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Sammanfattning 
 
Bakgrund 
För att barn skall kunna tillägna sig nya kunskaper och erfarenheter krävs det att pedagoger i 
deras omgivning samspelar med barnen och stimulerar deras utveckling. Det är av stor 
betydelse att barnens motoriska grundrörelser är automatiserade för att de skall kunna ta till 
sig ytterligare kunskap (Ericsson, 2005). Ämnena är knutna till varandra och av den 
anledningen bör pedagoger i förskolan arbeta med språklig och motorisk utveckling samtidigt, 
för att barnen skall kunna tillägna sig kunskap. Som blivande lärare i förskolan anser vi att det 
är viktigt att på ett lustfyllt sätt ge barnen en språklig och motorisk grund att stå på, som de 
sedan kan utveckla vidare i ett livslångt perspektiv.  
 
Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med att utveckla barns 
språk och motorik och se vilket synsätt de har när det gäller sambandet mellan barns språkliga 
och motoriska utveckling. 
 
Metod 
I undersökningen har vi använt en kvalitativ metod. Vi har använt intervjuer med 
halvstrukturerade frågor. Genom att intervjua pedagoger i förskolan har vi tagit del av deras 
tankar och erfarenheter och därigenom fått svar på våra frågeställningar. Informanternas svar 
har delats in i olika kategorier som därefter har tolkats och analyserats.   
 
Resultat 
Resultatet visar att pedagogerna i studien anser att det är betydelsefullt att arbeta med 
språkliga och motoriska aktiviteter under olika former och i olika miljöer. Vidare visar 
resultatet att pedagogerna har två olika synsätt att se på sambandet mellan barns språkliga och 
motoriska utveckling. En del pedagoger visade tydligt att de såg ett samband, medan andra 
saknar en tydlig medvetenhet.     
 
Slutsatsen av resultatet är att alla pedagogerna i undersökningen arbetar med språkliga och 
motoriska aktiviteter. Den övervägande delen av pedagogerna i vår undersökningsgrupp ser 
inte dessa ämnen ur ett helhetsperspektiv, utan som två skilda delar. De övriga pedagogerna 
arbetar medvetet genom att integrera dessa ämnen till en helhet.
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Inledning 
 
Den motoriska utvecklingen har stor betydelse under uppväxtåren då barnen utvecklar sitt 
språk. Det är betydelsefullt att pedagoger i förskolan arbetar på ett medvetet sätt och ser 
möjligheter istället för hinder i den språkliga och motoriska utvecklingen. Det betonas att det 
inte är materialtillgången som är avgörande för barnens lärande, utan det är pedagogens 
förhållningssätt och medvetenhet som har betydelse. När pedagoger tar till vara på de 
spontana tillfällen som ges i vardagssituationer skapas möjligheter för pedagogerna att arbeta 
med språkliga och motoriska aktiviteter på ett lustfyllt och ett meningsfullt sätt. Det är viktigt 
som pedagog att ha en medvetenhet för att kunna möta barns behov tidigt. Barn som har 
brister i sin utveckling bör stärkas i ett tidigt skede, vilket underlättar för vidare utveckling 
och inlärning i framtiden. Vi anser därför att det är av stor betydelse att arbeta med hela 
barnets utveckling, både den språkliga och den motoriska. Båda delarna är lika viktiga för 
barnets fortsatta utveckling. Har barnen tillägnat sig en god kroppsuppfattning och deras 
rörelsemönster är automatiserade kan barnen koncentrera sig på annan inlärning, både 
språklig och motorisk. (Nordlund, Rolander & Larsson, 2002). 
 
När vi läste fördjupningskursen Idrott och Hälsa i termin fem på Lärarprogrammet 
uppmärksammade vi i litteraturen att den motoriska utvecklingen var nära kopplad med 
språkutvecklingen. Intresset för ämnet väcktes hos oss under den verksamhetsförlagda 
utbildningen (vfu). Då lade vi märke till att barn med motoriska svårigheter kan ha problem 
att samspela i leken och göra sig förstådda verbalt. Med att göra sig förstådd verbalt menar vi 
att barnen kan ha svårigheter att kommunicera med andra barn och vuxna. Av den 
andledningen väcktes intresset av oss skribenter att undersöka hur pedagoger i förskolan 
arbetar och förhåller sig till barns språkliga och motoriska utveckling. Vi ville även undersöka 
vilket synsätt pedagogerna har när det gäller sambandet mellan barns språkliga och motoriska 
utveckling.  
 
Som pedagog i förskolan skall man erbjuda alla barnen en miljö där de får stöd och stimulans 
till utveckling, lek och lärande. I Läroplan för förskolan (Lpfö-98) betonas vikten av att 
arbetslaget skall svara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen får stöd och 
stimulans i sin språk-, kommunikations- och motoriska utveckling.  
 
Genom kommunikation utvecklas barnens förmåga att uttrycka tankar, känslor, kunskap och 
åsikter, vilket stärker deras identitet. Ett av förskolans uppdrag är att stimulera barns 
utveckling och lärande. (Lindö, 2002) 
 

 
”språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och 
identitetsutveckling. Förskolan skall lägga stor vikt vid att stimulera varje barns 
språkutveckling” (Lpfö-98, s.6) 

 
 
Genom denna undersökning har vi velat uppmärksamma pedagogers synsätt när det gäller 
sambandet mellan språk och motorik. Vi vill även belysa att pedagogens medvetenhet om 
barns utveckling och lärande i slutänden gagnar varje enskilt barn.  
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Syfte och Frågeställningar 
 
En av förskolans uppgifter är att arbetslaget skall ge stöd och stimulans i barnens språk och 
kommunikationsutveckling och ge barnen stöd i den motoriska utvecklingen (Lpfö-98). Syftet 
med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med att utveckla barns 
språkliga och motoriska utveckling, och se vilket synsätt de har när det gäller sambandet 
mellan barns språkliga och motoriska utveckling.  

 
 
Frågeställningar 
 

• Hur arbetar pedagoger för att utveckla barns språk? 
 

• Hur arbetar pedagoger för att utveckla barns motorik? 
 

• Hur ser pedagoger på sambandet mellan barns språkliga och motoriska utveckling? 
 
 
Forskningsbakgrund 
 
I denna del presenteras tidigare forskning om barns språkliga och motoriska utveckling som 
berör området och är relevant för syftet. Följande delar har vi valt att presentera som 
betydande bakgrundsfaktorer för att läsaren skall få en god förståelse för ämnet.  
 

• Förskolans roll 
• Sambandet mellan språk och motorik 
• Hjärnans funktion 
• Kognitiv utveckling 
• Språklig utveckling 
• Motorisk utveckling 

 
 
Förskolans roll 
 
Ett av förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förutsättningen för 
främjandet av barns lärande i förskolan är att det finns medvetna pedagoger som har 
kunskaper om barns utveckling och lärande (Granberg, 1999). Pedagogens uppgift är att möta 
och stimulera varje barn utifrån deras individuella förutsättningar. Barn lär sig hela tiden då 
de undersöker och utforskar tillvaron. Pedagoger i förskolan skall göra vistelsen trygg, 
intressant och lockande och erbjuda alla barnen möjligheter till ett lustfyllt lärande (Granberg, 
1999). I Läroplan för förskolan (Lpfö-98) beskrivs att miljön i förskolan skall vara inbjudande 
och innehållsrik, den skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Förskolan 
ska även stärka barnens intressen för att erövra nya kunskaper, erfarenheter och färdigheter.  
Enligt Lillemyr (2002) är pedagogens roll att vara engagerad, se, möta, stödja, stimulera och 
utmana barnen. Det är viktigt att vara här och nu och vara intresserad av vad varje barn gör, 
tänker och säger. 
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Ett av förskolans mål är att:  

 
”sträva efter att utveckla ett rikt och nyanserat talspråk och sin förmåga att 
kommunicera med andra och att uttrycka tankar” (Lpfö-98 s.9) 

 
Ytterligare ett mål som förskolan ska sträva efter är att: 
 

”varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och              
kroppsuppfattning” (Lpfö-98 s.9) 

 
Barn lär och utvecklas både genom lek med andra barn och vuxna. Leken är betydelsefull för 
utveckling av både grov- och finmotoriken. När kroppen är i ständig rörelse tillägnar sig 
barnen en allsidig motorisk träning. Barns språk utvecklas i leken när de samtalar med andra 
barn och vuxna (Granberg, 1999).  
  
 
Samband mellan språklig och motorisk utveckling?  
 
Rörelse och idrottsträning har positiv inverkan både på kroppsliga och själsliga funktioner. 
Det har även påvisats att denna träning har gynnsamma effekter på språkutveckling, 
begreppsbildning, jaguppfattning och självförtroende (Nordlund m.fl., 2004). När barnet har 
automatiserat sina rörelser kan de koncentrera sig på att utveckla sitt språk och sin 
tankeförmåga (Nordlund m.fl., 2004; Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). När ett barn har 
upprepat en rörelse många gånger och den sker utan viljemässig styrning, är rörelsen 
automatiserad. Desto fler automatiserade rörelser som barnet har samlat på sig desto bättre 
förutsättningar får barnet för fortsatt lärande av nya rörelsemönster (Gjerset & Annerstedt, 
2002). 
 
Barnens språk och motorik utvecklas växelvis. Det är en av orsakerna till att barn inte lär sig 
att gå och tala samtidigt (Centerheim-Jogeroth, 1991; Parlenvi & Sohlman, 1990). Språket 
och motoriken konkurrerar med varandra innan de har blivit automatiserade, vilket visar att 
det finns ett samband mellan dessa båda ämnen (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). När ett 
grovmotoriskt rörelsemönster inte är koordinerat och automatiserat påverkas förmågan att 
rikta uppmärksamhet på andra uppgifter som att kunna ta emot och förstå instruktioner 
(Ericsson, 2005).  
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Hjärnans funktion  
 
I denna del redogör vi för hjärnhalvornas betydelse när det gäller inlärning och samspelet 
mellan de båda hjärnhalvorna.   

