptäckte i sin studie var att det var mindre vanligt att barnen bjöd in 

förskolläraren till sin lek. Vidare skriver hon om tre olika faktorer som påverkade hur och när 
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en förskollärare deltar. Detta är enligt Tsai förskollärarens syn på utbildning, deras förvänt-

ningar och deras kännedom om barnet samt behov i situationen. 

2.4 Förskollärares tankar kring barns språkutveckling 

I en studie av Sheridan och Gjems (2016) så jämförs svenska och norska förskollärares tankar 

kring förskolan som en arena för barns språkutveckling. De lyfter att det i båda länderna finns 

en grundtanke om att barndomen ska baseras på lek. Sheridan och Gjems menar även att de 

vuxna, både föräldrar och förskollärare, är viktiga delar i barns språkutveckling då de kan 

stötta barnen i sin utveckling. Sheridan och Gejms hänvisar till tidigare forskning som visar 

att barn utvecklar sitt språk när de får vara med i meningsfulla aktiviteter, så som lek, och när 

de får vara med personer som de tycker om att vara med.  

 

I Sheridan och Gjems (2016) studie, som bestod av intervjuer från ett flertal förskollärare i 

Sverige och Norge, så stod det stora fokuset på att fråga om hur förskollärarna arbetade med 

barns språkutveckling, och varför de valt att göra på det sätt som de gjorde. De valde ut tre 

olika teman i deras analys. Den första är vad förskollärarna ansåg var viktigt med språklär-

ning, och vad barnen tog med sig av det. I detta tema så var kommunikation och ordförrådet i 

stort fokus. Här ansåg vissa förskollärare att det var deras ansvar att skapa sittuationer där bar-

nen kunde utveckla sitt språk och sitt sätt att kommunicera på. Vissa förskollärare antydde 

även att kommunikationen var en viktig del för att barnen ska kunna leka och skaffa sig vän-

ner. I en intervju så hänvisade en av förskollärarna till Vygotskji och berätta att hon i arbetet 

försökte tala på en nivå högre än barnens för att utmana dem.  

Det andra temat i Sheridan och Gjems (2016) resultat är förskollärarens syn på hur barnen ut-

vecklar och lär sig språk. Här pratade förskollärarna om vardagliga sittuationer samt plane-

rade aktiviteter. De menar att barn lär språk i alla aktiviteter som sker under dagen, så som 

matsittuationer, påklädning och fri lek både inne och ute. I intervjuerna lyfter att det viktiga är 

att de själva använder språket flitigt och namnger allt för att ge barnen ett större ordförråd 

samt hjälpa dem att använda rätt böjelser på ord. När det kommer till planerade aktiviteter lyf-

ter förskollärarna bland annat samling och bokläsning som två aktiviteter där barnen får med 

sig språket. I samlingen hänvisas det t.ex. till sång och rim.  

Det tredje temat är förskollärarens syn på varför barn borde lära sig språk. Här visar många 

förskollärare enligt Sheridan och Gjems (2016) att de anser att barnen behöver bli kommuni-

kativa människor för att kunna hantera världen runt om. Barnen lär sig att få självkännedom, 

bli självsäkra samt ge dem styrka och mod till att göra sig själv förstod. Utöver detta anser 

även förskollärarna att barnen lär sig att lyssna på andra och lär sig turtagning.  

I sitt resultat ser de en viss skillnad på förskollärarna i de båda länderna. En av skillnaderna är 

att de norska förskollärarna pratar om att barnens ordförråd enbart utvecklas när förskollä-

rarna använder ord som är relaterade till sittuationen, medan förskollärarna i Sverige hade ett 
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mer omfattande perspektiv. Informanterna från både länderna verkade dock överens om att 

det var i de dagliga situationerna som barnen fick med sig språket, men Sheridan och Gjems 

(2016) påpekar i deras slutsats att ingen av dem nämnde hur de kunde ta tillvara på dessa 

sittuationer för att göra barnens ordförråd större genom att t.ex. ställa öppna frågor till barnen. 

Sheridan och Gejms menar att den här studien kan ge en djupare kunskap om hur olika synsätt 

kan skapa olika villkor för barns språkinlärning på förskolor.  

2.5 Möjligheter till språkligt lärande i utemiljön 

Norling och Sandberg (2015) har gjort en intervjustudie där syftet var att förklara hur förskol-

lärare uppfattar språkligt lärande i utemiljön. En av anledningarna till att de valt att fokusera 

på just språk är för att ett verbalt språk sägs vara nyckeln för barns framtida skriv- och läspro-

cesser. Detta anses som något förskollärarna kan hjälpa till med. Norling och Sandberg påpe-

kar att studier kring språkligt lärande i utemiljön är minimalt, dock finns det en hel del forsk-

ning kring det språkliga i innemiljön. De skriver att i den forskning som väl finns kring detta 

ämne visar på att utemiljön skapar en språklig utmaning, men de skriver även att de kan vara 

en utmaning att skapa en utemiljö som på samma gång ska vara både privat och offentlig. De 

lyfter i sin studie att det är känt att svenska förskolor spenderar mycket tid utomhus med bar-

nen. När Norling och Sandberg skriver om utemiljön syftar de på gården, skogen och lekpar-

ker i närheten. 

Norling och Sandberg (2016) valde att göra intervjuerna i grupp. De ställde en fråga och skap-

ade sedan en gruppdiskussion. Sex månader efter första intervjuerna så gjordes processen om 

med samma startfråga men även extra frågor utifrån första resultatet. Forskarnas resultat och 

analys är alltså taget från en datainsamling av gruppdiskussioner. I resultatet såg de 5 tydliga 

teman i utemiljön där förskollärarna ansåg att en språklig utveckling sker. Ett av dessa teman 

är lek. Här skriver forskarna att informanterna ansåg att organiserade utelekar var ett ypperligt 

tillfälle för barn att öva på språk. De uppgav även att de ibland tog bort vissa leksaker, vissa 

tog ibland bort alla leksaker, för att barnen skulle få en större möjlighet till att prata med sina 

kompisar. Forskarna hävdar att det finns för lite kunskaper här. De anser att förskollärarna be-

höver reflektera mer över hur de ska stimulera barnen till nya lekar med mycket språk när lek-

sakerna ej är framme. De fyra andra temana var andra aktiviteter så som skogen, pedagogiska 

dialoger som innebär att förskollärarna till exempel pratar om det runt om, interaktioner mel-

lan barn och framförallt när barn möter barn i olika åldrar samt frihet. När det kommer till fri-

het menar informanterna att utemiljön skapar en större möjlighet och barnen kan röra sig mer 

samt leka mer högljuda lekar, vilket också kan påverka den språkliga inlärningen. De anser 

även att barnen är friare från vuxna i uteleken. Detta är något som forskarna däremot ser som 

både positivt och negativt då det ger en större chans för barnen att lära av varandra, men en 

mindre chans att förskolläraren kan stötta barnet i utvecklingen. Forskarna upplever även att 

förskollärarna ibland glömmer sin egna viktiga roll i barns språkliga utveckling i utemiljön.  
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Norling och Sandbergs (2015) slutsats är att utemiljön är en bra plats för barns språkliga ut-

veckling. En av anledningarna till detta är att det ute uppstår dialoger om allt möjligt som se-

dan leder till fler dialoger. De anser dock att om utemiljön ska vara en plats där språklig ut-

veckling sker så gäller det att förskollärarna är medvetna om detta. De avslutar sin studie med 

att diskutera att användningen av utemiljö som ett verktyg till språklig utveckling är un-

derskattat samt att det krävs mer forskning inom det här området.  

2.6 Sammanfattning av studierna 

De studier som jag har tagit upp har handlat om förskollärares roller i barns lek, hur lek kan 

främja barns utveckling samt förskollärares tankar om språklig utveckling i förskolans verk-

samhet. Studiernas resultat visar att förskolläraren har flera olika roller som de tar sig an när 

de är närvarande i barnens lek. Dessa roller kommer jag att ta hjälp av i mitt resultat när jag 

analyserar förskollärares tankar om deras roller som språklig förebild. Studierna jag tagit upp 

har även visat att förskollärare inte har en så jättestor kunskap om hur och när barn utvecklar 

sitt språk i verksamheten. Att barnen lär hela tiden var förskollärarna medvetna om men två 

av resultaten visar på att förskollärarna inte alltid är så specifika utan har en mer generell kun-

skap om barns språkutveckling. I de flesta studier blev det tydligt att barn utvecklas med hjälp 

av bland annat lek. Här visades kopplingar mellan lek och både språklig och social utveckl-

ing. Ena studien visade även att utemiljön var en plats där den språkliga utveckling hade en 

möjlighet att främjas med hjälp av bland annat alla samtal som uppstår i utemiljön. Studierna 

om förskollärares syn på barns språkliga utveckling i förskolan både inne och ute kommer 

hjälpa mig att få större förståelse av mitt resultat kring förskollärares arbete med språklig ut-

veckling i lek. När jag fått mitt resultat och jag har kopplat samman det med dessa studier jag 

nu tagit upp så kommer bilden av förskollärares arbete med lek, språk och utemiljön att bli 

bredare.  
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3 TEORI 

Nedan kommer jag att presentera den teori som jag valt att utgå ifrån och tagit hjälp av i min 

analys. 

3.1 Kommunikationsteori 

I min studie har jag valt att utgå ifrån kommunikationsteori. Det finns enligt Jensen (2013) 

flera kommunikationsteoretiker men jag har huvudsakligen valt att utgå ifrån Gregory Ba-

teson och Catherine Garveys teorier. Inom kommunikationsteori menar Jensen att fokuser lig-

ger på förståelsen i en kommunikation, men den är även vanlig inom lek där fokuset istället är 

på vad som sker i kommunikationen i barnens lek. Inom teorin är begreppen sändare och mot-

tagare relevanta. Den som pratar är den som sänder ett meddelande, och i leken är det den 

som har kommandot i leken som sänder, och de andra deltagarna som mottager medelandet. 

