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Abstract: 
Play based teaching in preschool 

 

The main purpose with this study was to examine how teachers incorporate play and the relation-

ship between utilizing play-time as a tool in a pedagogical way to increase learning for children. To 

get answers to our keypoint questions and finding out the perception teachers have on play and 

playtime we decided to use interviews for our primary source of information for solid, reliable and 

accurate information. In our conclusion throughout our research we can state that teachers indeed 

believe that incorporating play and playtime has a significant impact relating to the developmental 

process of children. It increases children´s motor skills and learning abilities. 

 

The survey has shown that educators are convinced that children learn quite a lot by playing, and that 

play is an obvious part of the learning. Like playing is a way that opens its doors for the children to 

develop and learn new things all the time. The survey has also shown that educators are aware of the 

importance of play for children's development and learning, and try to think of it as a thought behind 

all the pedagogy they implement. 
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Förord  
 

Härmed vill vi tacka de pedagogerna som har varit villiga att delta i vår studie, och som ville dela 

med sig av sina erfarenheter och kunskap. Utan dem skulle denna undersökning varit omöjlig. Vi 

vill också passa på och tacka våra handledare på respektive arbetsplatser som har stöttat oss under 

hela utbildningen. Ett stort tack till vår handledare Michael Håkansson som hjälpt oss och gett oss 

tips och respons efter varje inlämnad text. Tack Michael för att du visat ett stort engagemang och 

hjälpt oss i vårt skrivande av examensarbetet.  
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1. Inledning  
I och med att förskolans läroplan reviderades 2010 blev den mer innehållsfokuserad och dess syfte 

med att bidra till att utveckla barns kunskap om olika innehåll tydliggjorts. Förskolläraren fick också 

det övergripande ansvaret för att barn utvecklas och lär sig. På samma gång lyftes ordet undervisning 

in, både när det gäller hur förskolans uppdrag är beskrivet i Skollagen (2010:800) och i läroplanen 

(Skolverket, 2016). Oavsett detta så framhålls att det är förskolans tradition med lek och temainriktat 

arbete som ska gälla, vilket gör att många förskollärare känner sig förvirrade och vet inte riktigt hur 

de ska angripa uppdraget de ställs inför, då undervisning och lek uppfattas som motsägelsefulla (Do-

verborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013, s. 9).  

 

I förskolans läroplan står det att ”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). Detta väcker frågor för oss som blivande förskollärare om hur man ska använda 

sig av lek på ett medvetet sätt för att barnen ska lära sig. Vi vill med denna studie belysa hur pedagoger 

i förskolan tänker kring lek, använder sig av den och vilka roller de intar när de använder lek för att 

främja barns lärande. 

 

Pramling Samuelsson och Sheridan (2016, s. 7) skriver att de flesta läroplaner inrymmer mål, 

innehåll, metoder och utvärdering men så är det dock inte med läroplanen för förskolan. Istället ligger 

fokus på grundläggande värden, mål och innehåll. De skriver vidare att metoden, alltså hur man som 

förskollärare ska arbeta med barns lärande, uteslutits medvetet och överlämnats som en fråga för 

förskollärarprofessionen att hantera. Därför anser de att det är nödvändigt att förskollärare tar del av 

litteratur som exemplifierar och problematiserar läroplanens mål. 

 

Greve och Løndal (2012) lyfter fram två olika perspektiv på lek som de menar kan vara med och 

kasta lys över lekens plats i institutioner för barn; lek som redskap för att främja lärande, och lek som 

en aktivitet som drivs för att den har ett värde i sig själv. Steinsholt (1998) och Øksnes (2010) anser 

att i förbindelse med utbildning av professioner som berör barn, syns leken att vara tillagt viktiga 

funktioner då den ofta ses som användbart redskap för att främja barnens lärande (i Greve & Løndal, 

2012).  

 

En utmaning med begreppet lärande enligt utbildningsforskaren Gert Biesta (2011) är att det kan visa 

sig som både produkt och som process. Han menar att lärande blir oftast räknat som resultat av 
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undervisning (produkt). Biesta (2011) tillägger att ett alternativ till en målinriktad lärandesyn, är att 

se lärande som ett vidare fenomen, som lärande i vid bemärkelse. Då inkluderas också lärande som 

process i större grad menar han (i Greve & Løndal, 2012). Med detta sagt kommer vi undersöka hur 

pedagoger ser på lärande genom lek. 