 
 

De två hjärnhalvorna och dess betydelse 
 
 

           
 
 

Vänster hjärnhalva 
 

• viljemässiga rörelser 
• tal och språk 
• logiskt tänkande 

Höger hjärnhalva 
 

• Inlärda automatiska 
rörelser 

• Musik 
• Ordbilder 
• Helheter 
• Kroppsspråk-

kroppsuppfattning 
• Sinneserfarenheter 

 
 
Människans hjärna består av två hjärnhalvor. Den högra hjärnhalvan representerar bland annat 
inlärda automatiska rörelser, kreativt tänkande, och den vänstra hjärnhalvan står bland annat 
för viljemässiga rörelser, tal, språk och logiskt tänkande (Ekberg & Erberth, 2000). Skolan 
måste verka för att lärandet ska stimulera hela hjärnan, vilket gör att barnen får en allsidig 
utveckling. Leken och fantasin har lika stor betydelse som att lära sig logiskt tänkande 
(Bergström, 1995). 
 
I den gamla akademiska skolan riktade sig undervisningen i stort sett enbart på att utveckla 
barns intellekt. I denna typ av undervisning var det övervägande den vänstra hjärnhalvan som 
stimulerades och den högra hjärnhalvan fick stå tillbaka. Roger Sparry och Robert Ornstein 
fick 1981 nobelpris för sin hjärnforskning. De kom fram till att båda hjärnhalvorna är 
sammankopplade med en mängd fibrer och för att vi skall bli hela människor krävs stimulans 
i båda hjärnhalvorna. Dagens skola har blivit bättre på att ta till vara på barnens möjlighet att 
arbeta med hela kroppen, som med sinnen, psyke och kropp för en effektivare inlärning. 
(Nordlund m.fl. 2002) 
 
 
Kognitiv utveckling 
 
I denna del redovisas den kognitiva utvecklingen och dess betydelse för inlärning. Psykologen 
Jean Piaget (1896-1980) och utvecklingspsykologen Lev Vygotskij (1896-1934) har stor 
betydelse för vår tids uppfattning om tänkandets utveckling under barn- och ungdomsåren 
(Brodin & Hylander, 2003). Nedan redogörs för några av deras tankar, eftersom dessa under 
en lång tid varit den teoretiska basen i förskolan.  
 
Med kognitiv teori menar Evenshaug och Hallen (2001) tänkandets utveckling där vi tar in, 
bearbetar, sorterar och förstår intryck från omvärlden. Den kognitiva utvecklingen ligger till 
grund för den språkliga utvecklingen. Barnet upplever världen genom sina sinnen när de tittar, 
lyssnar och känner, vilket utvecklar barnets tänkande. Dessa erfarenheter leder till kognitiv  
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utveckling, som sedan utvecklar barnets språk (Svensson, 1998). Genom språkligt samspel 
med andra barn och vuxna utvecklas den kognitiva utvecklingen ytterligare. På detta sätt blir 
tanken en hjälp för barnet att utveckla sitt språk. Piaget och Vygotskij anser att den kognitiva 
förmågan utvecklas i samtal med barn och vuxna (Svensson, 1998). 
 
Både Jean Piaget och Lev Vygotskij ansåg att barns kunskap är en pågående process där 
barnen själva konstruerar sin kunskap Piaget menar att barnet tillägnar sig kunskap genom att 
samspela aktivt med föremål och händelser i sin omgivning. Barnets mognad har betydelse 
för inlärningen och barnet måste själv vara delaktig i händelser på ett aktivt sätt för att 
utveckla kunskap. Medan Vygotskij menar att barns kunskap skapas genom lek och social 
samvaro (Evenshaug & Hallen, 2001). Vygotskij och Piaget framhöll att rörelseerfarenhet ger 
barnen en möjlighet att lättare förstå begrepp och ord, rumsuppfattning, talförståelse och 
beröring av andra. Barnets perception och tankar är beroende av tidigare motoriska aktiviteter 
och rörelser. För att kunna förstå något som inte är synligt för barnen, är de beroende av 
tidigare praktiska erfarenheter (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). 
 
Vygotskijs teori om inlärning och utveckling där lärandet hos barn börjar långt innan 
skolstart, barnen skaffar sig tidigt erfarenhet och kompetens. I det sociala samspelet med 
omgivningen tillägnar barnen sig språket. Vygotskij menar att mental och språklig utveckling 
sker när barnet tillägnar sig redskap för att kunna kommunicera. Genom att barnet är 
tillsammans med andra individer som behärskar det talande språket utvecklar barnet sina 
språkliga kunskaper. (Lillemyr, 2002) 
 
Genom rörelse tillägnar sig barnet rörelseerfarenhet. Genom att barnet får ökad 
rörelseerfarenhet utvecklas förmågan att utföra många uppgifter på samma gång. När barn kan 
ta emot information, tänka på annat och samtidigt kunna ändra sitt handlingssätt har de 
automatiserat sina rörelser. Motorisk och intellektuell förmåga är beroende av varandra. Även 
om barnet klarar att utföra en rörelse är den inte automatiserad om barnet inte kan koncentrera 
sig på en annan uppgift samtidigt. (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000) 
 
 
Språklig utveckling 
 
Vad är språk? 
 
Människans viktigaste redskap för att kunna kommunicera och bearbeta känslor och tankar är 
språket. Med språkets hjälp gör vi oss förstådda och tillägnar oss kunskap. När vi talar om 
språket är det oftast det talande språket som menas (Granberg, 1999). Vad är då språk? Språk 
kan uttryckas och beskrivas genom tal och kroppsspråk. Det talande språket är joller, rytm, 
tonfall, benämningar, berättande, samtal, dramatisering, problem och konfliktlösning. 
Kroppsspråket innefattar minspel, röstens klang, blickar, gester, kroppshållning, skratt och 
gråt (Tingbjörn, 1986). Det talande språket kan förstärkas med kroppsspråket vilket ökar 
möjligheterna att förstå det som sägs. Tillägnanden av ett rikt språk är viktigt för identiteten 
och är även starkt förknippat till personlighetsutvecklingen (Dahlgren, Gustavsson, Mellgren 
& Olsson, 2006). Det är betydelsefullt att se barnet som en kompetent individ som 
självständigt kan utveckla språket, genom samspel med andra individer (Svensson, 1998). 
Språket är ett kommunikationsmedel, ett sätt att göra sig förstådd i olika sammanhang. Det är 
betydelsefullt att kunna använda språket för att skapa kontakt med andra människor, som är 
en viktig del i den språkliga utvecklingen (Arnqvist, 1993). 
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Språklig medvetenhet 
 
Barnet utvecklar en språklig medvetenhet när de självständigt och medvetet funderar över 
språket (Torneus, 1992). När barnet har blivit medvetet kan de uppmärksamma språkets 
struktur, förstå vad ordet betyder, och omsätta det till en situation där ordet används. 
Pedagoger bör tänka på att pröva så många olika tillvägagångssätt som möjligt för att barnet 
skall få stor variation i sina språkliga aktiviteter och därigenom öka sin språkliga medvetenhet 
(Svensson, 1998). 
 
Om ett barn inte kan behärska språket kan det uppstå ett visst utanförskap som kan påverka 
självförtroendet, därför är det av stor betydelse att barnet tillägnar sig en språklig 
medvetenhet. Genom att använda högläsning i förskolan stimuleras barns språk, som i sin tur 
kan ge barnen ett gott självförtroende. Barn som befinner sig i språkstimulerande miljöer, 
utvecklar ett bättre ordförråd och de får lättare att delta i samtal som ökar förmågan att göra 
sig förstådda i olika situationer och sammanhang (Tingbjörn, 1986). Innan barnet kan uttrycka 
sig med ord, lär de sig att tolka och förstå vad omgivningen säger. Barns språk utvecklas i 
samspel med vuxna och andra barn, den språkliga utvecklingen fortsätter kontinuerligt genom 
hela livet (Granberg, 1999). När barn lyssnar på vuxna tolkas helheten, till exempel 
situationen eller människornas kroppsspråk (Svensson, 1998). 
 
 
Barns språkliga utveckling 
  
Barn kan tidigt skilja mellan mänskliga röster och andra ljud. Långt innan barnen har 
utvecklat det verbala språket förstår de mycket mer än de kan uttrycka (Lindö, 2002). Det är 
viktigt att prata med barnet redan när de är mycket små, för den språkliga utvecklingen hänger 
ihop och sker i samspel under hela barnets utveckling (Tingbjörn, 1986). Det sker inte någon 
utveckling utan stimulans, de vuxna har en betydande roll för genom att samtala, lyssna och 
berätta stimulerar vi deras ordförråd, uttrycksförmåga, meningsbyggnad och grammatik 
(Granberg, 1996). Vid ett halvt års ålder kan barnen börja känna igen en hel del språkliga 
uttryck, till exempel sitt namn och ord för vissa föremål. Det är viktigt att småprata och 
kommentera vad barnet gör, hur det ser ut och hur de känner sig. Det är betydelsefullt för att 
barnen skall tillägna sig så många positiva intryck som möjligt, eftersom det utgör grunden till 
barns språkutveckling. Varje barn har sin egen individuella utveckling, trots det finns det en 
bestämd utvecklingsgång när det gäller språket. Barn utvecklas olika snabbt, en del barn har 
ett tydligt och bra tal tidigt, medan andra börjar tala senare (Tingbjörn, 1986). Enligt 
Gustafsson och Mellgren (2005) lär varje barn på sitt eget sätt, det beror på den miljö de 
befinner sig i människorna de samspelar med och vilka erfarenheter, intressen och 
förutsättningar barnen har. Barns språkliga utveckling fortsätter från tre års ålder och vidare 
under hela skoltiden, även om barnet har tillägnat sig de viktigaste språkprinciperna under 
tiden i förskolan (Evenshaug och Hallen, 2001). 
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Språkaktiviteter 
 
Nedan presenteras olika aktiviteter pedagoger använder sig av i förskolan för att stimulera 
barns språkutveckling. 
 