Dessa meddelanden behöver inte alltid ske genom ord. I leken är det vanligt att det även sker 

med ljudeffekter eller gester.  

Bateson (1976) började med att studera apors beteende vid lek, men tog vidare det han såg till 

barns lek. Bateson pratar om metakommunikation som innebär att människor och djur kom-

municerar något om sin egen kommunikation. Detta kan ske genom ord men även så kallade 

leksignaler. Han menar att det dessa leksignaler ger mottagaren förståelsen av att det är ”på 

lek”. Begreppet leksignal används enligt Jensen (2013) av både Bateson och Garvey. Ibland 

kan dessa signaler ske genom att ett barn ler lite extra, eller kanske ändrar sitt tonläge och står 

och låtsasprata i en leksakstelefon eller en imaginär telefon. Det kan även ske genom att ett 

barn sitter på en stol, med armarna fram och ger ifrån sig ett brummande ljud, för att visa att 

han eller hon i leken kör en bil. Jensen skriver även att Garvey anser att ljudeffekter eller 

barns ändringar av tonfall är ett vanligt tecken på att barnen leker. Andra leksignaler barnen 

använder sig av är att prata om saker i dåtid. Tillexempel genom att säga ”Du gick till affären 

och glömde köpa välling”, men Garvey (1976) menar även att bara säga ”det här är på låtsas” 

förekommer i barns lekar och är en tydlig leksignal.  

Ett begrepp som Bateson även använder sig av enligt Jensen (2010) är lekram. Det är innanför 

denna ram som barnet är en mamma samt kommunicerar som en mamma, och det är inom le-

kramen som ett barn enbart kan tala genom att skälla då hon eller han leker hund. Det är med 

hjälp av lekramen som barnen skiljer på fantasi och verklighet.  

Enligt Jensen (2013) så talar Garvey även om låtsaslek där hon anser att när barn leker en så-

dan lek så handlar det om att kommunicera. Barnen behöver prata eller kommunicera om att 

det faktiskt är lek, vilken plats de är på, vad som sker, roller, användning av material och även 

markera när de befinner sig inom lekramen. Garvey anser enligt Jensen att om detta ska fun-

gera behöver barnen bland annat lära sig att kommunicera på rätt sätt efter karaktären. Det 
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räcker helt enkelt inte med att säga att man är bebis. I leken så kommunicerar barnen, men de 

kommunicerar samtidigt om leken. Lek och kommunikation går alltså hand i hand.  

När det kommer till kommunikation så talar både Bateson och Garvey om turreglering och 

turtagning enligt Jensen (2013). Det innebär att barnen i detta fall lär sig att när de har sänt ett 

meddelande så är det motagarens tur att meddela något. Garvey (1976) har valt att dela upp 

turtagandet i två delar. Först det symmetriska turtagandet där barnen prata någorlunda lika 

mycket, och det andra är asymmetrisk turtagande där någon i leken pratar mer. Detta kan vara 

tillfällen när ett barns kommunikationsförmåga är mer utvecklas och därför enkelt tar över le-

ken, eller kanske till och med inte låter det andra barnet få prata.  

När jag gör min analys så kommer förståelsen av teorin hjälpa mig att se vad det är förskollä-

rarna menar och beskriver. För att kunna göra dett tar jag hjälp av begreppen leksignal, le-

kram, sändare och mottagare, assymmetrisk och symmetrisk turtagande samt låtsaslek, som 

jag kommer benämna som rollek.  
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4 METOD 

I det här kapitlet kommer jag att presentera vilken metod jag valt att utgå ifrån, hur mitt urval 

ser ut, hur genomförandet har gått till men även forskningsetiska aspeker och kvaliten på min 

studie. 

4.1 Metodval 

I min studie så har jag som syfte att få kunskap om förskollärares tankar och upplevelser. För 

att kunna göra det så kommer jag behöva intervjua förskollärare. Bryman (2008) beskriver 

flera olika intervjuformer och delar upp dessa i kvantitativa och kvalitativa intervjuer. Den 

vanligaste form av kvantitativ intervju är den strukturerade intervjun. Bryman förklarar att 

den strukturerade intervjun ska vara så standardiserade som möjligt och ha specifika frågor 

med olika svarsalternativ. Anledningen till detta är att det ej ska vara någon större skillnad 

mellan intervjuerna som utförs. Bryman menar att en fördel med strukturerade frågor är att in-

tervjuaren ej råkar förvrida eller missbedöma svaret som respondenten ger, vilket kan ske vid 

öppna frågor. 

Bryman (2008) skriver att vid kvalitativa intervjuer är det istället de öppna frågorna som står i 

fokus. I kvalitativa intervjuer är genomförandet inte så strukturerat för att det större fokuset 

ska vara på respondenternas uppfattningar. Till skillnad från en kvantitativ intervju där inter-

vjuaren har ett frågeschema så utgår man istället från en intervjuguide vid en kvalitativ inter-

vju. Detta innebär att frågorna ej behöver ställas på samma sätt eller i samma ordning, och 

forskaren kan även vara mer flexibel och ställa följdfrågor till informanterna när intressanta 

och viktiga funderingar framkommer. I de kvalitativa intervjuerna så finns även en möjlighet 

att få ett djupare och mer detaljerat svar av respondenterna. För att få dessa detaljerade svar så 

menar Trost (2010) att det är viktigt att som intervjuare läsa av den som blir intervjuad för att 

ibland bara vara tyst och låta respondenten tänka efter och ge personen tid till att svara. Han 

skriver även vidare att det är viktigt att ställa så pass många följdfrågor så man helt och hållet 

förstår vad respondenten menar och ej behöver göra några egna tolkningar.  

Bryman (2008) beskriver två olika kvalitativa intervjuer. Den första är ostrukturerad intervju 

där det ibland väljer att bara ställa en stor öppen fråga som respondenten sen får svara fritt på. 

Följdfrågor ställs eftersom. Bryman skriver att denna typ av intervju liknar ett allmänt samtal. 

Den andra typen av intervju är semistrukturerad intervju. Här utgår man från en intervjuguide 

med förutbestämda teman, men respondenterna behöver ej följa något svarschema utan kan 

forma svaret som han eller hon vill. Enligt Bryman så hamnar oftast valet på en semistruktu-

rerad intervju när forskaren har ett fokus som är relativt tydligt, och det är också därför jag 

kommer att utgå ifrån den här typen av intervju.  
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När man skapar sin intervjuguide så menar Bryman (2008) att det är viktigt att fundera över 

vad jag som forskare behöver ha svar på för att själv kunna svara på mina frågeställningar. 

Han skriver att man ska försöka täcka alla intressanta teman med olika frågor, vilket jag har 

försökt göra i min guide (Se bilaga 2). Bryman skriver vidare om olika sorts frågor som kan 

användas i en kvalitativ intervju för att få en variation. Detta är något jag har haft i åtanken 

när jag formulerat min intervjuguide. Han skriver bland annat att det kan vara bra med inle-

dande frågor som börjar med tillexempel ”Hur du någon gång varit med om..?”, eller uppfölj-

ningsfrågor som kan vara ”Vad menar du?”. Han nämner även så kallade sonderingsfrågor, 

som innebär att den som intervjuar följer upp något personen sagt, som tillexempel ”Du 

nämnde det här tidigare, kan du säga något mer om det?”.  

4.2 Urval 

I min studie har jag valt att fokusera på endast en kommun och har valt att försöka få en bre-

dare bild utav en kommun för att förhoppningsvist få mer varierande svar utav informantern. 

Jag valde därför en kommun med relativt många förskolor och förskolechefer. Jag bestämde 

mig för att höra av mig till tre olika förskolechefer och be om att få intervjua två förskollärare 

på en av varderas chefs förskolor. Jag valde olika förskolor med olika förskolechefer just för 

att få en större variation av arbetssätt, men även för att se om det är några skillnader. Anled-

ningen till varför jag ville intervju två förskollärare på varje förskola var för att få en mer vari-

erad men även tydligare bild av en och samma förskola.  

Av de sex förskollärare som fick förfrågan så var det fem stycken som tackade ja. På de för-

skolor där jag intervjuade två förskollärare så var de placerade på olika avdelningar. Samman-

lagt fick jag med andra ord ihop intervjuer från fem olika avdelningar, på tre olika förskolor. 

De flesta jobbade med äldre barn men en av dem hade fokus på de yngre barnen. I intervjun 

med informanten som jobbade med yngre barn så framkom det dock att de samarbetade 

mycket på deras utegård vilket gjorde att vi vid vissa delar i intervjun kunde fokusera på alla 

åldrar. Här kommer en presentation av informanterna med fiktiva namn: 

 

Erika, varit examinerad i 27 år och jobbar i en barngrupp med åldrarna 3-6 

Sofie, varit examinierad i 5 år och jobbar i en barngrupp med åldrarna 1-3 

Karin, varit examinerad i 17 år och jobbar i en barngrupp med åldrarna 3-5 

Louise, varit examinerad i 20 år och jobbar i en barngrupp med åldrarna 1-6, men vid delade 

grupper var fokus med äldre barnen  

Felicia, varit examinerad i 7 år och jobbar i en barngrupp med åldrarna 3-6 
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4.3 Genomförande 

4.3.1 Innan intervjuerna 

Innan jag började med mina intervjuer hörde jag av mig till de tre olika förskolorna och dess 

tillhörande chefer för att få ett godkännande. Efter att jag hade fått svar från cheferna så hörde 

jag av mig genom mejl (Se bilaga 3) till två förskollärare på respektive förskola, förutom på 

en förskola där jag enbart hade kontakt med en förskollärare som talade för både sig själv och 

en annan. Vid första kontakten så informerades de skriftligt angående studiens syfte, att de 

skulle avidentifieras i mitt arbete samt att det var fritt för dem att avsluta sin medverkan när 

de ville. Vi bestämde gemensamt tid, plats och dag för intervjun.  