 

Aras (2015) skriver att forskning som gjorts tidigare belyser lekens betydelse samt också lärarens roll 

i leken, men det saknas kunskap om vad lärare gör i samband med leksituationer. Hon tillägger också 

att denna lucka finns i litteraturen.  

 

Utifrån dessa uttalanden menar vi att det är av intresse att undersöka hur pedagoger i förskolan 

förhåller sig till och använder sig av leksituationer för att främja barnens lärande. 

 

2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger ser på lek och använder sig av lek som peda-

gogiskt verktyg för att främja barns lärande och därmed sträva mot de lärandemålen som finns i läro-

planen. Som sagt finns det gott om forskning kring lekens betydelse och pedagogens roll i leken, men 

det saknas didaktiska grunder om hur pedagoger uppfattar lek.  

 
Dessa tre forskningsfrågor kommer vi att utgå ifrån när vi gör vår studie:  

 

• Hur tänker pedagoger i förskolan kring lek och dess betydelse för barns lärande? 

  

• Hur används lek för att främja barns lärande? 

 

• Vad för slags roller intar pedagoger i samband med leksituationer i förskolan? 

 

3. Bakgrund 
I följande avsnitt tar vi upp tre dokument som är relevant för uppsatsen som behandlar lek i förskolan. 

Dessa tre är Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2016), skriften Förskola i utveckling – bakgrund 

till ändringar i förskolans läroplan, som har givits ut av Utbildningsdepartementet (2010), samt FN:s 

konvention om barnets rättigheter (UNICEF Sverige, 2009).  
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3.1. Styrdokument 
I förskolans läroplan (2016) står det att, 

 

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. I lekens och det lustfyllda lärandets olika 

former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt 

förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få 

möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter (Skolverket, 2016, s.6).  

 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande, men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera (Skolverket, 2016, s.6-7). 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att 

leka och lära (Skolverket, 2016, s.9). 

 

I Förskola i utveckling – bakgrund till ändringar i förskolans läroplan (2010), står det att barn har 

behov av att leka och måste få göra det. Vidare står det att lekens betydelse för barns trivsel och 

lärande är otvivelaktigt och sker på barnens villkor utan krav på resultat utifrån, då leken har ett eget 

värde för barnet oavsett vad den leder till. I förskolan är detta en viktig utgångspunkt. Enligt FN:s 

barnkonvention (2009, artikel 31) har barn rätt till lek, fritid och vila som är anpassad till barnets 

ålder. I förskolans verksamhet har lek alltid haft och har fortfarande en stor betydelse för barn och är 

därför en förutsättning i förskolan. Att barns lek och dess olika uttrycksformer tillåts, stimuleras och 

synliggörs i förskolan är en lång tradition. Ett av förskolans viktigaste uppdrag som ingår i den sven-

ska förskolepedagogiska traditionen är att främja barns lek och se detta som en viktig förutsättning 

för barn att utvecklas, samarbeta med andra och som en del av lärandet liksom ett sätt att bearbeta 

upplevelser och hitta egna uttryck för sina upplevelser. Det går inte att hålla isär barns lek från deras 

lärande eftersom det är samma tankeprocess som går igång när barn uttrycker sig i exempelvis dram-

alek eller bildskapande som när barn försöker förstå och lösa ett matematiskt problem eller tvärtom 

använder sig av matematik och teknik för att skapa en stabil konstruktion i skapande och bygglek. På 

detta sätt blir lek och matematik både mål och medel (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 4-5). 
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Både i förskolans läroplan samt i andra skrifter för förskolan står det mycket om lekens betydelse och 

om alla de kompetenser som barnen förvärvar genom den. Samtidigt står det i läroplanen att peda-

gogerna bör använda sig av leken på ett medvetet sätt för att främja det lustfyllda lärandet. Därför 

finner vi det intressant att undersöka hur pedagoger i förskolan använder lek och förhåller sig till den 

genom att inta olika roller i samband med leksituationer. 