 
Språkprogram  
Våra sinnen är syn, hörsel, känsel, lukt, smak, balans och muskelsinne (Lindö, 2002). Med 
dessa sinnen poängterar Östman och Feldtman (2002) att vi tar intryck från vår omvärld. Det 
finns olika språkprogram som pedagoger i förskolan kan använda sig av när de arbetar med 
språkstimulerade lekar. Språkeri och språkera och Bornholmsmodellen är färdiga 
språkprogram som kan användas för att stimulera språket. Barnen rimmar och lyssnar bland 
annat på hur ord, ljud och stavelser låter. När pedagogerna låter barnen använda sig av 
språkaktiviteter genom rörelser, rim, ord och ljudlekar samtidigt som sinnena stimuleras får 
barnen en bredare grund att stå på när det gäller inlärning. Barnen leker sig in i språket på ett 
lustfyllt sätt (Häggström & Lundberg, 1997).  
 
Rim och ramsor 
Rim och ramsor är en viktig del av språkträningen. Genom dessa aktiviteter lär sig barnen 
ordens uttal och de tar till sig nya ord och begrepp. Det ökar barnens medvetenhet om hur 
språket är uppbyggt och hur orden låter (Granberg, 1999). Rim och ramsor kombineras ofta 
med rörelser som övar upp barns grov och finmotorik, genom sådana övningar utvecklas 
rörelseförmågan i händer, fingrar och öga-hand koordination (Lindgren & Modin, 1994). En 
utvecklad öga-hand koordination är när barnet kan samordna rörelsen mellan öga och hand 
(Nordlund m.fl., 2002).    
 
Sång och rytmik 
Sång och tal, rytm, ljud, och melodi är viktiga grunder i den språkliga utvecklingen. Genom 
att barnet får uppleva rytm och puls och glädjen i att röra på sig, får de uppleva sin egen kropp 
och dess möjligheter och begränsningar. När barnen deltar aktivt i dessa aktiviteter läggs 
grunden för fortsatt inlärning (Granberg, 1999). Granberg (1999, s.74) påpekar att ”genom att 
välja sånger med rörelser till får barnen tillgång till språket med flera sinnen på samma gång”.  
 
Både språk och motorik, samt kreativitet utvecklas genom rytmik, sång och dans 
(Hammershøj, 1997). Språk och sång hör ihop och det består av både puls, rytm, ljud och 
melodi som är en viktig grund för den språkliga utvecklingen (Granberg, 1994). 
 
Sagor 
Målet med sagoläsning är att skapa goda förutsättningar för barns utveckling till att bli 
harmoniska och fantasifulla individer med gott självförtroende, välutvecklat språk och god 
begreppsuppfattning. Den som berättar sagorna blir en språklig förebild både när det gäller 
uttal, meningsbyggnad, nya ord och begrepp (Granberg, 1996). Genom att läsa för barn 
stimuleras deras fantasi och det underlättar när bokstäver och ord skall bli till upplevelser, 
vilket hjälper barnen att få en djupare förståelse för ordens innebörd. Detta främjar i sin tur 
den språkliga utvecklingen (Knutsdotter Olofsson, 2003). Sagor kan berättas på många olika 
sätt, exempel på olika sätt att framställa sagor kan vara högläsning med bok, flanosagor, 
dramatisering av sagor utan bok. Flanosagor är ett material som består av bilder som sätts upp 
på en tavla i samband med att någon berättar eller läser en saga, vilket ger fler barn möjlighet 
att uppleva bilderna samtidigt (Granberg, 1996). Barn tillägnar sig mångsidiga kunskaper 
genom sagoberättelser. När vuxna läser sagor är det viktigt att prata om bilderna i böckerna 
och diskutera med barnen vad berättelserna handlar om. Det kan till exempel vara saker om  
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livet, familjen, mänskligt samspel och sociala färdigheter. Det får även kunskap om språket 
och de får i hög grad lära sig om läs- och skrivutveckling (Barton, 1994). 
 
 
Språkstimulerande miljö 
 
När barn utvecklar sitt språk och blir språkligt aktiva måste vuxna finnas till hands och 
samtala med barnen. Vuxna har till uppgift att möta varje barn och visa respekt för deras 
tankar och idéer, vilket skapar goda förutsättningar för barnet att utveckla sitt språk 
(Westerlund & Segnestam, 1990). Genom olika vardagssituationer finns bra tillfällen att 
stimulera språket. Genom att samtala om det man gör just nu eller det man gjort får barnet 
möta ord och begrepp i sitt rätta sammanhang (Niss och Söderström, 2006) 
 
I förskolans pedagogiska verksamhet bör det finnas ett varierat utbud av stimulerande 
material med olika svårighetsgrader som barnen kan använda både enskilt och tillsammans 
med andra barn och vuxna. Den fysiska miljön samt verksamhetens atmosfär har påverkan på 
barnets språkliga utveckling. Den pedagogiska miljön utgör helheten för barns lärande och 
utveckling därför bör miljön vara utformad så att alla barn kan utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar. (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999)    
 
 
Lekens betydelse för språklig utveckling 
 
Språket utvecklas i leken, först pip-och-killekar på skötbordet, kroppslekar, rörelselekar och 
fingerlekar, därefter kommer rollekar och vuxeninitierade dramalekar. Med vuxeninitierade 
lekar menas de lekar som startas upp av vuxna (Granberg, 2004). När barnen använder sig av 
rollekar tillsammans med andra barn, talar de oavbrutet med varandra för att lösa olika 
problem. De informerar varandra hela tiden om vad som händer i leken, vilket ökar deras 
ordförråd (Knutsdotter Olofsson, 2003). I leken utvecklar barnet sin sociala kompetens, de 
övar att lyssna, prata och samspela tillsammans med varandra (Östman & Feldtman, 2002). 
Barnen lär sig genom leken att utveckla sitt språk i växelverkan med andra barn och vuxna. 
Symbolleken är viktig för barns språkutveckling. I symbollek använder barnen föremål som 
representerar något annat, till exempel kan en pinne vara en häst och en kartong kan vara en 
dator (Lindö, 2002) 
 
 
Motorisk utveckling 
 
Vad är motorik? 
 
Motorik är ett gemensamt namn för det som har med kroppens rörelser att göra, så som att gå, 
springa, hoppa, kasta och gripa. Motorik kan även delas in i grov- och finmotorik. Barns 
grovmotoriska utveckling sker före och parallellt med finmotoriken (Sigmundsson & Vorland 
Pedersen, 2004). Begreppet grovmotorik är stora rörelser man utför med hela kroppens 
muskler det vill säga ben, armar, huvud och bål. Finmotorik är rörelser som utförs med 
ögonens, talets, ansiktets, händernas och fötternas muskler och är mer precisionsinriktat än 
grovmotoriken (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). De grovmotoriska grundrörelserna är att 
ligga, rulla, åla, krypa, kasta, klättra, balansera, hoppa, stå, gå och springa. Det är 
betydelsefullt att stimulera de motoriska grundformerna för att barn ska kunna fortsatta 
utveckla sitt rörelsemönster (Nordlund m.fl., 2004). Pedagogens uppgift är att skapa goda  
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förutsättningar för i lek och andra aktiviteter får barnen möjlighet att stimulera grovmotoriken 
(Niss & Söderström, 2006).  
 
 
Den motoriska utvecklingen 
 
Den motoriska utvecklingen sker efter en bestämd ordningsföljd som är lika för alla 
människor. Utvecklingen sker i olika steg och kan variera utifrån barnets mognad, även 
miljön där barnet befinner sig i påverkar utvecklingen (Grindberg & Langlo Jagtøien, 2000). 
Förmågan till att kunna utföra rörelser är beroende av flera faktorer så som barnets mognad, 
de möjligheter de har till rörelse och social stimulans (Ericsson, 2003). Det är av stor 
betydelse att inrätta en miljö som tar hänsyn till att barnen har ett stort rörelsebehov. Det är 
viktigt att ta till vara på både inne- och utemiljön och det skall komplettera varandra 
(Mellberg, 2000). Förskolans innemiljö har ofta begränsningar när det gäller fysisk aktivitet, 
därför är det enligt Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) viktigt att ta vara på utemiljön för 
att barnen skall tillägna sig en allsidig motorisk utveckling.  
 
Det är betydelsefullt med rörelse, eftersom rörelse aktiverar våra mentala förmågor och är 
nödvändig för inlärning (Hannaford, 1995). Den motoriska utvecklingen är grundläggande för 
barns inlärning. Under förskoleåren blir den motoriska utvecklingen knuten till barns 
självkänsla. Barnens skolstart och skriftspråksinlärning är också en viktig del för barns 
självförtroende. De barn som har en lägre självkänsla kan få svårt att ta uti med både den 
skriftspråkliga och den motoriska utvecklingen. Däremot verkar inte motoriken direkt på 
skriftspråksinlärningen, men det kan ge positiva effekter på självkänslan som främjar 
inlärningen (Dahlgren m.fl., 2006). 
 
Det är av stor vikt att stimulera barn i förskoleåldern, för under denna period har barn en stor 
förmåga till motorisk inlärning. Det är viktigt att pedagoger tar till vara på alla möjligheter till 
motorisk träning, eftersom det är en investering för livet (Huitfeldt, Bergström, Tärnklev, 
Huitfeldt & Ågren, 2005). När barnen utvecklar sin motorik lär de sig att styra sina rörelser 
och de kan då ägna sin uppmärksamhet åt att utveckla språket och tankeförmågan (Nordlund 
m.fl., 2004).    
 