Innan jag åkte ut till de olika förskollärna gjorde jag en pilotintervju för att testa min intervju-

guide men även för att öva på att vara en intervjuare. Att göra en intervju menar Bryman 

(2008) är ett krävande arbete som ibland underskattas av nybörjade. Det finns flera misstag 

som man kan begå som en oerfaren intervjuare och det är viktigt att vara medveten om detta. 

Detta kan bland annat vara att den som intervjuar blir chockad över vissa oväntade svar eller 

att man har svårt att hantera saker överraskande saker som sker. För att minska på detta så 

hänvisa Bryman till ett par förberdande punkter som jag valde att ta del av innan jag genom-

förde mina intervjuer. Dessa punkter innebär bland annat att jag som intervjuare ska vara in-

satt och tydlig, visa hänsyn samt visa att jag lyssnar och kommer ihåg. Att visa hänsyn och 

lyssna kan den som intervjuar enligt Trost (2010) göra genom att ha ögonkontakt med den 

som blir intervjuad men även genom att låta det vara tyst, och ej komma med nya frågor allt 

för snabbt. Christoffersen och Johannessen (2015) lyfter att när man lyssnar och visar förstå-

else så är det viktigt att undvika och nicka med huvudet. Om man gör det så kan informanten 

tolka det som att jag håller med, och om jag någon gång inte nickar kan det tolkas som att jag 

oenig med dem.  

4.3.2 Intervjutillfällena 

När jag kom till de olika förskolorna hälsade vi och valde en passande plats att genomföra in-

tervjun på. Innan intervjun startade så började jag med att återupprepa det jag skrivit i mejlen. 

Jag förmedlade syftet, att deras medverkan var helt frivillig, att plats och person kommer avi-

dentifieras samt att intervjun kommer att spelas in för att jag ska få med en ärlig bild av deras 

svar. Innan intervjun startade bad jag de även att skriva på en samtyckesblanket och talade om 

att Karlstads universitet följer personuppgiftslagen, samt att enbart jag kommer att ha tillgång 

till de inspelade intervjuerna samt deras personliga uppgifter, i detta fall deras namn på sam-

tyckesblanketterna. När informanterna hade skrivit på samtyckesblanketterna och gett sitt 

godkännande till inspelning så startade intervjun. Jag spelade in intervjuerna på en surfplatta 

som vi hade mellan oss. Tidsmässigt så skiljde sig intervjuerna åt beroende på vilka diskuss-

ioner vi kom in i. De varade allt ifrån 15 – 25 minuter.  
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4.3.3 Transkribering 

Efter intervjuerna var genomförda valde jag att transkribera dem till text för att enklare kunna 

analysera resultaten. När man transkriberar menar Bryaman (2008) att det är viktigt att skriva 

ner ordagrant vad informanten sagt. Han menar att det därför är viktigt att inte gissa sig fram 

till ett ord om man inte hör, utan det är bättre att skriva ett frågetecken för att visa att ett ord 

saknas. När jag har transkriberat så har jag därför varit noga med att få med allt. I min analys 

har jag dock valt att göra citaten med läsvänliga, något som Bryman (2008) menar är viktigt 

för att informanten ej ska framstå som dum. Efter transkriberingsarbetet har jag lyssnat om på 

intervjuerna med transkriberingen framför mig för att vara säker på att jag skrivit korrekt. 

4.3.4 Analys 

Efter transkriberingen började jag analysera mitt resultat. Jag började med att läsa transkribe-

ringarna några gånger och skrev ner olika teman som hade med mina frågeställningar och 

göra under läsningsarbetet. När jag läst och gett förslag på olika teman så började jag samla 

ihop all text i intervjuerna som hade med mina frågeställningar att göra. När texten var sam-

manställd läste jag igenom den och försökte hitta kopplingar till min valda teori, men jag gick 

även igenom transkriberingarna med teorin i tanken för att se om jag missat något. Jag la till 

mina tankar kring teori och fortsatte sen med mina teman. Just att anaysera innebär enligt 

Christoffersen och Johannessen (2015) att dela något i bitar vilket jag gjorde genom att skapa 

dessa teman. Jag gav varje tema en kodbokstav som jag sedan placerade ut i min samman-

ställda text. Därefter sammanställde jag på nytt allt som hamnade under varje tema.  

4.4 Etiska övervägande 

I min studie så har jag tagit del av ett antal etiska överväganden. Alla överväganden är väldigt 

viktiga inom bade examensarbete samt forskning och jag kommer att ta upp de olika punkter 

som jag har tagit hänsyn till innan mitt arbete, under arbetet men även som jag kommer ta del 

av efter arbetet. 

Löfdahl (2014) förklarar att en av de viktigaste är informera och få samtycke. Information ska 

ges om både syfte samt deras rätt att hoppa av, och samtycke ges från informanten för att för-

tydliga sitt godkännande om att vara med. Även förskolechef ska ge samtycke till att jag som 

student får komma till förskolan och intervjua. När jag hörde av mig till förskollärarna så var 

jag tydlig med mitt syfte samt att de kunde hoppa av studien senare. Vid intervjutillfället så 

uppgav jag samma information igen men lite mer djupgående. Jag återupprepade syftet, bad 

om godkännande för inspelning av intervjun, uppgav att de utan anledning kunde välja att 

hoppa av studien samt att de kommer att avidentifieras i min analys. Jag bad dem även att 

skriva på en samtyckesblankett (Se bilaga 1). I och med samtyckesblanketten samlade jag in 

personuppgifter. Detta var något jag tog upp för informanterna och berättade att Karlstads 

Universitet följer personuppgiftslagen vilket också innebär att jag som student har skickat in 

en anmälan till universitetet angående min insamling av personliga uppgifter. Jag uppgav 
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även för informanterna att enbart jag skulle ha tillgång till deras namn och intervjuerna. I och 

med detta så har jag fått det som Löfdahl (2014) kallar för informerat samtycke.  

 

Den data jag samlat in kommer enbart jag att ha tillgång till och den kommer bara användas 

till mitt arbete. När jag är klar och har blivit godkänd kommer därför både samtyckesblanket-

ter med namn på och mina intervjuer att förstöras. Detta kallar Löfdahl (2014) för nyttjande-

kravet. Vidare skriver Löfdahl om konfidentialitetkravet och avidentifiering. Detta innebär att 

mina informanter ej ska kunna identifieras i mitt arbete. Detta behöver ej vara namn utan det 

finns flera andra personliga uppgifter eller utmärkelser som kan bryta på konfidentialitetskra-

vet. På grund av det har jag valt att byta ut namnen på mina informanter samt ej nämna i vil-

ken kommun jag valt att göra min studie. Jag har även bytt ut namn som informanterna nämnt 

i intervjuerna samt övervägt vilka citat jag har använt i mitt resultat. 

4.5 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Jag kommer här att ta upp olika sätt att mäta studiens kvalité på. Vidare hur min studies kva-

lité ser ut kommer jag att diskutera i min metoddiskussion. Reliabilitet har och göra med hur 

tillförlitlig datan är (Christoffersen & Johannessen 2015). Det handlar om hur noggrann min 

intervju var men även hur bearbetningen har genomförts. Det kan handla om att ställa frågor 

på rätt sätt eller på vilket sätt man ber någon förklara något i en intervju. Christoffersen och 

Johannessen skriver att forskare kan gör ett så kallat test-retest reliabilitet som innebär att de 

gör samma datainsamling med samma grupp av människor två gånger. Blir resultatet nå-

gorlunda likt så är reliabiliteten hög. Validitet handlar istället om att undersöka rätt saker. En-

ligt Christoffersen och Johannessen så gäller det att samla in data som är relevant till sitt syfte. 

I mitt fall t.ex. ville jag fokusera på utegården och valde därför förskollärare från förskolor 

som spenderar mycket tid ute.  

Det sista sättet att mäta på är genom generalisering. Detta innebär enligt Backman (2016) att 

man ska fråga sig själv om sitt resultat kan gälla alla inom undersökta grupp. Det handlar 

alltså om hur vidare det går att generalisera sina svar eller ej. Hurvida jag kan generalisera 

mitt resultat eller inte vill jag svara nej på. Jag anser inte att mina resultat kan gälla alla förs-

kollärare i Sverige. Av de fem förskollärare som jag intervjuade så märker jag en markant 

skillnad mellan deras tankar och arbetssätt när det kom till utemiljön och hur de tog sig an sin 

roll som språklig förebild i barnens lekar. Jag upplever därför att resultatet kunde sett an-

norlunda ut om jag valde andra förskollärare antingen i samma ort eller i en annan ort.  
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5 RESULTAT 

I kapitlet nedan kommer jag att presentera resultatet av min analys som jag gjort utifrån mina 

intervjuer samt kommunikationsteori. Några av de presenterade citaten har jag redigerat för 

att göra dem mer läsvänliga.  

5.1 Både vuxna och barn är viktiga förebilder när det kommer till 

språklig utveckling 

5.1.1 Vuxna inte den enda förebilden 

I alla mina fem intervjuer framkom det att förskollärarna inte ansåg sig vara de enda förebil-

derna för barnen när det kommer till språk. Alla nämner hur barnens kompisar även kan vara 

en språklig förebild i lekarna. Bland annat så nämner Sofie: “barnen har ju en annan nivå och 

förstår varandra på ett annat sätt än vuxen barn och den relationen.” Även en av de andra in-

formanterna var inne på liknande spår och menar att barnen gärna härmar varandras lekar och 

därmed även deras språk.  