4. Tidigare forskning  
Här redogör vi för forskning som är relevant för vår studie. 

 

4.1. Definition av lek 
Aras (2015) skriver att lek är en term som är svårdefinierat och att olika forskare har olika definitioner 

av lek för att det är ett flerdimensionellt begrepp. Forskare som Hughes (2003) samt Johnson, Christie 

och Wardle (2005) ger leken kriterier som frivillig, självvald, öppen, flexibel, att motivationen till 

leken kommer från den som leker, att det är roligt samt att barnen har fokus på självaste leken som 

aktivitet och inte på ändamålet (i Aras, 2015). Lillemyr (2011) förklarar att leken är ett typiskt be-

teende bland barn, är engagerande i sig själv för barnet och att det är ett viktig kultur- och sam-

hällsfenomen (i Greve & Løndal, 2012). 

 

4.2. Lekens betydelse för barn  
Enligt den ryske psykologen Vygotskij (1995) är leken en av de viktigaste källorna till utveckling av 

vilja, känsla och tanke, den så kallade kognitiva utvecklingen. Vygotskij (1995) betonar barns lek 

som ett viktigt faktum för deras mognad och utveckling av både den kognitiva och sociala förmågan. 

Han anser att leken är ett tillfälle för barnen att återskapa situationer som de har varit med om. Att 

barnet lär sig lekens regler gör att de skiljer mellan vad som är verkligt och inte. Barnen utvecklar sin 

förmåga att samspela samt att samarbeta med andra barn liksom vuxna. Han anser också att för att 

barnen ska kunna göra allt detta behöver de kunskap och erfarenheter, då erfarenheterna bygger upp 

fantasin (i Pramling Samuelsson & Johansson 2007, s. 14). 

 

Vygotskij (1995) tillägger att barnen också använder fantasin när de tolkar sina erfarenheter och 

känslor. Det är barnets enda sätt att göra verkligheten både hanterbar och rikare. Vygotskij (1995) 

menar att barnen i fantasilekar kan känna sig fri från omgivningen som kan begränsa deras lekar. 

Barnen kan, i leken, använda sig av olika föremål för att föreställa andra objekt som kan ha en annan 

funktion (i Jensen & Harvard, 2009, s. 94). 
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Garvey (1977) anser att leken är ett bra tillfälle för barnen att lära sig hantera olika sociala regler, 

såsom att vara överens om att man leker och vad man leker (samförstånd), att man förstår att det inte 

bara en som bestämmer olika lekar och roller man tar på sig i leken (turtagande), och att i leken ställs 

samma krav och villkor för alla som deltar i leken oavsett ålder och styrka (ömsesidighet) (i Jensen 

& Harvard, 2009, s. 76). 

 

Frønes poängterar att samspel mellan barnen i leken är grundläggande för deras lärande och ska-

pandeförmåga. Han menar att barnen utvecklar sin kommunikativa kompetens när de exempelvis 

förhandlar och omförhandlar med varandra när de leker. Han anser också att leken är en mötesplats 

för barnen, där de får möjlighet till att småningom förstå varandras perspektiv (i Pramling Samuelsson 

& Johansson, 2007, s.19). 

 

Rasmussen (1995) påpekar att barnen tänker, fantiserar och leker på en och samma gång, han menar 

att detta inte sker delvis utan under leken sätts tankar, fantasi, språk och kroppsliga uttryck igång som 

i sin tur är likvärdiga och ständigt närvarande (i Pramling Samuelsson & Johansson, 2007, s.19). 

 

Huizinga (2002) talar om att lek är tillgång till lärande. Han anser att barn lär sig saker och ting när 

de leker. Barnen använder sina kroppar för att undersöka, utforska samt reflektera över något i leken 

som sedan främjar lärande. Han menar att i leken använder barnen kreativitet och fantasi för att skapa 

något, och när barnen ges möjlighet till att uttrycka det, sker det en interaktion med omgivningen som 

i sin tur integrerar lärande (i Pramling Samuelsson & Johansson, 2007, s. 218). 

 

Pressley (1994) anser att när barnen börjar intressera sig för olika sorters lekar, sätts deras reflek-

tionsförmåga igång. Då börjar barnen själva planera och diskutera sina aktiviteter med sina kompisar, 

de börjar bli medvetna om sina intresseområden vilket gör att de kan börja söka vidare nya kunskaper 

om ett och samma område. Denna förmåga kallar forskarna för metakognitiv förmåga som anses 

gynna lärandet (i Jensen & Harvard, 2009, s. 52). 