 
Utemiljö 
 
Barn som har tillgång till en stimulerande utemiljö, har stor möjlighet att genom leken 
utveckla sina motoriska färdigheter. Utomhus har barnen större möjligheter till fysiska 
övningar eftersom det finns större ytor att röra sig på, vilket gör att barnen lättare kan öva upp 
sina motoriska färdigheter utan att bli störda. En god utemiljö ger barnen möjlighet att öva 
upp de grovmotoriska grundrörelserna. De flesta förskolor har en utemiljö där det finns 
material som uppmuntrar barnen att öva sig till exempel på att gunga och cykla. Utelek kan 
även vara att vistas i skog och mark. Genom att barnen vistas i naturen får de upplevelser som 
stimulerar alla sinnena. Terrängen i skogen ger en naturlig och varierad rörelseträning. 
(Granberg, 2000) 
 
 
Idrott, rytmik och rörelse 
 
För att barn ska kunna tillägna sig kunskap är det en förutsättning att de kan koncentrera sig 
(Raustorp, 2004). När den senaste Läroplanen för obligatoriska skolväsendet (Lpo-94)  
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infördes skar man ner timmarna för idrottsundervisningen för att få mer tid för de teoretiska 
ämnena. I en kanadensisk undersökning vid namn Trois Riviers-undersökningen framkom det 
att de elever som deltog i regelbunden fysisk aktivitet istället för teoretiska ämnen, presterade 
lika bra eller till och med bättre (Raustorp, 2004). En undersökning gjord i Lund där ett lokalt 
utvecklingsarbete har utförts, kallat MUGI – motorisk utveckling som grund för inlärning, där 
barn med motoriska svårigheter fick extra stimulans. En utvärdering av detta visade att ökad 
motorisk träning och stimulering gav positiva effekter för barns grovmotorik, finmotorik, 
perception och förmåga att minnas detaljer (Ericsson, 2005). Perception är förmågan att 
bearbeta de intryck man tagit till sig genom sina sinnen och jämföra de intrycken med tidigare 
erfarenheter (Evenshaug och Hallen, 2001).  
 
Genom att stimulera barnen med olika rörelsepass i idrottshall eller lekhall får barnen uppleva 
den egna kroppens möjligheter och begränsningar (Granberg, 1999). Med bland annat rytmik 
och musik tillsammans tillgodoses barnens behov av rörelser och det bidrar också till att 
stärka hela barnets utveckling. Rytmik är sammankopplat med kroppens motorik, vilket gör 
att barnen tillägnar sig en god kroppslig koordination (Jederlund, 2002). 
  
 
Lekens betydelse för motorisk utveckling  
 
I den vardagliga leken utvecklas barnen socialt, motoriskt och intellektuellt. Det är viktigt att 
leken respekteras och tas på allvar av de vuxna för i leken läggs grunden för en god 
tankeverksamhet. Barnen lär sig att samspela med andra individer och utforskar sin omvärld, 
leken bör ses som betydelsefullt för barns inlärning (Pramling Samuelsson och Sheridan, 
1999). Barn lär med hela kroppen, de tillägnar sig kunskaper och erfarenheter med alla 
sinnen. I leken övar barnen upp de motoriska rörelserna, kroppens muskler samordnas, 
rörelserna blir koordinerade och barnen förbättrar sin rytm och balans. På detta sätt lär barnen 
sig att behärska sin egen kropp (Granberg, 2004). Genom leken utvecklas barnens 
muskelstyrka, uthållighet och hållning och de får en bättre rörlighet och smidighet (Mellberg, 
2000).   
 
I leken har barnet möjlighet att stimulera sina sinnen, där övas både den språkliga och 
motoriska förmågan upp. Barn som inte aktivt deltar i den spontana leken har sämre 
förutsättningar att tillgodogöra sig den språkliga och motoriska förmågan och det är ofta dessa 
barn som behöver extra stimulans. (Nordlund m.fl., 2004)   
 
 
Historiskt och samhälleligt perspektiv på fysisk aktivitet 
 
Våra förfäder använde kroppen på ett helt annat sätt än människor i nutid gör. Våra förfäder 
kunde inte förlita sig på sin mentala kapacitet, utan var tvungna att använda sin fysiska 
förmåga för att överleva, till exempel som jägare, samlare och fiskare (Ekberg & Erberth, 
2000; Rydqvist & Winroth, 2004). I dagens samhälle krävs inte denna fysiska förmåga. Vårt 
samhälle är uppbyggt på stor bekvämlighet och den livsnödvändiga fysiska aktiviteten som 
tidigare fanns är nu borta. Människans kropp är inte gjord för inaktivitet (Ekberg & Erberth, 
2000). 
 
Det talas ofta om barns inaktivitet och för lite fysisk stimulans leder till att den motoriska 
utvecklingen försenas (Raustorp, 2004). Dagens läkare upplever att allt yngre barn får 
problem med diabetes, övervikt och andra svårigheter, vilket kan minska barnets möjligheter 
till att röra sig (Ericsson, 2005). Lpfö-98 belyser vilka uppgifter pedagogerna har för att ge  

14 



 
barnen stöd och stimulans i sin motoriska utveckling, samt att ge dem förståelse för hur 
viktigt det är att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande. 
 
I dag väljer en del barn bort fysisk aktivitet till förmån för att se på TV, spela dator eller tv-
spel. Det är inte en fråga om att barn har olika fysisk kapacitet, utan det är istället frågan om 
vilken kulturell och social uppväxtmiljö barnet lever i (Nordlund m.fl., 2004). Skolans 
minskade idrottstimmar påverkar barns inaktivitet. Under 30-40 talet hade skolorna i Sverige 
idrottsundervisning 756 klocktimmar per år. Under 90-talet minskade idrottstimmarna till 500 
klocktimmar. Läkare ser att skolans minskade idrottsundervisning har fått en medicinsk 
betydelse (Ericsson, 2005). 
 
 
Metod 
 
I denna del redovisas hur vi gått tillväga för att få svar på hur pedagogerna i vår undersökning 
arbetar med språkliga och motoriska aktiviteter, och vilket synsätt de har på sambandet 
mellan barns språkliga och motoriska utveckling. Vi redovisar även för hur vi samlat in, 
bearbetat och analyserat vårt material samt vilket urval vi använt oss av.   
 
 
Val av metod 
 
För undersökningen valdes en kvalitativ metod. Kvale (1997) poängterar att genom intervjuer 
finns det möjlighet att ta del av de intervjuades tankar och erfarenheter. Patel och Davidson 
(2003) menar att i kvalitativa studier har intervjupersonerna större möjlighet att svara med 
egna ord. Kvale (1997) anser att då man utför en kvalitativ metod kan man ta del av de 
intervjuades åsikter och meningar utifrån de frågeställningar som berör intervjun. 
Huvuduppgiften med kvalitativ metod menar Trost (1993) är att den som utför intervjuerna 
skall förstå innebörden av vad den intervjuade säger. När intervjuer utförs är det viktigt att 
vara lyhörd och observant och tolka tonfall, ansiktsuttryck och andra kroppsliga uttryck för att 
inte missa någon nödvändig information (a.a.). Patel och Davidson (2003) menar att i den 
kvalitativa intervjun är både intervjuare och intervjuperson medskapare i ett samtal som är 
inriktat på ett område, där diskussionen berör ett ämne som är intressant för båda parter. 
Kvale (1997, s. 9) förtydligar att ”i den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp: de 
rör sig om ett samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett 
ämne av ett gemensamt intresse”. Genom samtal med informanten kan man utöka och 
förändra sin uppfattning om det aktuella ämnet. För att göra en bra intervju är det av stor 
betydelse att man är förberedd och inläst på ämnet (a.a.).  
 
 
Urval  
 
Som urval för vår undersökning valdes pedagoger som arbetar i förskolan. Med pedagoger i 
förskolan menar vi både barnskötare och förskollärare. De förskolor som tillfrågades valdes 
av den anledningen att vi skribenter är bosatta i tre olika kommuner i västra Sverige. I dessa 
kommuner frågade vi sju olika förskolor där tretton pedagoger valde att delta i studien. Utav 
dessa tretton intervjuer fick vi bortfall på två intervjupersoner som fick förhinder att delta i 
undersökningen. Resultatet av detta blev elva genomförda intervjuer som utfördes under maj 
månad 2006. Resultatet kan dock inte generaliseras till alla pedagoger i förskolan i Sverige, 
utan svaren är kopplade till våra elva informanter. Vår avsikt är att undersöka hur pedagogers  
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arbetar och vilket synsätt de har när det gäller sambandet mellan barns språkliga och 
motoriska utveckling. Syftet är inte att jämföra hur olika yrkesprofessioner, kön eller ålder 
uppfattar sambandet. 
 
 
Val av instrument  
 
I studien har vi valt att använda intervjuer som instrument, där vi själva är deltagare i 
intervjusamtalet. Backman (1998) beskriver att i kvalitativa metoder är intervjuer det 
vanligaste instrumentet. Genom att utföra intervjuer ges möjlighet att få en djupare förståelse 
och insikt i informantens livsvärld (Backman, 1998). Enligt Kvale (1997) är även 
observationer en metod som kan användas i kvalitativ metod. När observationer utförs kan det 
vara svårt att förhålla sig neutral och inte lägga in egna värderingar. I intervjuer är det lättare 
att förstå och tolka det som sägs, i intervjusituationerna finns möjlighet för intervjuaren att 
skapa god kontakt genom visat intresse, förståelse och respekt för vad den intervjuade säger. 
 
I intervjuerna användes halvstrukturerade frågor. Genom att använda halvstrukturerade frågor 
menar Kvale (1997) är ett sätt att få svar på de frågeställningar som är bestämda i förväg. Det 
är upp till den som intervjuar, att avgöra när följdfrågorna skall ställas för att stärka 
huvudfrågan, samt för att hålla sig inom ramarna.  
 