 

Informanten Felicia menar att det är viktigt att som vuxen ibland ta ett steg tillbaka och låta 

barnen lösa problem själva för att utveckla språket. Hon återberättar en händelse om en nyli-

gen problemlösning ute på gården: 

Där tänker jag att de får testa och pröva och utforma sina egna alltså både ord och be-

grepp och förråd och att de får hitta sina strategier till att lösa vissa grejer. Vi hade, de 

skulle hämta en pall i, de skulle komma upp på gungan, jag tror de var 3, de är 3,5 un-

gefär så stod de och prata om hur de skulle lösa det för att kunna komma upp på pal-

len, och jag skulle lätt, eller hur de skulle komma upp på gungan, jag skulle lätt kunna 

säga att ’gå och hämta en pall’, eller sådär. --- att man är ganska snabb i det här med 

som pedagog att man sätter ord på barnen redan innan de får gör själva, men att de 

får tänka väldigt fritt och att de får tid till och tänka och att de får reflektera själva och 

tillsammans barnen i sitt så.    

                                                                                                                                        - Felicia  

Förskolläraren Louise lyfter även att vissa barn tycker det är sårbart när en vuxen är med i le-

ken, och använder därav inte språket när en vuxen är för nära. Hon berättar vidare: “Barnens 

lek och barnens villkor får mer plats när jag inte är med”. Jensen (2013) förklarar Batesons 

tankar om barns såkallade lekram. Här blir det tydligt att förskolläraren har respekt för dessa 

lekramar som barnen skapar och väljer att ej bryta ramen.  
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5.1.2 Bli ett med barnen 

Tre av de fem pedagogerna talade om att som språkligförebild i barns lek så är det viktigt att 

de är på barnens nivå. Jag tolkar deras svar som att de inte vill avbryta lekar bara för att skapa 

undervisning där och då, och väljer därför att hamna på en jämnbördig nivå med barnen. Lou-

ise lyfter att det är mycket enklare att stötta och hjälpa om hon redan är befintlig i leken. Hon 

sager: “Är jag med så kan jag ju också vara med och hjälpa till på ett annat sätt som jag inte 

kan om jag inte är med”. Här återkommer Batesons lekramar som Jensen (2013) skriver om. 

Hennes tankar visar på att när man redan är inne i barnens lekram är det enklare att stötta då 

hon ej behöver komma från verkligheten till fantasivärlden. Hon befinner sig redan inom den 

lekram och fantasi som barnen är i. Louise pratar även om att hon ofta tar lite mindre roller i 

rollekarna just för att inte vara en bestämmande roll i leken. Sofie säger att det är viktigt att 

följa barns regler och ideer när de är med i lekarna just för att barnen ska få känna att det är 

deras lek som de själva har kommit på.  

Förskolläraren Felicia berättar om sitt förhållningssätt gentemot barn som är lite svagare inom 

språket:  

Vi har pratat mycket om inne hos oss att vi ska va, alltså stöttande, att man ska va, går 

man in så ska man va jämnbördig lite i leken, att man ska va som en jämnbördig delta-

gare i att man är med isåfall så att man sitter ner för jag tänker att de barnen som be-

höver lite extra hjälp och extra stöttning och så ja men då kanske man kan säga att vi 

kan vara mormor, att vi kan vara tillsammans alltså så att de känner att de, då kan jag 

och Lisa att vi är mormor tillsammans och sen att vi leker så för att få in henne. Sen så 

kanske jag kan backa lite när jag känner att hon fått tag i sin roll som mormor eller om 

hon byter roll eller så.                                                                                                  

                                                                                                              - Felicia 

Här visar Felicia förståelse för att hon inte behöver stötta upp barnen hela tiden. Det kan räcka 

med att finnas där i början för att få in barnet i leken men sen låter hon barnen få leka i fred.  

Louise berättar att hon brukar starta en aktivitet eller en lek med de barn som inte är så starka 

inom språket. På detta sätt menar hon att barnet får en positiv sittuation där barnen kommer 

till det barnet istället för att han eller hon ska försöka ta sig in i en lek. 

Har du ett barn som kanske inte är så starkt verbalt, då kanske du lägger fokus kring 

det barnet, och är med där, då i och med att jag och det här barnet startar upp en ak-

tivitet så blir det barnet också med i en uppstart av något som är väldigt positivt

        - Louise 

5.1.3 Bromsa barnen för att ge andra tid 

Fyra av de fem förskollärarna pratade om hur viktigt det är att ta sig tid till att låta alla barn 

komma till tals och även att alla barn ska få känna att de blir lyssnade på. Detta menar de görs 
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bäst genom att bromsa de barnen som är mer verbala eftersom att de lätt styr och tar över då 

de är snabbare på att tala ut. Karin förklarar det på det här sättet: 

jaa.. och särskilt då när man märker att det knakar i fogarna lite, att man hjälper, ja 

men har det här barnet fått bestämma tillräckligt mycket? Har du lyssnat på henne 

eller honom? Hur vill du göra? Så man stannar upp lite i leken och låter den komma 

fram, och är vi med i leken så kan man ju också ’vänta lite nu måste jag höra vad det 

här barnet säger’, att man bromsar dem andra lite för att ge tid. 

                             - Karin 

Att något barn upprepande gånger tar kommandot till att prata i en lek är det som Garvey 

(1976) kallar för asymmetrisk turtagning. Jag tolkar det som att förskollärarna försöker nå 

symmetrisk turtagande när de bromsar vissa barn och släpper fram andra. Karin låter alla 

barnen få möjlighet att vara det som i kommunikationsteorin kallas för medlare och sändare 

(a.a.) 

Louise berättar att de jobbar mycket med att det här på förskolan och har olika tekniker för att 

kunna förebygga ett rättvist fördelande i leken. Ute på gården har de jobbat med olika ringle-

kar där barnen har fått träna på att prata inför varandra men även träna på att lyssna in 

varandra. Hon berättar att det tagit lång tid för vissa barn att våga tala, men de har undvikit att 

pusha dem för hårt och försökt få dem trygga i gruppen. Hon menar att en trygg grupp kan un-

derlätta för de tysta barnen att våga ta plats och prata.  

Förskolläraren Erika pratar precis som de andra om att de försöker gå in i leken för att bromsa 

barnen och släppa fram de mer tystlåtna barnen, men hon säger även att ibland måste hon som 

förskollärare gå in och hjälpa barnen att bestämma. Hon berättar: 

Det är ju inte helt ovanligt att de barnen som inte får bestämma så mycket säger till 

oss. Och då får vi ju lyssna och kolla in hur det funkar. Sen kan det ju va grejer man 

hör också, att man ser om det är någon som delegerar väldigt mycket med en.. en väl-

digt bestämmande ton, så är man ju där och lyssnar, är det korrekt eller är det… 

--- Det är ju inte ovanligt att det blir en tillrättavisning, typ att.. nu tycker jag att du 

har bestämt så många gånger så nu kanske….. eh Pelle kan få bestämma lite också. 

                                                                                                                                         - Erika 

Även Erika talar här om den symmetriska och assymetriska turtagningen som Garvey (1976) 

beskriver. Istället för att lyfta fram andra barn på det sätt som Karin gjorde så väljer Erika att 

göra en regel för att ska en mer symmetrisk turtagande där det barnet som ej fått prata så 

mycket nu får bestämma och göra sin röst hörd.   

5.1.4 Närvarande pedagog som stöttar med benämning och språklig förmedling  

Att vara en närvarande pedagog som kan gå in och stötta upp språket och ge barnen ord var 

det som återkom mest under intervjuerna och alla informanterna tog upp detta flera gånger. 
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Just att ge begrepp till barnen verkar de se som en viktig del i deras roll som språkliga förebil-

der, och flera av dem nämnde även hur bra utemiljön var på grund av att de där kunde komma 

med många nya begrepp som inte annars kommer på tals, tillexempel vid vattenlek kunna be-

nämna de olika mått som finns men även tala om grävning, gungning o.s.v. Förskolläraren 

Sofie berättar: ”Det är ju mycket där man får benämna saker, ’här är en spade’ och ’gunga 

fort- eller ’mer fart?’ och det är mycket såna begrepp och ord som de kan få ute då som man 

inte använder inomhus.” 

Tre av förskollärarna talade om att det är viktigt att sätta ord på det som sker men även att det 

är viktigt och tänka på hur vi faktiskt talar. En av dem lyfter att det inte alltid hjälper att ta ut 

nytt material för att få barnen att prata, utan en pedagog behöver vara där och benämna vissa 

saker. Förskolläraren Felicia säger: 

Nu har vi till exempel tagit ut när det var frost nu tog vi ut pulkerna och allting, de fick 

testa på, då var det mycket vi pratade bara massa om att sätta ord på begreppen och 

vad är det som händer, varför kan man åka på det här och så att man är där också, så 

att man inte bara ställer fram massa grejer utan man pratar om det materialet som 

man också tar fram, vad är.. vad kan det användas till och så att man sätter ord på all-

ting hela tiden.   

                                                                                                                                      - Felicia 

Även Louise pratar om detta men menar även att det är viktigt som förskollärare att benämna 

saker i rätt situation. Hon säger: 

Nya miljöer och nya sammanhang är ju väldigt språkutvecklande utifrån sammanhang 

och meningsfullhet och begrepp och förståelse. Det är lättare att prata om samman-

hang eller samarbete om vi samarbetar och pratar när vi gör det, alltså man ska inte 

om det utan vi pratar liksom när vi gör det så att säga.   

              -Louise 

Vidare pratar alla förskollärare om att de går in och stöttar upp när barn inte kan uttrycka sig 

men korrigerar även barnen. Flera av dem lyfter att det är viktig att vara närvarande även om 

man inte är med i barns lekar just för att kunna hoppa in när det börjar brista i barnens kom-

munikation, men även vara närvarande och lyssna när man befinner sig i barnens lekar för att 

enkelt kunna korrigera. Erika säger:  

Fördelen är väl att man kan korrigera, om man tänker på barn som har andra moders-

mål till exempel, så är det ju.. så har de ju ganska ofta inte ett helt språk, då kan man 

va där och säga det rätta. Ett tydligt exempel ”jag har spade”, nej ”jag vill spade”. Ha 

är ju ett såntdär ord som inte ofta kommer med, då kan man va där i ”menar du att 

du vill HA spaden” förtydliga på det sättet.   