 

4.3. Lekens potential till lärande 
Greve och Løndal (2012) har i sin studie undersökt vilken betydelse lek har för lärande för barn i 

förskolan. I leken erfar barnen, med kroppen, nya rörelsemönster och symboliska handlingar. 

Anpassat interaktion med den fysiska omgivningen ses också bidra positivt till det enskilda barnets 
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förmåga och lust till att ta steget in i lek med andra barn. Tillsammans är dessa erfarenheter viktiga i 

barnens livsvärld; det främjar deras förståelse för den fysiska och den sociala omvärlden. Denna form 

av lärande knyter Greve och Løndal (2012) till begreppet bildning, de skriver att det bidrar till barnets 

helhetliga utveckling eller mognad. Barnens lek är bildande då den skapar en levande växelverkan 

mellan barnet och världen (Greve & Løndal, 2012). 

 

Det senaste decenniets tyngd på internationella kunskapstester har medfört till att kunskapsmålen har 

stått mer i förgrunden än de allmänbildande målen (Jarning (2010), Østerud (2007) i Greve & Løndal, 

2012). Greve & Løndal (2012) skriver att styrdokumenten för förskolan lägger stor vikt på lek och 

att leken ses i ett helhetligt sammanhang med omsorg och lärande. Men de anser att de sätt en glidning 

mot målinriktad lärande vid att leken i större grad än tidigare är förväntad att vara lärandestöttande i 

förhållande till skolämnen (Greve & Løndal, 2012). 

 

Greve och Løndal (2012) betonar att begreppet ”lärande i vid bemärkelse” kan ses i sammanhang 

med begreppet ”bildning”. Liedman (2004) skriver att i pedagogiken visar sig bildning i framväxt av 

allmänna egenskaper som det är önskvärt att människor i ett samhälle har (i Greve & Løndal, 2012). 

Greve och Løndal (2012) tillägger att bildning är både en informell social process, och en formell 

individinrättad process som involverar socialisering och utveckling i bred betydelse. Lippitz (2007) 

anser att bildning därmed är en omfattande process där individen utvecklas till en person och till en 

del av en gemenskap och en kultur (i Greve & Løndal, 2012). 

 

Løndals (2010) doktorsavhandling avslutas med att självvalt och barnstyrt kroppslig lek har en sådan 

meningskonstituerande verkan, och att den bidrar till barnens förståelse för sin fysiska och sociala 

omvärld (i Greve & Løndal, 2012). Detta betyder inte att människans förmåga till kognitiv, rationell 

förståelse avvisas, men det innebär ett erkännande av att det finns en djupare meningskonstituerande 

nivå som kommer före den medvetande reflektionen (Merleau-Ponty (2002) i Greve & Løndal, 2012). 

 

4.4. Kritik mot lek som medel 
Lärandefokuserad syn på barns lek har varit kritiserat för att det är vuxencentrerat, alltså att barnet 

tolkas i relation till hur långt det har kommit i sin utveckling av att bli vuxen (James, Jenks & Prout 

(1998); Steinsholt (1998); Øksnes (2010); Welsh (2010) i Greve & Løndal, 2012). Bae (2012) menar 

att sådan syn på lek kan vara reduktionistiskt, speciellt sätt i förhållande till hur barn själva beskriver 

leken (i Greve & Løndal, 2012). Merleau-Ponty (1964) anser att alternativet till att se 
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barndomen som en livsfas som är uppdelat i stadier där barnet är på väg mot vuxenkapacitet, och lek 

som ett redskap för användning på vägen mot denna kapacitet, är att förstå barndomen som en själv-

ständig och fullvärdig period i livet där leken drivs för att den är värdefull i sig själv. Därmed kan 

barn i större grad räknas som aktiva deltagare i ett liv med självständiga erfarenheter och bardomen 

kan ses som en period i livet med säregna värden och aktivitetsformer (i Greve & Løndal, 2012). 

 

Csikszentmihaly (1990) anser att leken blir lekt utan någon förväntning om framtida förtjänster utan 

enbart för att den upplevs vara värdefull i sig själv. Detta kan vara upplevelsen i individuella lekhan-

dlingar utfört i interaktion mellan den lekande och den fysiska miljön eller artefakter, men det kan 

också vara upplevelsen av lekens interaktion barnen emellan (i Greve & Løndal, 2012). 