 
Tillvägagångssätt  
 
Innan intervjuerna påbörjades arbetades en intervjuguide fram för studien. Frågorna 
grundades på vårt intresse för ämnena språk och motorik. Utifrån dessa ämnen ville vi 
undersöka vilket synsätt pedagogerna har då det gäller sambandet mellan barns språkliga och 
motoriska utveckling. Innan intervjuerna påbörjades kontaktades flera förskolor om ett 
intresse fanns för att delta i undersökningen. Efter klartecken från de tillfrågade pedagogerna 
utfördes några provintervjuer. Informanterna fick inte frågorna i förväg, däremot fick de 
information om att det skulle handla om språk och motorik. Genom att göra provintervjuer 
fick vi information om frågorna var relevanta för ämnet och om frågorna behövde omarbetas 
och utvecklas ytterligare. Kvale (1997) anser att det är betydelsefullt att endast ge den 
information som krävs för att frågorna ska ge så tillförlitliga och ärliga svar som möjligt. Med 
det menar Kvale (1997) att intervjupersonerna inte ska styras till att ge specifika svar utifrån 
syftet med undersökningen. Patel och Davidson (2003) poängterar att det är viktigt att 
formulera frågorna på ett sådant sätt att de inte går att missuppfatta, samt att frågorna fungerar 
för de individer som de är avsedda för. Enligt Patel och Davidsson (2003) är det viktigt att 
kunna föra en diskussion kring frågorna för att göra dem begripliga. Vi ansåg att 
provintervjuerna gav ett tillförlitligt underlag, därför valdes intervjuerna med i 
undersökningen. Därefter fortsatte vi med övriga intervjuer. Varje intervjutillfälle påbörjades 
med frågor som berörde pedagogens arbetssituation. Patel och Davidsson (2003) menar att det 
är vanligt att starta intervjun med neutrala frågor innan de specifika frågorna som rör 
undersökningen nämns. Enligt Kvale (1997) är detta bra för att bygga upp en atmosfär där den 
intervjuade skall känna sig trygg och bekväm med situationen. Patel och Davidsson (2003) 
nämner att det är av stor betydelse att intervjuaren visar ett intresse och förståelse för det som 
informanterna säger för att skapa ett förtroende som leder till ett bra samtal.  
 
Vid varje intervjutillfälle användes bandspelare. En del informanter var dock tveksamma till 
en början att använda sig av bandspelare. Efter information om att det inspelade materialet 
endast kommer att användas till vår studie, accepterades användning av bandspelare. Enligt  
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Stensmo (2002) är syftet med bandspelare att kunna säkerhetsställa materialet för att ingen 
information skall gå förlorad. Vid avslutade intervjuer erbjöd vi informanterna att höra av sig 
om de ville komplettera och förtydliga sina svar. Intervjuerna utfördes på varje informants 
förskola för att de skulle känna sig trygga med situationen. Intervjuerna gjordes avskilt för att 
undvika störande moment. Kvale (1997) menar att detta är av stor betydelse för att få en bra 
kvalitet på det inspelade materialet.  
 
Av praktiska skäl och för att ta hänsyn till intervjupersonernas önskemål valde vi att utföra 
intervjuerna var och en för sig. Med praktiska skäl menar vi att vi fick utföra flera intervjuer 
under samma dag, eftersom pedagogerna i förskolan hade begränsade möjligheter att ställa 
upp på intervjuer. Vi eftersträvade att det skulle kännas så bekvämt som möjligt för de 
pedagoger som skulle delta i intervjuerna. Enligt Kvale (1997) är detta viktigt för att skapa en 
bra intervjusituation för båda parter. 
 
 
Bearbetning och analys  
 
När intervjuerna var avslutade skrevs de ut ordagrant för att vi skulle få ett så sanningsenligt 
material som möjligt. När alla intervjuerna var utskrivna läste vi igenom dem tillsammans. 
Därefter sökte vi svar på våra frågeställningar i våra elva intervjuer. Varje utskriven intervju 
numrerades, enligt Patel och Davidsson (2003) är det ett bra tillvägagångssätt för att kunna 
bearbeta och hålla isär intervjuerna. Vi gick igenom fråga för fråga och tog bort överflödigt 
material. För att tydliggöra för oss själva valde vi att markera de väsentliga delarna i texten, 
för att vi på ett tydligt sätt skulle se vad informanterna svarat. Efter diskussioner utifrån varje 
fråga fann vi olika kategorier som vi därefter sorterade in i delar som sedan placerades under 
respektive kategori. Vi tittade även på helheten i varje intervjutext, för att vi som författare 
skulle få en större förståelse för pedagogernas synsätt på sambandet mellan barns språkliga 
och motoriska utveckling. Slutligen sammanställde, sammanfattade och tolkade vi hela 
materialet. 
 
Genom att tolka intervjumaterialet i delar och helhet menar Kvale (1997) att den ursprungliga 
tolkningen kan förändras. Det är viktigt att inte lägga in egna värderingar och åsikter för att 
påverka delarna och helheten. Varje tolkning berikar och utökar förståelsen och det resulterar 
i en djupare mening för textens betydelse.  
 
Vi skribenter har liten erfarenhet av att utföra intervjuer, även informanterna var ovana att bli 
intervjuade med bandspelare. Eftersom vi fick många och utförliga svar på våra frågor, tror vi 
inte att detta har påverkat vårt resultat. Det resulterade i att vi fick ett brett underlag att arbeta 
med. En annan aspekt på varför vi fick utförliga svar på våra frågor kan möjligtvis bero på att 
frågorna som berörde ämnena språk och motorik var kända områden för pedagogerna.  
 
 
Etiska ställningstaganden 
 
Innan vi påbörjade våra intervjuer informerade vi varje intervjuperson om att resultatet inte 
skulle användas i annat syfte än till vårt examensarbete, samt att underlaget till intervjuerna 
inte kan härledas till dem som enskilda individer. I intervjustudien användes fiktiva namn på 
våra informanter för att de som deltagit i intervjuerna inte på något sätt skall kunna 
identifieras. Hänsyn togs till att inga frågor skulle upplevas stötande eller kränkande för våra 
informanter. Kvale (1997) menar att man bör tänka på att inte ställa frågor som 
intervjupersonerna kan uppleva obehagliga eller stötande. Intervjuunderlaget och  
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bandinspelningarna kommer att förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig har möjlighet att 
ta del av materialet. Genom att gå till väga på detta sätt har vi uppfyllt informations- 
konfidentialitets-, samtyckes- och nyttjandekravet (Forskningsetiska principer inom 
humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning, 2002).  
 
 
Tillförlitlighet 
 
Vi använde bandspelare vid varje intervjutillfälle för att öka tillförlitligheten. Genom att 
materialet skrevs ut ordagrant gick ingen information från informanterna förlorad. Då 
materialet skrivits ut läste vi tillsammans igenom underlaget. Eftersom vi är tre personer som 
bearbetat materialet kunde vi se det ur flera olika synvinklar och därmed få en bredare 
förståelse för intervjumaterialet. Det är viktigt när man gör en undersökning att granska den 
kritiskt för att kunna avgöra hur trovärdig den är. Med kritisk granskning menar Bell (2000) 
att tillförlitligheten mäts, vilket betyder att man uppskattar i vilken utsträckning man kan göra 
om undersökningen vid ett annat tillfälle och få ett likvärdigt resultat. Citaten i vår resultatdel 
är återgivna ordagrant i talspråk för att exakt kunna beskriva vad de intervjuade pedagogerna 
har sagt.  
 
Patel och Davidsson (2003) poängterar att varje kvalitativ studie är unik. Det är viktigt att 
intervjuaren noga beskriver processen så att de som tar del av resultatet kan bilda sig en 
uppfattning av alla de val som intervjuaren gjort. Har det kvalitativa forskningsresultatet 
beskrivits med detta i åtanke kan tillförlitligheten i undersökningen stärkas ytterligare.    
 
För att stärka tillförlitligheten i studien hade observationer kunnat utföras i samband med 
pedagogernas planerade aktiviteter tillsammans med barnen. Det hade eventuellt blivit ett 
komplement till intervjuerna. Valet av att endast utföra intervjuer var att genom samtal ta del 
av pedagogernas synsätt, vilket inte hade synliggjorts genom observationer.  
 
 
Resultat 
 
I denna del redovisas resultatet, hur pedagogerna arbetar med barns språkliga och motoriska 
aktiviteter och hur pedagoger ser på sambandet mellan språklig och motorisk utveckling. Vi 
har utgått från dessa frågeställningar: 
 

• Hur arbetar pedagoger för att utveckla barns språk? 
• Hur arbetar pedagoger för att utveckla barns motorik? 
• Hur ser pedagoger på sambandet mellan barns språkliga och motoriska utveckling? 
 

 
Hur arbetar pedagoger för att utveckla barns språk? 
 
Nedan presenteras kategorierna som framkom under bearbetningen av intervjusvaren som 
beskriver hur pedagogerna i vår studie arbetar med barns språkutveckling. 
   

• Planerade aktiviteter 
• Vardagssituationer 
• Miljö 
• Pedagogiskt förhållningssätt till barns språkliga medvetenhet 
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Planerade aktiviteter  
 
Pedagogerna i förskolan arbetar med planerad verksamhet i olika former. De arbetar medvetet 
med språkliga aktiviteter. Intervjuunderlaget har visat att pedagogerna använder sig av olika 
arbetssätt för att stimulera barns språkutveckling.  
 
Pedagogerna nämner att de arbetar med färdiga språkprogram, vilket pedagogerna anser är ett 
bra hjälpmedel för att träna språket. Detta material används oftast när pedagogerna arbetar 
med de äldre barnen för att förbereda dem inför skolstart.  

 
En gång i veckan har vi språkträning, språkeri-språkera, det är med de blivande 
sexåringarna. Det är ju medveten språkträning. Där leker vi och bygger med ord, 
vi tar isär ord. (Eva) 

 
Samtliga pedagoger nämner att de leker med ord och bokstäver på olika sätt tillsammans med 
barnen. Genom att arbeta med språket på ett lustfyllt sätt där kroppen och sinnena stimuleras, 
får barnen hjälp att tillägna sig en språklig medvetenhet. Pedagogerna strävar efter att barnen 
skall få uttrycka sig på olika sätt.     