                                                                                                                                         -Erika 
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Här visar Erika att hon tillsammans med barnet turas om att vara så kallade sändare och mot-

tagare som Jensen (2013) skriver om. Erika ser till att motta det barnet säger och sänder se-

nare tillbaka ett svar, där hon väljer noga vilka begrepp hon använder för att stötta barnet. 

5.1.5 Kommunicera i samspel med barn 

Fyra av fem förskollärare berättade för mig att de kommunicerar mycket med barnen i lekarna 

genom att ställa olika sorters frågor och försöka skapa diskussion med barnen. Genom att ha 

en kommunikation med barnen kan de be barnen att uttrycka sig vilket får barnen att öva på 

sitt språk. Karin berättar: 

Ibland kan jag känna att nej jag ska inte va med och bara vara med för att öva språket 

och leka för ibland behöver de få leka själva, men bjuds det in till ett tillfälle där jag 

kan vara med så kan jag ju samtidigt passa på att prata och formulera långa meningar 

och diskutera så att det här barnet får chans att prata. Och annars blir det många 

gånger en språklig bit när man hjälper dem vid en konflikt.  

                                                                                                                                          - Karin 

Förutom detta så nämner även Karin även att hon försöker vara med i lekarna och prata för att 

påminna barnen om språket. Även Sofie talar om likanande och berättar det här om gungorna: 

Ja men det gör vi ju. Ja men där är ju.. det är lite sådär man hänger där och pratar och 

umgås. Oftast är det ju många barn kanske som gungar och man pratar med varandra 

så det tänker man ju verkligen på och frågar saker och vad de ska göra och, så det är 

mycket diskussioner kring gungorna.    

                                                                                     - Sofie 

Just att ställa frågor till barnen för att locka dem vidare till lek är något som återkommer flera 

gånger i intervjuerna. Förskollärarna pratar om att de hjälper att svara på barns frågor för att 

leken ska spinna vidare, men de ställer även frågor till barnen för att de själva ska fundera och 

spinna vidare. I intervjun med Felicia framkom det bland annat att hon brukar starta upp en 

lek genom att ställa frågor till barn, för att sedan kunna backa och låta barnen spinna vidare 

själva. Både hon och Sofie berättar att om de märker av att leken börjar minska så går de in 

och ställer nya frågor för att få det att spinna vidare. Även Louise är inne på det spåret och be-

rättar om samspel och kommunikation mellan barn och vuxen som både skapar lek och får 

den att spinna vidare:  

Vi slängde skräp och helt plötsligt när vi kommer in och ska gå in på förskolan så upp-

täckte Pelle krokodilspår där vid cykelbanan. “vi följer efter det”, och sen så följer vi 

efter det och reflektera “och hur vet vi att det är krokodilspår? Tänk om det är något 

annat spår?”, “nej men nu lät det som en krokodil ju, klart det är krokodilspår”, så räk-

nar vi spåren, och så kommer vi fram, och där i vattnet ligger det en krokodil. så 

mycket av det här samspel så, och det är sånt man gör ute.   

                                        - Louise 
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Här gör Louise det tydligt att hon tillsammans med barnen går in i det som inom kommuni-

kationsteorin kallas för lekram (Jensen, 2013) och skapar så kallade leksignaler genom att 

säga ’nej nu lät det som en krokodi’. Att skapa dessa leksignaler skriver Bateson (1976) är ett 

tecken på att det är på lek. Samtidigt som Louise är med och skapar en lek kan hon som förs-

kollärare finnas där och skapa en symetrisk turtagning bland barnen där alla får chans att 

prata.  

5.2 Människor och material är båda viktiga för en  

tilltalande lekmiljö 

5.2.1 Tankar om språklig utveckling i lek. 

I mina intervjuer blev det tydligt att alla ansåg att sålänge ett barn har samspel i en lek, an-

tingen med ett annat barn eller med en vuxen, så har barnen möjlighet att utveckla sitt språk. 

Förskollärarna förklarar att barnen hör och härmar varandras språk i lekarna och att just rolle-

kar var en stor fördel för att språket skulle främjas. Enligt Jensen (2013) ansåg även Garvey 

att den såkallade rolleken gick ut på att kommunicera, annars kom inte leken vidare, vilket 

precis som förskollärarna ansåg är en stor del i barns språkutveckling. En del förskollärare i 

min studie menar även att nya miljöer skapar nya lekar och nya sammanhang vilket i sin tur 

skapar nya ord och begrepp bland barnen.  

Förskollärarna lyfte att så fort en lek rullar på och fortsätter utvecklas så hänger språkutveckl-

ingen med. Barn som inspirerar varandra och ger nya ideér till lekarna var enligt en förskollä-

rare väldigt mycket värt för språket. En av förskollärarna mena dock att leken inte måste rulla 

på för att utveckla språket. Erika säger: 

Jag anser att språket utvecklas hela tiden när barnen har ett samspel med varandra 

eller med oss vuxna. Om leken flyter på bra så utvecklas den ju på det sättet att man 

samspelar helt enkelt.  Utvecklas den inte bra att det blir konflikter så utvecklas ju 

språket då också.     

                                                            - Erika 

Jensen (2013) menar på att Bateson och Garveys teorier kring kommunikation innebär att en 

lek är befintlig tack vara att barnen kommunicerar med varandra. I mina intervjuer blev det 

tydligt att även förskollärarna jag talade med ansåg detsamma, bara att de förklarat det med 

andra ord.  

5.2.2 Vuxen som lekande förebild 

Att förskollärarna har en stor roll i hurvida barnen leker eller ej var något som alla tog upp. 

Som vuxen fanns det flera saker att bidra med. Bland annat tog informanterna upp att de 

kunde gå in i lekarna för att hjälpa barnen att spinna vidare på deras lekideer, eller ibland bara 
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gå in i en lek som håller på att förfalla för att enkelt säga ”Får jag vara med? Vad kan jag 

vara?”. På det sättet menade förskolläraren att hon kunde hjälpa barnen att få en fungerande 

lek samtidigt som det skedde på barnens nivå. Förskolläraren Sofie som jobbar med de minsta 

barnen säger: 

Vi försöker erbjuda och visa vad, här kan man göra det här, för det är ju mycket som-

sagt nytt för dem, just i utemiljön, så då är det att man är med och visar vad man kan 

göra. Om de inte själva upptäcker.. som vi har ju motorikbanor och så finns det saker i 

sandlådan man kan göra, så just med dem små barnen blir det att man får erbjuda 

och visa, hur man kan göra, vad man kan göra med materialet. 

                                                                                                                 - Sofie 

En av informanterna menade på att även om de ändrade i miljön så ansåg hon att det var vik-

tigt att det fanns en pedagog i den nya miljön för att faktiskt kunna locka barnen dit. Detta an-

vände hon sig av och hjälper gärna barn att starta upp lekar för att senare kunna backa och låta 

barnen leka själva. Karin berättar:  

Såfort vi är flera så försöker vi göra så att jag är här, du är där, du tar den sidan, så vet 

man.. då kan man själv gå in i en lek och säga ’men jag är i sandlådan nu’. Aa men då 

vet alla det, eller jag är uppe i kojan, för vi har en liten skogsdunge med, den är inte 

stor men där bygger vi ju kojor med barnen då, och där behövs det en vuxen som drar 

igång. Drar man igång det så fortsätter ju sen leken många gånger. Och särskilt nu när 

vi fick upp ganska många 2,5 åringar som inte hunnit bli 3. Då krävs det ju ännu mer 

att man är med som vuxen. Men det märks ju jättemycket, är vi och leker igång lekar 

så blir det ju attraktivt på dem ställena.    

                                                         -Karin 

Ett par av de förskollärare som jag intervjuade berättade att lekar de lekt med barnen sällan 

glömdes bort av barnen. Karin berättar att hon märker att barnen själva startar upp lekar som 

hon en gång har startat med dem. Även Louise berättade liknande historier och säger att hen-

nes position på gården kan locka barn till lek. Hon berättar bland annat: 

Ofta ska jag vara tjuv så ska de vara polis och jaga mig på cyklarna tillexempel då. Och 

då har vi ju lekt den, så mycket av rollerna blir gärna att, de vill ju göra repetition av 

det, så.. har jag lekt och varit tjuv en gång så ska ju jag va tjuv, och såfort jag sätter 

mig på en cykel så då blir det helt plötsligt ’amen nu blev Louise en tjuv’, så då behö-

ver jag inte ens ta någon roll utan det är mycket att det blir självklart så.  

                                                       - Louise  

Här visar Louise tydligt att barnet börjar leka och går in i lek när hon sätter sig på cykeln. Att 

barnet säger ”amen nu blev Louise en tjuv” är det som Bateson (1976) menar är ett sätt att 

visa på att det är på lek, alltså en leksignal. 

Louise berättar även vidare om hur hon enkelt kan starta upp en lek genom en enkel kommen-

tar. Det kan räcka med att hon sitter i sandlådan och berättar för något barn vad hon är sugen 
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på att göra. Louise ger exemplet: ” I Sandlådan kan det vara såhär ´Nu så… Idag är jag jätte-

sugen på att göra en hel stad. Vilka vill vara med?”. Hon säger att detta gör att en lek gärna 

dras igång och rullar på och flera barn brukar ansluta sig efter ett tag. 

5.2.3 Miljön talar för sig själv 

I mina intervjuer framkom det att tre av informanterna lyfte vikten av att bara låta miljön vara 

ibland, och speciellt utemiljön då den redan har så mycket variation jämfört med inne. Av 

dessa tre förskollärare så har alla turen att ha en väldigt skogliknande utemiljö vilket de gärna 

tog tillvara på. Förskolläraren Felicia berättar att de har avsiktligt bestämt att inte röra ena de-

len av gården. Hon säger: “Vi har inte gjort någoting med den, så tanken var väll att de skulle 

tänka fritt och bygga kojor och få dendär skogsmiljökänslan”. 