 

Också filosofen Hans-Georg Gadamer (2004) lägger vikt på lekens självdrivande karaktär. Enligt 

honom är det fel att se på lek som ett kortsiktigt medel på vägen mot formella, pedagogiska mål (i 

Greve & Løndal, 2012). Greve och Løndal (2012) menar att detta inte betyder att leken inte påverkar 

barnets utveckling, barnet erfar leken genom sina handlingar, men detta sker utan att leken är ett 

genomtänkt objekt. Genom lekhandlingar utvecklas barnet, men på grund av lekens självdrivande 

kraft låter inte riktningen bestämmas utifrån förutbestämda mål. Bjorklund och Green (1992) samt 

Pellegrini (2005) anser att lek kan ge barnen fördelar som kan ge utbyte i framtiden, men den är först 

och främst en aktivitet som tillhör barndomen (i Greve & Løndal, 2012). 

 

4.5. Pedagogens roll i leken 
Vygostskij (1997) hävdar att lärarna är ansvariga för att stödja barns utveckling av lek genom inter-

aktion och medverkan för att konstruera en zon av proximal utveckling i leken. Därför bör lärare 

under leken uppmuntra till högre modeller av lek (Hakkarinen, Bredikyte, Jakkula & Munter (2013) 

i Aras, 2015). Aras (2015) menar att den roll som vuxna har är en komplicerad fråga, eftersom det 

både finns positiva och negativa effekter av deras medverkan i barnens lek. Hon tillägger att vuxna 

kan vara observatör, rådgivare, material- och resursväljare och planerare och att medverkan av en 

lärare bör förbättra inlärningen för barn genom lek men att det bör ge barn förtroende att agera 

självständigt och göra sina egna val. Hon skriver att man före 1960 och 1970, trodde att lärare borde 

delta i barns lek endast genom att observera deras verksamhet, men efter 1970, uppgav Vygotskij 

(1997) att lärarens roll i lek bör vara mer än att bara observera. Copple & Bredekamp (2009) skriver 

att betoningen på lärarnas medverkan i barns lek har ökat. De menar att en iscensättning av lek som 

är styrd av barnet och stödd av läraren är en viktig del av utvecklingen (i Aras, 2015). 
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Omfattningen av lärarmedverkan i barns lek är en kontroversiell fråga och det beror på flera olika 

faktorer. Den roll som lärare intar i leken samt mängden av läraringripanden i leken bör påverka 

möjligheten för barn att lära av sina egna misstag, lösa problem med eget resonerande och kreativt 

tänkande. När lärare på ett stödjande och lämpligt sätt blir involverade i barns lek har de en nyckelroll 

i att främja leken (Aras, 2015). 

 

Aras (2015) resultat av studien visade att lärarna övervakade barns lek, var lyhörda för deras frågor 

och gav några kommentarer när barnen bad om de. Men Aras (2015) menar att för att öka utveck-

lingsresultaten av leken bör lärare inta en annan roll än bara observatör. Lärare bör, genom sina iak-

ttagelser, öka effektiviteten av leken genom att utforma leken och bygga upp den (Aras, 2015). 

 

Aras (2015) skriver att observation är verktyg som lärare kan använda sig av för att få syn på barnens 

kompetenser, intressen samt deras utveckling och lärande. Observation av barns fria lek avslöjar 

barns sätt att tänka. Lärarna får viktiga idéer när de använder lek som ett utvärderingsverktyg och kan 

bli bättre på att utvärdera sin verksamhet och förbättra den (Aras, 2015). 

 

Att erbjuda en säker miljö, observera barnen, delta i deras lek, välja material, eller planera lektiden 

samtidigt som man visar respekt för barnens behov, vilket innebär att barnen kan agera fritt och göra 

sina egna val och interagera med sina kamrater är några av de kritiska roller som lärare har (Aras, 

2015).  

 

Greve och Løndal (2012) har sett att vuxna kan främja lärande i lek genom sin tillvägagångssätt till 

barn och situation. De säger att det ser ut som om aktiv deltagande och erkännande från den vuxnes 

sida är viktiga nyckelord och tillägger att lärarna spelar en viktig roll när det gäller att utöka och 

stödja barns lek och samspel med kamrater. De menar att lärare måste använda sin kunskap om teorier 

och forskning för att styra utvecklingen av lek för förskolebarn. Horn (et al. 2003) Howard och McIn-

nes (2013) skriver att pedagoger antar rollen som regissör under fri lek för att hjälpa barnen att bli 

redo för att leka. Som regissör stöttar pedagogerna leken genom att iscensätta omgivningen och 

avsätta en lämplig mängd av tid för lek (i Greve & Løndal, 2012). Detta inkluderar också att tillhan-

dahålla material för lek samt ge förslag för användning av material (Konto (1999); McWilliam & 

Casey (2008) i Greve & Løndal, 2012). 