 
Vi har rim och ramsor och även veckans ramsa. Vi har tokramsor den hänger 
framme i vårt stora rum. Vi har samlingar med sånger och även där rim och 
ramsor. (Eva) 
 
Vi använder oss av egna påhittade rim, som ett exempel kan vara gå på tå, gå på 
tå, gå på häl som en säl. Vi marscherar också för att barnen skall känna rytmen 
och takten i kroppen, vi klappar våra namn och andra ord. (Kajsa) 

 
Informanterna nämner att de använder sig av olika arbetsmetoder där sagan på något sätt har 
en framträdande roll. Genom sagoläsning stimuleras barnens fantasi och kreativitet, och 
berättelsen i sagan får en innebörd.  Pedagogerna arbetar med rollspel för att göra berättelsen 
konkret på för barnen.  
 

Sen så har vi ju tillgång till flanosagor och dramatiseringar för det har vi haft 
speciellt med dom äldre barnen nu då så att dom får dramatisera en saga och stå 
inför grupp. (Stina) 

 
 
Vardagssituationer 
 
Några informanter nämner att de vardagliga situationerna är viktiga att ta till vara på, samtalet 
och dialogen är en viktig del i den språkliga utvecklingen. Detta innefattar även att ta till vara 
på spontana tillfällen i förskoleverksamhetens vardag. Det är viktigt att alla barn skall känna 
sig sedda och att pedagogerna uppmärksammar det de säger. Genom att prata om olika 
händelser som sker och benämna vad olika saker heter har pedagogerna samtalet i fokus. De 
nämner även att de försöker använda många ord och vara tydlig i sitt språk. 

 
Vi pratar mycket med dom, diskuterar när vi sitter och äter och när de är ute, 
berättar själva mycket. När man är med dom på toa och när man byter blöja tar 
på dom får dom ju en liten stund var. (Alice) 
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Miljö 
 
I de förskolor där pedagogerna arbetar strävar de efter att ha en språkstimulerande miljö, med 
det menar informanterna att barnen har möjligheter att på eget initiativ ta fram material som 
stimulerar språket. Pedagogerna menar att det är viktigt att materialet finns tillgängligt för 
barnen. För att barnen spontant skall kunna välja material som stimulerar språket.  
   

Språkeri och språkera och Bornholmsmodellen har vi använt både i fria leken att 
barnen får plocka fram materialet själv. (Stina) 
 
Så har vi dom här språklådorna som vi har, det är ju språkmemory eller 
ljudmemory som vi använder. Medvetet eller om barnen själva säger att dom 
vill göra. Då sätter vi oss ner med några barn och spelar något spel. (Katrin) 

 
 
Pedagogernas förhållningssätt till barns språkliga medvetenhet 
 
Pedagogerna i undersökningen betonar att arbetet med språket skall bedrivas på ett lustfyllt 
sätt. Barnet skall känna att de leker fram kunskapen. Det är viktigt att vara en bra förebild och 
visa varje barn respekt och ta hänsyn till deras behov för att kunna möta dem där de befinner 
sig i sin språkliga utveckling.   

 
Jag får ju hela tiden tänka på hur jag är och hur jag uttrycker mig, en god 
förebild måste man vara och mitt förhållningssätt till barnen. Att jag ser det 
barnet jag pratar med, att jag som pedagog är närvarande för det barnet jag 
pratar med. (Kajsa) 

 
 
Sammanfattning och analys  
 
Informanterna menar att det är betydelsefullt att arbeta med språkliga aktiviteter i någon form. 
De belyser även vikten av att vara en god förebild och att arbetet med barnen skall ske på ett 
lustfyllt sätt. Vidare anser pedagogerna att det är viktigt med samtalen som sker i den dagliga 
verksamheten.  
 
Vår slutsats är att pedagogerna i undersökningen menar att det är betydelsefullt att utveckla 
barnens språk i förskolan. De aktiviteter pedagogerna nämnde var dock lärarstyrda och de 
framhöll inte det dialogiska samtalet som sker mellan barnen som en språkstimulerande 
aktivitet. Det framkom att pedagogerna till stor del använde sig av språkmaterial och 
planerade aktiviteter för att stimulera barnens språk. De flesta pedagogerna framhöll inte sig 
själva på ett tydligt sätt som språkskapare i den vardagliga verksamheten. Granberg (1999) 
anser att det är av stor vikt att pedagogerna i förskolan ser barnen som språkskapare, och att 
barnens språk utvecklas genom att de vuxna är engagerade och samtalar och lyssnar på 
barnen.  
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Hur arbetar pedagoger för att utveckla barns motorik? 
 
Nedan presenteras kategorierna som kom fram under bearbetningen av intervjusvaren, vilket 
redovisar hur pedagogerna i studien arbetar med barns motoriska utveckling. 
 

• Planerade aktiviteter 
• Utelek-gården 
• Vardagssituationer 
• Pedagogiskt förhållningssätt till barns motoriska utveckling. 

 
 
Planerade aktiviteter 
 
Intervjupersonerna arbetar medvetet med planerade rörelsepass. De pedagoger som hade 
möjlighet gick regelbundet till en idrottshall, medan andra pedagoger använde sig av 
utrymmen på förskolan för att arbeta med rörelseaktiviteter. Informanterna arbetar medvetet 
för att utveckla barnens grovmotoriska grundrörelser.  
  

Så har jag haft lek och rörelse med dom stora då, det har vi i gymnastiksalen och då har 
vi ju möjlighet att använda alla redskapen som dom har där. Därför blir det ju lite mer 
avancerad motorisk träning. (Katrin) 
 
Dom små har hopp och lek och då jobbar vi motoriskt. Vi ålar, vi kryper, vi rullar, vi går 
på tå. (Sanna)    

 
Informanterna ser möjligheterna med naturen som en plats där barnen kan leka och röra på 
sig.  I naturen tränar barnen upp sin förmåga att hoppa, klättra och balansera. I en varierande 
utomhusmiljö sker den motoriska träningen på ett lustfyllt sätt.  
  

Det är den absolut roligaste motorikträningen, där den sker naturligt i skog och 
mark över stock och sten. (Lina) 

 
Utelek - Gården 
 
Alla de intervjuade pedagogerna framhöll att de använde sig av gården som en motorisk arena 
för barnens motoriska utveckling. Där får barnen möjlighet att röra på sig på större ytor än 
inomhus.   

 
Vi är ute väldigt mycket, och cyklar och klättrar vi rör oss på gården väldigt 
mycket. (Agneta) 

 
Vardagssituationer 
 
Några av informanterna nämner att de ser barnens fria lek som en motorisk aktivitet. Vidare 
påpekar de att de tillför material som gagnar barnens motorik. I vardagssituationerna har 
barnen tillgång till uteleksaker så som spadar, hinkar, bollar, hopprep och cyklar.  
 

Sen har vi ju fri lek väldigt mycket och det är ju också en motorisk träning. 
(Katrin) 
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När barnen leker inomhus har de möjlighet till skapande aktiviteter. Där får barnen möjlighet 
att använda pärlor, saxar, klister och pennor, som stimulerar barnens finmotorik. 
 

Vi trär halsband och tränar finmotoriken och så målar vi ganska mycket. (Lova)   
 
 
Pedagogernas förhållningssätt till barns motoriska utveckling 
 
Pedagogerna anser att rörelsepassen skall bedrivas under lekfulla former för att barnen skall få 
en positiv bild av att röra på sig.. 
 

Barnen få absolut inte känna att det är träning, det kommer naturligt in i leken, 
samlingar, det skall vara lustfyllt. (Kajsa) 

 
Det framkommer även i intervjusvaren att en del pedagoger screenar barnens motoriska 
utveckling inför skolstart. Detta gäller både fin- och grovmotoriken. Med screening menar 
pedagogerna att de tittar på vad barnen kan och vad de behöver öva mer på för att stimulera 
barnens fortsatta motoriska utveckling.  
 

Vi har utvecklingssamtal varje termin och vid de här tillfällena har vi kollat 
barnen och ser hur långt de kommit i sin motorik. (Eva) 

 
 
Sammanfattning och analys  
 
De intervjuade pedagogerna använder sig av varierade aktiviteter för att stimulera barns 
motorik. Pedagogerna nämner att de arbetar med de grovmotoriska grundrörelserna både 
utomhus och inomhus. Intervjupersonerna nämner grovmotoriken i högre grad än 
finmotoriken som en viktig motorisk aktivitet. Informanterna tar till vara på den miljön som 
de har tillgång till för att stärka barnens motoriska utveckling. 
 
Vår slutsats är att pedagogerna i vår undersökning arbetar med planerade och spontana 
aktiviteter för att stärka barnens motoriska utveckling. Vi fann två olika förhållningssätt när 
det gäller hur pedagogerna arbetar med den motoriska utvecklingen. En del av pedagogerna 
arbetar utvecklingsinriktat och medvetet för att stärka barnen där de befinner sig. Övriga 
pedagoger bygger sin motoriska verksamhet på det spontana och lustfyllda som sker här och 
nu och tydliggjorde inte det utvecklingsinriktade perspektivet på ett tydligt sätt.  
 
Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) menar att en av förskolans uppgifter är att ge barnen 
bra möjligheter till fysisk aktivitet. Vidare påpekar de att då barn har ett stort rörelsebehov är 
det av stor vikt att pedagoger erbjuder allsidig motorisk träning. Genom att ge barnen 
mångsidiga rörelseerfarenheter stärks deras utveckling.  
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Hur ser pedagoger på sambandet mellan barns språkliga och motoriska 
utveckling? 
 
Nedan presenteras två kategorier som beskriver vilket synsätt pedagogerna har när det gäller 
sambandet mellan barns språkliga och motoriska utveckling. 
 