Sofie berättar att de valt att ha det avskalat på deras gård just för att de har väldigt många ny-

inskolade barn. De tycker det är viktigt att barnen finner trygghet och lyfter även att de redan 

har en varierad gård som barnen fortfarande inte har undersökt klart än. De låter istället bar-

nen ta sin tid till att bli trygga i utemiljön och göra dem bekanta med det som redan finns. So-

fie berättar: 

Alltså vi tillför ju material har vi väll gjort lite gran, vi har köpt in lite nya saker och så 

men i och med att vi jobbar med dem små barnen så krävs det inte så mycket, bara 

att få vara ute och lixom utforska är ju annorlunda för dem och stort för dem, så vi har 

inte känt att det har behövts någon stor förändring för dem. 

                                     - Sofie 

Förskolläraren Louise berättar för mig varför hon tycker att utegården är så bra oavsett vad 

som finns i den. Hon säger:  

Ja men jag tycker ändå att rollekslekarna och allting det här kan spinna vidare så bra 

ute. Det kan liksom den ena leken föder det andra och vilket för språkutveckling är ju 

underbart och se liksom hur de börjar där och sen så dras de till den sidan av gården 

och sen så leker de lite där, och sen så helt plötsligt så är det några där och sen så har 

det liksom börjat och det snirklar runt och då blir det väldigt utmanande för leken.

                                                                                    - Louise 

Precis det som Garvey anser är viktigt för kommunikation enligt Jensen (2013) så talar här 

Louise om de såkallade rollekarna. Hon uttrycker att barnen får en möjlighet att utveckla sitt 

språk mer när denna sorts lek kan flyta på så bra.  

5.2.4 Mötesplatser med varierande barnkonstellationer  

Två av förskollärarna i min studie lyfte hur viktigt det är att ta tillvara på det faktum att ute-

gården är ett ställe där barn från alla avdelningar möts. Sofie säger: “ Det är mötesplatser ute, 

framförallt i och med att vi träffas flera avdelningar, så då har man möjlighet att träffa andra 
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barn och höra ord och begrepp”. De menar båda två på att barnen lär sig väldigt mycket av 

varandra, framförallt eftersom att barn gärna härmar varandra vilket lockar till lekar, och 

framförallt när yngre barn får se större barn som de ser upp till. En av förskollärarna menar att 

vid olika barnkonstellationer så blir det också olika typer av språk. För att kunna skapa dessa 

blandningar av barn så väljer förskollärarna att ha grindarna mellan de olika gårdarna öppna 

för att alla barn ska mötas, men bjuder även in barn från olika avdelningar till ringlek för att 

alla ska lära känna varandra. En av förskollärarna berättar även att hennes arbetslag medvetet 

delar in barnen i nya konstellationer när de ska gå iväg i mindre grupper för att barnen ska 

kunna lockas till nya lekar med nya möjligheter. Louise berättar: 

Det har vi reflekterat mycket över nu under hösten, att allt vi har gjort i mindre 

mindre grupper, 3-4 och en pedagog har blivit så mycket.. det har gett så mycket mer 

än att man kanske har 5-6 styckna. Man kan känna att ’men har ni bara 3-4 när ni gör 

det här?’, ’ja men då blir det att vi kommer på djupet’, för annars är risken att vissa 

starka barn tar mer och mer, så små grupper, och ändra konstellationer på vilka, så 

man tänker medvetet ’vilka ska vi ta?’. ’Ja men demhär tre, de brukar inte leka ihop, 

Det hade varit spännande och se vad som händer när de är tillsammans’.  

                                                         - Louise 

Här lyfts det återigen det faktum att de språkligt starka barnen skapar en assymettrisk turtag-

ning där de tystare barnen försvinner. Det Louise berättar tyder på att de väljer medvetet 

mindre barngrupp för att ge plats men även för att kunna stötta och skapa en såkallad symmet-

risk turtagning som Garvey (1976) skriver om. 

Båda informanterna pratade mycket om att de yngre barnen lär sig av de äldre, men jag och 

Sofie började prata om de äldre barnen säger hon: 

De berättar ju mycket för dem små och förklarar, så för deras språklig utveckling tror 

jag absolut det, att de får använda sig i sitt ordförråd och försöka förklara det här och 

förklara på andra sätt kanske om de inte förstår och.. så absolut. Det är ju ett sätt för 

dem också att träna.    

                                                                                                                                              - Sofie 

Just att blanda barnen verkar enligt dessa förskollärare vara en vinst för alla när det kommer 

till språklig utveckling i lek.  

5.2.5 Nya miljöer och variationer av material 

Just det här temat är det som blir tydligast för blotta ögat och något som återkom i alla inter-

vjuer. Vad och hur förskollärarna har ändrat miljön på respektive utegård var varierande men 

det var tydligt att just eget skapande var väldigt vanligt. På en av förskolorna har de byggt ett 

kök åt barnen till sandlådan. De byggde den med lastpallar och en gammal diskbänk men för-

ändrar hela tiden för att locka nya barn dit. Detta gjordes för att locka till mer rollekar, eller 

som förskolläraren Karin sa: “Vi märkte att de inte hade något ställe att leka mamma pappa 
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barn på, så då förändrar vi hela tiden”. Som tidigare nämt så är rollekar en viktig del för 

språkutvecklingen då denna typ av lek byggs på kommunikation (Jensen, 2013).  

Karins utsagor verkar visa på att de lyfter in barnens intressen i utformandet av miljön. Detta 

var även något Felicia tog upp. Hon berättade för mig hur de tänker att de kan spegla barnens 

intressen på deras utegård. Hon säger:  

Vi utgår ju från barnens intressen och nyfikenhet, alltså vi tillför ju utifrån, är de 

kanske intresserade av tomtar och troll tillexempel om det är något som de hört så 

kanske man tillför om man säger så att de kan bygga kanske nån tomtestuga eller nå-

gon tomte eller något som inspirerar, grytor eller nått så att vi lyssnar in väldigt 

mycket vart barnen är och vad de landar i och vad deras intresse är så.                                                                                                                                                                                

                                                                                                           - Felicia                       

Felicia förklarar här hur de tar in barns intressen för att locka till nya lekar. Detta tolkar jag att 

de gör för att göra barnen nyfikna och få dem att gå in i lekramar, där de kan skapa en fantasi-

värld med samspel och kommunikation (Jensen, 2013). 

På två av förskolorna har de även valt att ha en eller flera dagar där cyklarna får vara kvar i 

förrådet för att barnen ska kunna ge sig själva möjligheten att lockas till andra lekar och annat 

material. Något annat som var gemensamt på förskolorna var att de tillför mycket material till 

sandlådan, så som hinkar, spadar, krattor och liknande.  

 

Förskolläraren Felicia som berättade om den skogsliknande miljön de har på gården berättar 

att de i arbetslaget har pratat om och börjat planera för att bygga upp en sagovärld där. Hon 

säger: 

Vi har pratat lite så i alla arbetslag att vi kanske ska utveckla den lite med fantasin om 

man säger. Att man kanske gör lite små hus i träden och lite såhär… fantasi så, med 

sagor och så, utveckla lite så att de får tänka lite fritt så i den.. på den gården där då.   

                                 - Felicia 

Förskolläraren Erika har varit på hennes arbetsplats väldigt länge och menar att de har ändrat 

på den fysiska miljön väldigt mycket och med jämna mellanrum för att hela tiden kunna locka 

barnen till nya lekar. Hon ger flera exempel: 

Vi har byggt en buss, vi har byggt hästar, vi har gjort ehh en hemvrå utomhus, vi har 

gjort snickarverkstad, vi har målat på asfalten.. Vad har vi gjort mer.. planterat pilträd 

och andra växtligheter för att vi ska göra gården lite mysigare och att man ska få leka i 

olika miljöer.  

                                                                                                                                               - Erika        

Erika berättar även att de har valt att göra gården i 2 sektioner istället för en stor, hon säger: 

“Från början var det ju en stor gård, då delade vi av den för att få två gårdar för att de skulle få 
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lugnet och leka på ett ställe, Vad man säger, så man inte behöver, en del barn vill ju ha koll på 

allt.”     

Som tidigare nämnt är det i barns lek som kommunikation sker, som i sin följd kan främja sen 

språkliga utvecklingen. Att vara i dessa lekar innebär att barnen befinner sig i en såkallad le-

kram där Bateson menar att barnen tydligt skiljer på fantasi och verklighet (Jensen, 2013). En-

ligt Erikas berättelse så tolkar jag det som att barnen inte kunde gå in helhjärtat i dessa lekra-

mar, vilket också blev anledningen till att de valde att gränsa av förskolegården. 

5.3 Sammanfattning 

Här nedan kommer jag att presentera en kortare sammanfattning av resultatet.  

 

Förskollärare som språklig förebild 

Resultatet visar på att förskollärarna ansåg sig vara viktigt förebilder samtidigt som de även 

ansåg att barnens kamrater var viktiga för den språkliga utvecklingen. Som språklig förebild 

jobbade förskollärarna med att skapa det som Garvey (1976) kallar för symmetrisk turta-

gande. Att benämna saker och ställa frågor till barnen var även något som de ansåg vara vik-

tigt i deras roll som språklig förebild. Flera av informanterna visade förståelse för att barn kan 

uppfatta förskollärares medverkan som känslig och därför valde förskollärarna att ibland 

backa och lita på att barns språk även främjas i samspel med andra barn.  

Arbetet med en utemiljö som främjar språkutvecklingen 

Inom kommunikationsteori menas det att lek skapas genom kommunikation (Jensen, 2013). 

Detta var något som mina informanter verkade hålla med om, och de ansåg även att all lek 

främjar den språkliga utvecklingen. I arbetet med miljön så tas barnens tankar och ideér in 

och några av informanterna berättade om större miljöändringar så som buss och husbyggen. 