 

Greve och Løndal (2012) skriver att leken har potential till att bidra med utveckling av ömsesidigt 

förståelse barnen emellan, men de ser också exempel på utestängning och makt. Grieshaber och Mc 
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Ardle (2010) menar att barn kan erfara svåra och problemfyllda sidor vid socialt samspel genom lek 

(i Greve & Løndal, 2012). Beroende på vilken position i gruppen barnet har kan det erfara att vara en 

person som andra önskar att leka med, men det kan också erfara det motsatta. Datamaterialet visar att 

barn kan utestänga och ignorera genom både kroppsliga gester och genom verbalt tal (Greve & 

Løndal, 2012). 

 

Motgång anses inte bara vara negativt för lärande då livet är komplext och innebär också att erfara 

svårigheter. Det blir summan av dessa erfarenheter som som blir avgörande för om barns lärande 

bildar grund för vidare lek och lärande eller om svårigheterna blir så stora och oöverkomliga att de 

kan leda till det motsatta. Det är därför viktigt att vuxna är närvarande i barnens vardag i förskolan 

och kan hjälpa barn som av olika skäl inte kommer in i lek med jämnåriga (Greve & Løndal, 2012). 

 

Greve och Løndal (2012) skriver ytterligare att tajming är avgörande när pedagoger ska gå in och ut 

ur barnens lek. De menar att pedagoger kan se barnens lek episoder och bedöma ifall deras ingång i 

leken är befogad eller inte genom att observera barnens lek. Leong och Bodrova (2012) säger att 

pedagoger genom observation har möjlighet att se barnens lekteman, roller och ord (i Greve & 

Løndal, 2012). Pedagoger som bestämmer sig för att gå in i leken måste göra det så sömlös som 

möjligt utan att störa interaktionen. Respekt för barnens pågående, delade låtsaslek är avgörande. 

Pedagogens ingång i leken passar bäst när barnen byter teman eller roller i leken och inte när barnen 

är djupt upptagna av låtsasleken (Greve & Løndal, 2012). 

 

Pedagogsamtal är en form av stöd som pedagoger kan använda sig av för att förstärka kamratrelat-

ioner och lek. Pedagogsamtal innebär specifik hjälp som pedagoger förser barnen med för att hjälpa 

dem att bli bättre på språkinlärning (Stanton-Chapman & Hadden, 2011).  

Sharpe (2008) skriver att pedagogsamtal kan visa sig på fem olika former (i Stanton-Chapman & 

Hadden, 2011). Den första formen är att omarbeta. Fukuya och Hill (2006) förklarar att detta betyder 

att man implicit återger en passande återkoppling (i Stanton-Chapman & Hadden, 2011). I förskolans 

skulle detta innebära att en pedagog kanske använder sig av omarbetning genom att ändra ett barns 

ord till ett mer lämpligt ord så att kamraterna kan förstå eller följa den sociala interaktionen och 

fortsätta leken (Stanton-Chapman & Hadden, 2011). 

 

Den andra formen av pedagogsamtal är att upprepa. Upprepning är när en pedagog återger något ett 

barn just sagt. Denna teknik är speciellt användbar när ett barn med språk eller tal förseningar finns i 

gruppen och interagerar med kamrater under leken. Om en pedagog ser att det blir förvirring bland 
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barnen efter att ett barn med språk eller talsvårigheter har pratat kan pedagogen upprepa det som detta 

barn uttalade så att de andra barnen bättre kan förstå (Stanton-Chapman & Hadden, 2011). 

 

Utveckla är den tredje formen av pedagogsamtal. Walker (et al. 2009) förklarar att använda sig av 

utveckling innebär att en pedagog omformulerar ett barns ofullständiga eller korta yttrande till en 

fullständig mening (i Stanton-Chapman & Hadden, 2011). Att utveckla ett barns yttrande görs oftast 

genom att lägga till adjektiv eller verb till de substantiv barnen redan har uttalat (Stanton-Chapman 

& Hadden, 2011). 