• Tydligt samband 
• Ej tydligt samband 

 
 
Tydligt samband 
 
Informanterna i denna kategori är medvetna om motorikens betydelse för att underlätta 
barnens inlärning. Pedagogerna arbetar medvetet med motoriska övningar för att förbereda 
och stärka barnen för fortsatt inlärning. De poängterar även att det inte enbart är språket som 
är kopplat till motoriken utan all inlärning hör ihop. 
 

Pedagogerna i förskolan har en viktig roll som kan upptäcka problemen tidigt 
och hjälpa barnen att få en bättre motorik. På så vis underlättar vi fortsatt 
inlärning för barnen. (Mona) 

 
Vi fick gå den där kursen som heter ”Vi lär med kroppen och det fastnar i 
huvudet”. Vi hade en sjuårig pojke som hade problem med inlärning i skolan, så 
vi köpte en studsmatta en sån där liten. Vi körde ett program där med honom. Vi 
började jobba med grovmotoriken och efter en och en halv månad så ringde 
fröken och frågade vad vi gjort med pojken. Då såg jag att det funkade. (Lova) 

 
 
Ej tydligt samband  
 
Det framkom att en del pedagoger i undersökningen saknade tydlig medvetenhet om 
sambandet mellan språklig och motorisk utveckling. Det synsätt som framkom var att 
pedagogerna de inte nämner att språk och motorik interagerar med varandra. Det fanns även 
pedagoger som upplevde att det inte fanns några svårigheter med barn som var motoriskt 
svaga.  

 
Varför frågar ni om språk och motorik som är två så skilda delar. (Lina) 

 
I denna kategori upplevde pedagogerna att de barn som behövde motoriskt stöd var de barn 
med medfödda handikapp. De nämnde att i arbetet med barnen fick pedagogerna stöd och 
hjälp utifrån.         

 
Då när vi hade dom barnen med cp-skada och det då hade vi resursteamet 
inkopplat. (Petra) 

 
 
Sammanfattning och analys  
 
När materialet bearbetats kunde två olika synsätt urskiljas när det gäller hur pedagogerna ser 
på sambandet mellan barns språkliga och motoriska utveckling. En del pedagoger kunde på 
ett konkret sätt beskriva hur de tänkte. Medan andra inte på något sätt nämner ett samband om 
hur språk och motorik integrerar med varandra.    
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Vår viktigaste slutsats är att pedagogerna arbetar medvetet med både språkliga och motoriska 
aktiviteter, men endast ett fåtal har en tydlig medvetenhet när det gäller sambandet mellan 
dessa ämnen. De pedagoger som saknar tydlig medvetenhet beskriver vad de gör och hur 
aktiviteterna utförs men det beskriver inte varför aktiviteterna genomförs. Dessa pedagoger 
tydliggör inte barns lärande i ett utvecklingsinriktat perspektiv. Nordlund m.fl. (2004) menar 
genom att bedriva en allsidig motorisk träning stärker man barnens självförtroende och 
självkänsla, och det ökar barnens möjligheter att må bra och att erövra nya kunskaper och 
erfarenheter för ett livslångt lärande.  
 
 
Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger i förskolan arbetar med barns språkliga 
och motoriska utveckling, samt vilket synsätt de har när det gäller sambandet mellan dessa 
ämnen. Resultatet vi kom fram till är att pedagogerna anser att det är betydelsefullt att arbeta 
både med barns språkliga och motoriska aktiviteter under olika former och i olika miljöer. 
Vidare kom vi fram till att pedagogerna har två olika synsätt att se på sambandet mellan 
språklig och motorisk utveckling. En del pedagoger kunde konkret beskriva hur de arbetade 
medvetet med dessa ämnen för att underlätta barnens vidare inlärning. Medan andra 
pedagoger inte redogör för sambandet mellan dessa två färdigheter på ett tydligt sätt. Däremot 
arbetar dessa pedagoger medvetet med språkliga och motoriska aktiviteter, men de integrerar 
inte dessa två ämnen med varandra.    
 
I vårt resultat har vi kommit fram till att pedagogerna använde sig av språkstimulerade 
aktiviteter så som Bornholmsmodellen och rim och ramsor, dessa aktiviteter var i huvudsak 
lärarstyrda. Anledningen till att ingen nämnde det dialogiska samtalet mellan barn som en 
språkstimulerande aktivitet, tror vi beror på att pedagogerna i första hand tänker på planerade 
aktiviteter som språkstimulerande verksamhet och inte det de spontana situationerna som sker 
i vardagen. Däremot ansåg pedagogerna att samtalet som sker mellan barn och vuxna i 
vardagssituationer är en del i den språkliga utvecklingen. Vi anser att det är av stor betydelse 
att ta vara på alla vardagliga samtalssituationer som uppstår i förskolan så väl spontana som 
planerade. Vi skribenter menar att samtalet är en viktig del i den språkliga utvecklingen. I 
samtalet lär sig barnet att uttrycka sina tankar, känslor och erfarenheter vilket har betydelse 
för att kunna kommunicera och samspela med andra människor. Lindahl (1998) framhåller 
vikten av att kunna kommunicera och samspela med andra människor för att kunna leva och 
fungera som en social individ i samhället. Lillemyr (2002) poängterar att Vygotskij ansåg att 
barn tillägnar sig kunskaper tidigt, och att barnen har erfarenhet och kompetens långt innan 
skolan startar. Vi anser som blivande pedagoger att det är av stor vikt att vara medveten om 
att barn vill, kan och behöver få språklig stimulans redan i tidig ålder för att kunna utveckla 
nya språkliga kunskaper. Svensson (1998) förtydligar Vygotskijs tankar om att då barnen 
samspelar med andra människor som har en större språklig förmåga utvecklas deras förståelse 
för språket och deras ordförråd utökas. Enligt Svensson (1995) är det viktigt att vuxna i 
barnets närhet tar sig tid att samtala med barnet om saker de varit med om för att de skall 
kunna sätta ord på sina upplevelser. Vi menar därför att det är viktigt att pedagoger i förskolan  
är medvetna om samtalets betydelse för språkets utveckling. Betydelsen av att pedagogerna 
arbetar med att stärka barnens språk genom samtal kan vi även finna stöd för i tidigare 
forskning. En av läroplanens intentioner är att ”förskolan skall sträva efter att utveckla ett rikt 
och nyanserat talspråk och sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka tankar” 
(Lpfö-98). Granberg (1996) poängterar att det är viktigt att de vuxna som finns i barns 
närmiljö samtalar och lyssnar på barnen. Detta anser hon är betydelsefullt för att stimulera  
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barns språkliga utveckling. Svensson (1998) menar att språket har en viktig social funktion, 
det har även betydelse för den kognitiva förmågan vilket påverkar tänkandet. 
 
Pedagogerna poängterade att de försökte skapa språkstimulerande miljöer med hjälp av olika 
material och framhäver inte sig själva som språkstimulerare på ett tydligt sätt. Vi menar att 
det är betydelsefullt att pedagogerna framhäver sig själva som ett verktyg i den 
språkstimulerande omgivningen. Vi anser att pedagoger i förskolan behöver hjälpa barnen att 
sätta ord på saker och händelser, men det kan också vara att tillföra material för att ge leken 
ny glöd.  
 
Rim, ramsor, sagor, sång och rytmik menar pedagogerna i undersökningen är en viktig del i 
deras arbete med den språkliga utvecklingen. Då alla barn lär på olika sätt anser vi att det är 
betydelsefullt att arbeta med varierade språkövningar. Genom att arbeta med olika metoder får 
barnen möjlighet att använda alla sina sinnen. Vidare menar vi att kunskaperna blir djupare 
och mer befästa om de kopplas till upplevelser som integrerar sinnena. Barn kan genom 
sinnen ta in kunskaper som passar varje enskilt barn bäst. Därför anser vi att det är 
betydelsefullt att vara medveten om att barn lär på olika sätt. Pramling Samuelsson och 
Sheridan (1999) menar att pedagoger i förskolan bör ta till vara på barnens lust och nyfikenhet 
till att erövra nya erfarenheter och kunskaper, samt att stimulera de språkliga kunskaper de 
redan har. Vi menar att det är viktigt att se varje barn och deras behov och önskningar för att 
verksamheten skall kännas meningsfull både för barn och vuxna. Vi vill förtydliga att det är 
av stor vikt att kunna stimulera barnets utveckling på ett bra sätt som ger dem en grund för 
fortsatt inlärning. I läroplan för förskola (Lpfö-98) uttrycks ett av uppdragen som är att sträva 
efter att främja barns utveckling och lärande med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, 
sång, drama, musik, dans och rörelse men också med hjälp av tal- och skrift språk. Genom att 
integrera dessa uttryckssätt skapas en bra lärmiljö för barnen där alla sinnen stimuleras 
(Myndighet för skolutveckling, 2003). 
 
I vår undersökning framkom det att pedagogerna även arbetar med övningar som utvecklar 
barnens motorik. Det vi däremot uppmärksammade var att de flesta pedagoger inte nämner 
betydelsen av den motoriska utvecklingen i lika hög grad som den språkliga. Vår reflektion av 
detta är att en del pedagoger inte på ett tydligt sätt visar att de har en medvetenhet om 
betydelsen av att stimulera barns motoriska utveckling för fortsatt inlärning. Vi anser att det är 
betydelsefullt att pedagogerna har en medvetenhet och ett intresse av ämnet för att kunna 
förmedla ett positivt förhållningssätt. 
 