Att locka barnen till alla platser på gården var vanligt men alla var även överens om att 

materialet ej var viktigast. Att det fanns tillgängliga pedagoger som var lekande förebilder 

verkar vara något som lockade barnen till nya lekar där den språkliga utvecklingen kunde 

främjas. 
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6 DISKUSSION 

I detta kapitel kommer jag att diskutera mitt resultat och jämför det med tidigare studier som 

jag tagit del av. Jag kommer även att kritiskt diskutera mitt egna val av metod samt ge förslag 

på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med min undersökning var att få en större inblick i hur förskollärarna anser att de tar 

tillvara på uteleken för att kunna öka språkutvecklingen bland barnen. I min analys har detta 

förklarats på flera olika sätt.  

Precis som läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) antyder att leken är ett ställe där bar-

nen har chans att utvecklas så verkade även förskollärarna som jag intervjuade hålla med om 

detta. I lek sker samspel och de ansåg att språket utvecklades i det samspelet. Här lyfte även 

mina informanter att utveckling sker både med hjälp av kamrater och vuxen. Även förskollä-

rarna i Sheridan och Gjems (2016) studie hade en förståelse för att barn lär sig språk i lek som 

sker både ute och inne. I läroplanen (2016) står det dessutom att miljön ska vara trygg samti-

digt som den lockar barnen till lek. Även detta var något som ett antal förskollärare i min stu-

die tog upp. De antydde bland annat om att inte ändra miljön för snabbt utan lät barnen ut-

forska den färdigt och bli trygga. En informant nämnde även att de jobbat mycket på grupp-

sammanhållningen för att skapa en trygghet i gruppen där barn vågar tala och ta för sig.  

I studien av Banerjee m.fl. (2015) valde de att se på hur dramatiska lekar och språk hängde 

samman men de kollade även på vilka roller förskollärarna tog. Banerjee m.fl. tog upp i deras 

studie att förskolläraren dirigerade ut ideer till lekar åt barnen, för att locka dem till lek i de 

olika zonerna som fanns. Även i min studie kan jag se liknande, fast i min studie så vände för-

skolläraren det till både henne och barnen genom att säga att hon själv var sugen på att göra 

en stad, för att sen fråga vilka barn som ville vara med. Det var dock inte alla förskollärare 

som verkade jobba på det här sättet. Vissa lät barnen starta upp lekarna helt själva och lät mil-

jön och artefakter inspirera dem medan de själva var närvarande på håll. Banerjee m.fl. tar 

även upp att förskollärarna brukade ta in lite nytt material ibland för att skapa en variation i 

bland annat språket. Att nytt material skapar nytt språk var något som förskollärarna i min 

studie också tog upp. Utifrån denna förståelse menade förskollärarna på att deras miljöbyte 

var något som kunde främja språkutvecklingen. 

I studien av Banerjee m.fl. (2015) så valde de att titta på vilka olika roller förskolläraren tog i 

barnens dramalekar. I deras resultat kan jag se likheter med mitt resultat där förskollärarna vi-

sade på vad de tog för roller som språklig förebild i barns lek. Det Banerjee m.fl. benämner 

som observatör såg jag tydligt i mitt resultat. Just att finnas närvarande på avstånd för att 
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kunna gå in och stötta upp språket när det behövdes var väldigt vanligt. Att vara scenansvarig 

ser jag i min analys när förskollärarna ändrar på miljön eller tar in nytt material till utegården.  

I min studie så återkom det flera gånger att förskolläraren gärna tar en roll i barnens lek, hjäl-

per barnen att lösa konflikter och hjälper barnen att förmedla deras känslor på olika sätt. 

Dessa tre roller var något som även Banerjee m.fl. (2015) såg i sin studie, men även Tsai 

(2015) upptäckte att det var vanligt att förskolläraren var en typ av medlare vid konflikter som 

uppstått.  

Tsais (2015) studie är relativt lik Banerjee m.fl.s studie då hon ser på förskollärarens strate-

gier för att komma in i barns lek. Hon skriver om tidigare tankar om att barns fria lek ska vara 

fri från vuxna men även att förskollärarens behöver befinna sig i barnens lek för att barnen 

ska utveckla det verbala. Båda dessa synsätt uppkom i mitt resultat. Vissa pratade om hur 

noga det var att inte avbryta barns fria lek utan istället hålla sig på avstånd men vara beredd 

på att gå in om något barn behövde stöd. Andra förskollärare hävdade att de behövde vara 

med i barnens lek för att stötta upp och hjälpa barnen utveckla deras språk. 

En av rollerna som Tsai (2015) upptäckte i hennes studie var att förskolläraren gick in på att 

naturligt sätt i barns lekar och att de lät barnen styra. Detta såg jag flera gånger i mitt resultat 

genom att en förskollärar berättade om att hon satte sig på en cykel och automatiskt blev tjuv 

eller genom att dela en roll med ett barn för att kunna stötta utan att ta för mycket plats. En 

förskollärare mena även att hon ibland enkelt kunde fråga om hon fick vara med, just för att 

låta barnen ta beslutet. En annan roll som Tsai tar upp är att förskollärarna går in och undervi-

sar barnen i lekarna. Detta var något som jag ej har upptäckt i min studie. Förskollärarna me-

nar på att mycket sker på barnens villkor, och när de väl ställde frågor var det för att få barnen 

att reflektera över olika saker. Nu är min studie baserad på intervjuer och Tsais på observation 

vilket jag misstänker kan påverka resultatet. Däremot berättade en förskollärare om hur viktigt 

hon anser det är att vi vuxna lyfter olika begrepp och framför allt begrepp som barn inte är 

vana att använda för att kunna utveckla barns språk. Detta kanske är en undervisning i sig, 

men inte på samma påträngande sätt som i Tsais studie. Att förskolläraren valde att lyfta olika 

begrepp för utvecklings skull är liknande det som Sheridan och Gjems (2016) upptäckte. En 

av deras informanter menade på att hon alltid försökte tala med barnen på en nivå över deras 

egna för att utmana dem språkligt. Flera av deras informanter hävdade även att de hela tiden 

benämnde saker de gjorde och använde språket flitigt för att hjälpa barnen att utveckla språ-

ket. Även detta förekom i min studie då förskollärare menade på att det var viktigt att prata 

om det som skedde i stunden för att göra det konkret för barnen.  

 

I Li m.fl.s (2014) studie visade det sig att förskollärarna valde att ta ut utklädnadskläder till 

utegården för att locka till mer lek. Just att ta ut innematerial förekom även i min studie när 

förskollärarna berättade om vad de gjorde med deras utemiljö. Bland annat byggdes en hem-

vrå då den var så populär inne, vilket kunde locka till mer rollek. I Li m.fl.s studie så upp-

täckte de att rollekar lektes ca 20% av tiden. Jag har inte mätt hur mycket rollekar som lektes 
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på förskolorna jag besökte men däremot så talades det väldigt mycket om rollekar i mina in-

tervjuer även om jag själva aldrig tog upp det. När förskollärarna i min studie talade om 

språklig utveckling i lek så talades det mycket om rollek, men även när vi talade om miljöför-

ändringar så var det rollek som uppkom. Jag har därför svårt att tro att den låga siffran skulle 

stämma överens med den tid som spenderas i rollekar på de förskolor jag besökt utifrån förs-

kollärares berättelser. Jag misstänker även att rollek kan tolkas olika, och just det begreppet 

kan vara olika brett för olika personer. Li m.fl. skriver även att en rikare utemiljö lockar till 

mer rollekar. Detta verkar även förskollärarna i min studie vara medvetna om då det pratar 

mycket om att skapa rolleksplatser men en förskollärare menar även på att utemiljön i sig gör 

att lekarna spann vidare på ett mycket bättre sätt ute än inne, vilket kanske kan leda till att den 

spinner vidare ännu mer om förskollärarna gör utemiljön mer rik. Min studie visar tydligt på 

att rollek är det som enligt förskollärarna kan främja språkutvecklingen, på samma sätt som Li 

m.fl (2014) menar på att rolleken kan främja den sociala utvecklingen.  

Förskollärarna i min studie uppfattar jag ha en stor förståelse för att deras frågor till barnen i 

deras lek på utegården var viktiga för barns språkligt utveckling. De menar på att de bland an-

nat ställde frågor till barnen för att utveckla leken eller för att hjälpa den att inte ta slut men 

även för att få barn att tänka efter och reflektera över sina svar. I Sheridan och Gjems (2016) 

studie verkar det inte som att de ser denna förståelse hos förskollärarna. De menar på att förs-

kollärarna var väl medvetna om i vilka situationer barn lär sig språk, men hade svårare att för-

stå hur de kunde ta tillvara på dessa tillfällen för att främja språkutvecklingen ännu mer.  

Resultatet visar att det fanns delade uppfattningar om hur en utemiljö ska utformas. Vissa för-

skollärare berättade att de har ändrat miljön på flera olika sätt och tagit in mycket nytt för att 

locka till nya lekar som i sin tur kan främja språkliga utvecklingen. Andra berättade istället att 

de hellre hade en avskalad miljö för att låta gården tala för sig själv men även för att låta barnen 

fantisera mer och utforska det naturliga. I studien visade det även som tidigare nämnt på att 

förskollärarna ansåg att i alla samspel så sker det en språklig utveckling. Förskollärarna i Nor-

ling och Sandbergs (2015) studie menade att de självmant valde att ta bort vissa leksaker vissa 

dagar bara för att utmana barnens språk, medan förskollärarna i min studie ansåg att leksakerna 

var det som kunde skapa nya begrepp hos barnen. Däremot kan vi se se att ett par förskolor 

valde att ta bort cyklarna visa dagar för att locka barnen till nya lekar och nya samspel. 

Förskollärarna i min studie menar även att utemiljön är språkligt utmanande i sig då det sker 

andra saker ute gentemot inne. De tog bland annat upp att de kan ha samtal om vad som sker 

när det är frost ute och när man åker pulka och de pratade om bland annat kojbyggen. Även 

detta tog informanterna i Norling och Sandbergs (2015) studie upp då de ansåg att det var en 

fördel att ha pedagogiska samtal utomhus om det som sker runt om. Norling och Sandberg 

menar även på att ute så skapas dialog efter dialog, vilket även en av mina informanter talade 

om när hon berätta att barn ute kan spinna vidare sina rollekar på ett väldigt bra sätt då det 

finns mycket att se och prata om.  