 

Den fjärde formen av pedagogsamtal är att fråga. Denna form kännetecknas av att en lärare startar 

en fram-och-tillbaka interaktion med barnen. Denna form av samtal är speciellt lämpligt när en ped-

agog hjälper en liten grupp av barn att starta upp en lek (Stanton-Chapman & Hadden, 2011). 

 

Den sista formen av pedagogsamtal är prompting. Detta innebär att man riktar en specifik anmärkning 

till ett barn. Man kan använda sig av denna form för att rikta ett barns uppmärksamhet mot en kamrat 

eller förse barnen med ideér om hur de ska delta i en lek aktivitet innan aktiviteten börjar (Stanton-

Chapman & Hadden, 2011). 

 

5. Teori 
Här redogör vi för tre klassiska teoretiker, Jean Piaget (kognitiv utveckling), Lev Vygotskij (social 

och kulturell utveckling) och Erik Homburger Erikson (emotionell utveckling och personlighetsut-

veckling) som har haft stor inverkan på pedagogiskt tänkande och beskrivit lekens roll i barnens 

utveckling och lärande (Lillemyr (2011); Øksnes (2010) i Greve & Løndal, 2012). 

 

Beroende av teoretisk disciplin och vilken grundläggande syn man har på barnet blir leken tillagt 

olika roller i lärande av motoriska färdigheter, i utveckling av kognitiva, sociala och emotionella 

egenskaper, och i identitets och personlighetsutveckling. Det är värt att markera att dessa teoretiker i 

större eller mindre grad lägger vikt på barnets frihet, glädje och engagemang i leken och att utveckling 

och lärande genom lek kan ske utan att barnet nödvändigtvis reflekterar medvetet över det (Greve & 

Løndal, 2012). 
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5.1. Piaget och lekteorier  
Jean Piaget (1896 - 1980), var en schweizisk barnpsykolog som var intresserad av hur människans 

förmåga att tänka utvecklades. Han menade att människan har ett stort behov av att förstå hur 

omvärlden fungerar och måste därför få en helhetsbild över den. Hans studier grundades mest på 

observationer. Han ansåg att när individen gör nya erfarenheter måste gamla kunskaper struktureras, 

så att nya erfarenheter kan läggas till utan att individens kognitiva scheman förändras och därför blir 

nyfikenheten viktig för individens utveckling och intelligens.  

 
Lek som assimilation och ackommodation 
Enligt Piaget utgår barnen från sina tidigare erfarenheter och från de kognitiva scheman de förvärvat 

för att härma, assimilera och ta till sig kunskap från omgivningen, ackommodera. Piaget menar att 

barnen måste få en helhetsbild över hur omvärlden fungerar och detta gör de när de använder sig av 

sina gamla erfarenheter som anpassas sedan till nya. Detta innebär inte att barnens kognitiva scheman 

förändras. Barnen upprepar det de ser och hör (assimilerar) och befäster det av lustkänsla (ackom-

moderar) när de leker. 

 

Piaget anser att barnen assimilerar och ackommoderar för att skaffa sig förståelse för hur omvärlden 

fungerar och även för att strukturera om sin kunskap för att göra nya erfarenheter. Piaget anser att 

genom dessa nya erfarenheterna som barnen har hunnit skaffa, utmanas nyfikenheten som anses som 

viktig för barnets individuella mentala utveckling och intelligens.   

 

I olika lekformer assimilerar och ackommoderar barnen oerhört mycket, det är därför som leken anses 

vara en viktig del i barns utvecklingsprocess. En hel del barn har lek som ett sätt att assimilera och 

ackommodera medan andra barn har andra former. Lekens innehåll anses som en viktig faktor som 

är helt beroende av omgivningen och kulturen som kan påverka barnens utveckling (Jorup 1979, 

s.12). 

 

Lek som imitation och adaptation 
Piaget anser att imitation och adaptation är två processer som går in i varandra och därför kan det 

vara svårt att åtskiljas. Han säger att genom imitation i leken anpassar barnen sig till omvärlden och 

att de förhåller sig till förändringar genom adaptation. Adaptation är egentligen en växelverkan mel-

lan assimilation och ackommodation. Barnen imiterar handlingar och händelser genom att anpassa 
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sig efter olika roller som de tar på sig i leken så att de blir så hanterbara och förståeliga som möjligt. 