Vårt resultat visar att pedagogerna använder sig av planerade idrottspass för att träna de 
grovmotoriska grundrörelserna. Pedagogerna betonade dock att barnen inte skall betrakta det 
som träning, utan rörelseaktiviteterna skall utföras under lekfulla former. Vi instämmer med 
pedagogerna om att rörelseaktiviteterna skall ske på ett lustfyllt sätt, men vi vill även 
poängtera vikten av att rörelseaktiviteterna skall vara meningsfulla och ses i ett 
utvecklingsperspektiv.  Under de planerade aktiviteterna nämner en del pedagoger att de 
uppmärksammar barnens rörelser. Rörelsepassen planeras sedan utifrån vad barnen behöver 
öva sig mer på. Genom att planera idrottspassen för hela gruppen utifrån de barn som behöver 
extra motorisk träning menar vi att hela gruppen gynnas utan att någon blir utpekad. Eriksson  
(2005) anser att det är betydelsefullt att i ett tidigt skede uppmärksamma de motoriskt svaga 
barnen för att på ett bra sätt hjälpa dem att utvecklas vidare. I vissa fall menar Ericsson (2003) 
att rörelser kan se koordinerade ut men i själva verket inriktar barnet hela sin uppmärksamhet 
och energi på att utföra rörelsen. I dessa fall har inte barnet automatiserat sina rörelser fullt ut. 
Ericsson (2005) nämner att när barnet har automatiserat sina rörelser ökar deras 
kroppsuppfattning och självförtroende, vilket kan påverka koncentrationsförmågan positivt.  
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Detta menar vi är betydelsefullt för att barnens självkänsla och självförtroende stärks, vilket 
har betydelse för fortsatt positiv inställning till fysisk aktivitet. Raustorp (2004) poängterar 
vikten av att pedagogerna skall ha ett positivt förhållningssätt till fysisk aktivitet för att 
förmedla en positiv attityd som lägger grunden till rörelseglädje i ett livslångt perspektiv.  
 
Informanterna nämner också att de utnyttjar sin närmiljö både inne och ute för att stimulera 
barnens motorik. Enligt Nordlund m.fl. (2004) utvecklas barnens grovmotorik före och 
parallellt med finmotoriken. Vi anser att som pedagog skall man ta till vara på de möjligheter 
som naturen har att erbjuda. Naturen inbjuder till lek och rörelser på ett naturligt sätt. Vi 
menar vidare att barn behöver varierande miljöer att vistas i, för att utveckla de motoriska 
färdigheterna. Under vår VFU har vi uppmärksammat att barn ofta upplever skogen som en 
lustfylld arena att vistas i, därför menar vi att det är betydelsefullt att pedagogerna i förskolan 
tar till vara på utemiljöns möjligheter. Nordlund m.fl. (2004) menar att barnens spontana 
rörelsebehov får stimulans genom aktiviteter i skogen. Pedagogerna i vår undersökning 
poängterade även vikten av att använda sig av gården som en motorisk stimulerande miljö, 
där barnen har tillgång till gungor och cyklar med mera. Vi som vuxna ska finnas till hands, 
se varje barns behov och erbjuda lekstimulerande material som hjälper till att utveckla deras 
motoriska färdigheter. Mellberg (2000) anser att pedagoger i förskolan bör ha kunskap och 
förståelse om barns motoriska utveckling, vilket kan skapa en förståelse för barns rörelselek. 
Har pedagogerna förståelse kan de skapa en stimulerande miljö för barnen.  
 
I intervjuunderlaget uppmärksammade vi att många pedagoger saknar en tydlig medvetenhet 
om sambandet mellan barns språkliga och motoriska utveckling. Vi menar att pedagogerna 
har goda kunskaper om att språk och motorik är viktiga delar att arbeta med, men de har inte 
lika goda kunskaper om hur språk och motorik interagerar med varandra. Vidare menar vi att 
förskolan har en viktig uppgift att fylla då det gäller att arbeta med och utveckla barnens språk 
och motorik för fortsatt inlärning. I Läroplanen för förskolan (Lpfö-98) poängteras att den 
pedagogiska verksamheten skall genomföras på ett sådant vis att den stimulerar och utmanar 
barnets utveckling och lärande. I läroplanens mål och riktlinjer framhålls vikten av att 
verksamheten skall främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet, samt ta till vara på 
och stärka barnets intresse för att erövra erfarenheter, nya kunskaper och färdigheter. Vi anser 
att det är betydelsefullt att ge barnen möjligheter till stimulans och allsidiga aktiviteter som 
stimulerar båda hjärnhalvorna för att barnet skall utvecklas som en hel individ. Vår 
undersökning har på många sätt bekräftats av tidigare forskning som vi redovisat i vår 
forskningsbakgrund. De båda forskarna Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) poängterar 
betydelsen av hur viktigt det är att pedagoger arbetar med att stimulera både språk och 
motorik och har kunskap om hur dessa två ämnen interagerar med varandra.  
 
Nordlund m.fl. (2002) poängterar att det är viktigt arbeta medvetet med de grovmotoriska 
grundrörelserna för att barnens rörelsemönster ska automatiseras. När barnets rörelsemönster 
är automatiserat menar Ericsson (2005) att de har möjlighet att frisätta mer energi till andra 
kognitiva funktioner, exempelvis som att sitta i samling och samtidigt kunna ta emot 
information och andra instruktioner. Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) betonar att både 
Piaget och Vygotskij ansåg att genom rörelseerfarenheter kan barn lättare förstå sin 
omgivning. Vi skribenter anser att när barnet har automatiserat sina rörelser får de lättare att 
koncentrera sig och följa med i den dagliga verksamheten. 
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) poängterar att genom leken utvecklas barnen 
socialt, motoriskt och intellektuellt. Med det menar vi att det är betydelsefullt att de vuxna 
uppmuntrar barnen till egen lek. Vi instämmer med Grindberg och Langlo Jagtøien (2000) 
som menar att pedagoger inte kan bestämma vad barnen skall lära sig i leken, men som  
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pedagog bör man vara medveten om att barn lär i leken. Vi anser att i leken tillsammans med 
andra barn skapas dialoger där barnen får möjligheter att uttrycka sig på olika sätt och på så 
sätt utveckla språket i det sociala samspelet. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) menar 
de att det är viktigt att barns lek respekteras och tas på allvar för i leken läggs grunden för god 
tankeverksamhet där barnen lär sig att samspela med andra barn och utforska sin omvärld. 
Knutsdotter Olofsson (2003) poängterar att leken med andra barn har betydelse för barnets 
språkliga utveckling och sociala kompetens. Evenshaug och Hallen (2001) menar att Piaget 
ansåg att barnet tillägnar sig kunskaper genom att samspela aktivt med föremål och händelser 
i sin omgivning, medan Vygotskij framhöll att den sociala samvaron har stor betydelse för att 
utveckla kunskap. Vi anser att det är betydande att kunna samspela i den sociala tillvaron för 
att kunna förstå och sätta sig in i olika situationer som sker i vardagen. Vidare anser vi att 
barn behöver vuxna omkring sig som möter barnen i deras lek och visar intresse och 
engagemang. I leken kan barnen samtala med barn och vuxna och då skapas gynnsamma 
tillfällen att leda barnens tankar vidare och på så sätt utvecklas barnen. Pedagogerna i vår 
undersökning nämner inte leken i någon större utsträckning som ett medel för språklig-, 
motorisk- och social utveckling. Som vi tidigare nämnt uppfattar vi att det beror på att 
pedagogerna i första hand nämner de planerade aktiviteterna för att stimulera barnens språk 
och motorik.  Vi tycker att det är viktigt att uppmärksamma att barnen lär både i samspel med 
andra barn i den spontana leken och i de lärarstyrda aktiviteterna.  
 
Andra reflektioner som väcktes efter bearbetning av resultatet, var att frågorna möjligtvis blev 
för enkelspåriga och följdfrågorna inte gav så uttömmande svar, när det gällde varför de 
utförde olika aktiviteter. På grund av att vi har liten erfarenhet av att genomföra intervjuer var 
vi kanske inte tillräckligt uppmärksammade på vilka följdfrågor som skulle ställas. Vi tror att 
om vi hade varit två vid intervjutillfällena hade vi kunnat stödja och hjälpa varandra i 
intervjusituationen och eventuellt hade vi fått mer material till vår studie och möjligtvis fått 
mer detaljerade svar om varför aktiviteterna utfördes. Men som vi tidigare nämnt gjordes 
intervjuerna enskilt av hänsyn till informanternas önskemål och av praktiska skäl.    
 
Avslutningsvis anser vi att det är av stor betydelse att lärare i förskolan har nödvändiga 
kunskaper om att barn hela tiden använder sina språkliga och motoriska färdigheter och att 
pedagogerna har en medvetenhet om barns språkliga och motoriska utveckling. Det är viktigt 
att ta till vara på alla situationer, både planerade aktiviteter och i den fria leken. Genom ett 
medvetet förhållningssätt kan vi möta barnens behov enskilt och i grupp och på så sätt kan vi 
ge barnen den allsidiga utveckling som krävs i ett livslångt lärande.  
 
Genom den här studien har vi fått större insikt om vikten av att arbeta medvetet med språk 
och motorik tillsammans för att underlätta vidare inlärning. Vår medvetenhet har stärkts och 
detta kommer vi att få användning av i vår kommande yrkesroll.     
 
Vidare forskning kan vara att undersöka hur pedagogerna följer upp barnets allsidiga 
utveckling. Hur samverkar pedagogerna med föräldrarna för att få en helhetssyn på barnet? 
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Intervjufrågor 

 
1. Vilka språkliga aktiviteter använder ni? 
 
- Hur arbetar ni med språket? 
- Spontana situationer 
- Planerade med arbetslaget 
 
2. Vilket stöd får ni om det finns barn med språkliga svårigheter? 

- vilka problem kan uppstå? 
- Vilka situationer? 

 
3. Vilka motoriska aktiviteter använder ni? 

- Hur arbetar ni med motoriken? 
- Spontana situationer 
- Planerade aktiviteter 

 
4. Vilket stöd får ni om det finns barn med motoriska svårigheter? 

- vilka problem kan uppstå? 
- Vilka situationer? 

 
 
5. Hur tänker du på din egen roll som pedagog i arbetet med språk och motorik? 
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