Förskollärare och barnens kamrater som en viktig del i  

barns språkutveckling  Sanna Tillström 

32 

 

6.2 Metoddiskussion 

Syftet med min undersökning var att få mer kunskap om förskollärares tankar och upplevelse 

när det kommer till språk och utemiljö. Därav valde jag att använda mig av semi-strukturerad 

intervju med öppna frågor och möjlighet för följdfrågor. Tack vara dessa öppna frågor som bi-

drog till uttömmande svar så fick jag veta väldigt mycket om vad förskollärarens tankar var 

om språklig utveckling i lek, vad de hade för strategier för att vara med i leken och utveckla 

barnens språk men även vad de har gjort med deras utemiljö och vad deras tankar kring det 

har varit. 

I mina intervjuer kunde jag få ta del av vad som tidigare hänt på gården och de kunde även 

återberätta händelser för mig. Detta är något som jag inte hade kunnat återskapa med en ob-

servation eftersom att jag bara då hade kunnat kolla hur miljön ser ut för tillfället och hur förs-

kollärarna förhåller sig till barnens lekar. I en observation hade jag heller inte fått veta vad 

förskolläraren tanke är när hon eller han väljer att ta en roll i barnens lek. 

Intervjuerna gav mig den informationen som jag hade hoppats på, men jag önskar att jag hade 

varit mer erfaren inom intervjuer. Hade jag varit det misstänker jag att jag hade fått yttligare 

mer uttömmande svar och jag hade haft mer kunskap om vilka följdfrågor som hade passat 

bäst att ställa.  

Eftersom att jag bestämde mig för att utgå ifrån en intervjuguide så ställdes frågorna olika till 

alla informanter och även i olika ordningar. Jag upptäckte även under transkriberingen att jag 

blev bättre för varje intervju på att låta tystnaden vara men även bättre på att ställa följdfrågor. 

Tidigare intervjuer fick mig även att bli extra nyfiken på vissa ämnen som gjorde att jag 

ställde mer frågor till de sista informanterna. Jag anser att mina resultat hade varit någorlunda 

densamma om jag hade gjort studien en gång till men jag upplever även att mina svar på de 

första intervjuerna hade varit mer uttömmande än denna gång om jag gjorde om det, vilket 

kunde ha bidragit med ny information till min analys. På grund av detta upplever jag att jag 

har en relativt hög reliabilitet på min studie.  

 

När det kommer till validiteten på mitt arbete så valde jag att enbart intervjua utbildade förs-

kollärare på förskolor där jag visste att gården används mycket, och därför hoppades jag även 

på att förskollärarna där skulle ha kunskap om deras arbete på utegården. Alla jag pratade 

med hade varit på sin befintliga förskola i minst ett år vilket får mig tro att det har erfaren-

heter att ta av. Jag upplever därför att validiteten är hög och jag upplevde själv att alla mina 

informanter hade bra koll på det vi pratade om.  

Min slutsats är att jag anser det var rätt väg att gå för den här undersökningen. Däremot upple-

ver jag att det hade vari en fördel att komplettera med en observation på utegården för att se 

mer hur barnen lockas men även för att se hur förskollärarna förhåller sig till lekarna och hur 

mycket de uppmuntrar barnen till att använda språket.  
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6.3 Förslag på vidare forskning 

Valet av min studie föll på att kunskapen om förskollärares arbete med utemiljön var väldigt 

liten och jag ville veta mer. Att hitta tidigare studie om ämnet var inte lätt, och i de studier jag 

väl hittade så påpekade nästan alla att utemiljön på förskolan var ett område som var väldigt 

lite utforskat jämfört med förskolans innemiljö. I studierna jag har läst kring och tagit upp har 

det forskats om hur språk och dramatiska lekar hänger samman, hur mycket rollek som sker 

på utegården, hur förskollärare tar sig an barns lekar, vad förskollärare har för tankar kring 

språklig utveckling samt vad förskollärare ser för språklig utveckling i utemiljön. Min egen 

studie som jag bidragit med har handlat om hur förskollärarna utformar miljön samt deras för-

ståelse för språk, både hos barnen och hur de kan arbete med att främja språkutvecklingen. 

Mina tankar kring vidare forskning är att jämföra inne lekar och utelekar, och därefter se vad 

det är för språklig utveckling som sker i dem, men även se vad förskollärare ta för språklig fö-

rebildsroll inne jämfört med ute.  

6.4 Slutsats  

Att språk är ett fokus i utemiljön verkar inte vara en självklarhet, däremot ser jag i mina resul-

tat samt i tidigare studiers resultat att uteleken främjar utvecklingen hos barn. Det finns en 

tydlig bild i dessa resultat som visar att förskollärarens roll är viktigt för att språket ska ut-

vecklas. Att ge barnen lekidéer verkar vara något som flera förskollärare använder sig av för 

att locka till nya lekar, men även att ställa frågor är ett förhållningssätt många använder sig. 

Gällande förskolegårdars utformning verkar förskollärare ha en blandad syn. Vad är egentli-

gen mest främjande för språket? En avskalad eller en innehållsrik miljö? Här finns det inga 

tydliga svar men Li m.fl (2014) menar att en rik miljö skapar fler rolleksplatser vilket i sin tur 

främjar utvecklingen, vilket även mitt resultat visade. Här visar dock några resultat på att det 

är viktigt att förskolläraren är närvarande för att kunna ge barn nya begrepp om nytt material 

tas in. Det är alltså viktigt för förskollärare att benämna föremål och det som sker. Samtidigt 

visade Norling och Sandbergs (2015) studie att utemiljön var rik i sig vilket skapade många 

tillfällen för pedagogiska dialoger. Att låta utemiljön tala för sig själv framkom även hos mina 

informanter. Min slutsats är att hur förskollärarna väljer att foma miljön på sin utegård inte är 

det viktigaste för barns språkliga utveckling, utan även förhållningssättet är viktigt. Att vara 

en närvarande pedagog på avstånd är viktigt för att låta barnens lek vara men ändå kunna fin-

nas där när ett språkligt stöd behövs. Det som verkar vara mest återkommande i alla resultat är 

att som förskollärare ge barnen begrepp, ställa frågor och skapa samtal, men även blanda 

barngrupper för att barnen ska få en möjlighet att lära av varandra. Samtidigt är det även vik-

tigt att förskolläraren lockar barnen till lek genom att befinna sig i olika miljöer. Att göra detta 

upplever jag vara det som de flesta förskollärare ser som mest framgångsrikt för barns språk-

utveckling i uteleken.    
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BILAGA 1 

Samtyckesblankett  

 
Ett examensarbete om förskollärares tankar kring uteleken och dess möjlighet till språklig ut-

veckling. 

 

Jag har skriftligen informerats om studien och samtycker till att delta.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är helt frivilligt och att jag kan avbryta mitt deltagan-

den i studien utan att ange något skäl. 

 

Min underskrift nedan betyder att jag väljer att delta i studien och godkänner att Karlstads 
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor: 

- Namn  

- Vilket år tog du examen? 

- Hur länge har du jobbat på den nuvarande förskolan? 

- Vilken ålder är det på barnen i barngruppen du jobbar i? 

 

Utemiljön 

- Hur många timmar på ett ungefär spenderar barnen ute varje dag på förskolan?  

- Reflekterar ni i arbetslaget över miljön på förskolegården? 

- Förändrar ni miljön på utegården för att locka till nya lekar? Har det påverkat? 

- Strategier i arbetssättet som lockar till lekar? 

- Vad upplever ni att barnen leker för typ av lekar ute? (t.ex. rollekar, bygglekar, bollek) 

 

Språk och utelek 

- Vad är dina tankar kring språklig utveckling i lek? 

- De lekar som du upplevde var vanligast på utegården, Hur tänker du att dem lekarna kan 

främja barnens språkutveckling? 

- Upplever du att barnen får lika mycket plats (prata och bestämma) i lekarna? Försöker du 

göra något åt detta isåfall? 

- Tror du att ändring av utemiljön kan främja språkutvecklingen?  

 

Förskollärarens medverkan i barns utelek 

- Försöker du medverka i barnens lekar på utegården? Hur går du in i leken?  

- Vad ser du för fördel gällande barns språkutveckling när du deltar i deras lekar? 

- Vad ser du för fördel gällande barns språkutveckling när barnen får leka själva?  

 

Avslutande 

- Har du något mer att tilläga om det som vi pratat om?  

 

Följdfrågor 

- Har du några exempel? 

- Vad menar du med det?  

- Kan du berätta mer? 

- På vilket sätt? 
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BILAGA 3 

Informationsbrev 

Hej!  

 

Mitt namn är Sanna Tillström och jag går min näst sista termin på förskollärarprogrammet 

Karlstads universitet. För tillfället håller jag på med mitt examensarbete där syftet är att få en 

större kunskap kring hur förskollärare tar tillvara på barns utelek när det kommer till språkut-

veckling. För att kunna genomföra min undersökning så kommer jag behöva intervjua några 

förskollärare. Intervjun kommer att ta max 40 minuter och intervjun kommer även att spelas 

in. Inspelningen kommer enbart jag ha tillgång till och den kommer att raderas så fort jag har 

transkriberat den. I mitt resultat och i min analys så kommer både plats och person att aviden-

tifieras.  

 

Skulle du vilja ställa upp på en intervju för att hjälpa mig med min studie?  

Tid till intervju väljer vi tillsammans, men önskemål är att ha intervjun någon gång mellan 

28/11-12/12. 

 

Om ni av någon anledning efter intervjun ångrar er medverkan så kommer jag ta bort eran in-

tervju från min studie. 

 

Har ni några frågor så är det bara att höra av er på min mejl eller telefon.  

Mejl: xxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxx 

 

 