När barnen kan göra detta innebär det då att de har byggt upp en inre innebörd för olika situationer. 

Genom att imitera/härma omvärlden gör barnen en ackommodation (Jorup, 1979, s. 13). 

 

Lek som innehåll och struktur 
Piaget säger att det är nödvändigt att förstå lekens utveckling hos barnen. Enligt honom ska man skilja 

mellan lekens innehåll och lekens struktur, men han menar inte att det ena är viktigare än det andra 

utan de är beroende av varandra. Han definierar lekens struktur detsamma som formen av mental 

organisation och enligt honom bestäms barns mentala utveckling och tankemässiga möjligheter. Me-

dan lekens innehåll är detsamma som lekens funktion som barnen skaffar från sin naturliga och soci-

ala omgivning (Jorup, 1979, s.14). 

 

Klassificering av leken 
Piaget klassificerar leken utifrån lekens struktur till följande; övningslek, symbollek och regellek. 

 
Övningslek  
I övningslekar använder barnen sina sinnen och sin kropp för att undersöka hur olika föremål känns 

och hur de används. Barnen skiljer ut, sorterar och grupperar föremål efter sina egenskaper. Piaget 

anser att barnen kan hålla på att upprepa och assimilera dessa handlingar för att befästa de kun-

skaperna som de skaffar, i exempelvis övningsleken (Jorup, 1980, s.26). 

 

Symbollek 
I symbollekar anpassar barnen verkligheten till lekens syften, som att objekt kan ha en annan funktion 

beroende på vad barnen tar för roll och vad syftet med leken är. I symbolleken befäster barnen de 

tidigare erfarenheterna som de hade tillägnat sig i övningsleken. Detta gör de genom funktionell as-

similation, såsom att imitera en vuxen eller använda föremål för att föreställa något annat. Barnen 

bearbetar känslor alltmer som sedan uttrycks i gester, ord och imitation, men enligt Piaget används 

inte dessa av barnen för att riktigt beskriva den yttre verkligheten (Jorup, 1980, s. 32).   

 

Regellek 
Regellekar har enligt Piaget stor betydelse för barnens moraliska utveckling, här binder barnen sig 

till regler som ska bestämmas och följas i och av gruppen i ett socialt samspel. I början uppfattar 

barnen lekregler som bestämda och som inte går att ändra, men senare får barnen klarare för sig att 
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detta är något man tillsammans kommer överens om, som anpassas efter omständigheterna (Jorup, 

1980, s.34). 

 

5.2. Vygotskij och lekteorier 
Lev Vygotskij (1896 - 1934), var en rysk psykolog och filosof som var imponerad över den moderna 

utvecklingspsykologin och pedagogiken. Vygotskij har fört idén om att mänsklig utveckling sker i 

samspel med individens omgivning i högre grad än att det är en oberoende individuell process. Han 

intresserade sig mest för skillnaden mellan vad individen lär sig på egen hand och vad individen lär 

sig tillsammans med andra. I lärandets progression sker både interaktion och imitation som har en 

viktig roll i utvecklingszoner. Enligt Vygotskij ger interaktionen barn möjlighet till imitation. Detta 

har han uppmärksammat i leken som i sin tur hjälper barn med att hantera önskningar som inte 

omedelbart kan realiseras, med att stå ut med uppskjuten behovstillfredsställelse och med att skapa 

en låtsas och imaginär värld (Strandberg, 2006, s. 159 - 160). 

 

Enligt Vygotskij utmärks lek av fyra komponenter: 

 

Behov och önskningar (lek drivs av behov hos barnet och det främsta behovet är ouppfyllda önsk-

ningar) I leken önskar barnen saker som de har exempelvis upplevt i vardagen, och deras behov av 

att pröva det är omedelbart, särskild under tre år. De kan bli upprörda om de inte får som de vill. När 

barnen blir lite äldre lär de sig att hantera sina önskningar genom att vänta, som senare tas till leken. 

Vygotskij anser att de icke uppfyllda önskningarna kan bäras med i minnet och blir den huvudsakliga 

inspirationen till barns lek som i sin tur anses som ett tillfälle för barnen att utveckla de grundläggande 

behoven (Jensen, 2013, s. 74). 

 

Det synliga och det föreställda (lek baseras på kognition, emotion och sammanhang) Enligt 

Vygotskij har yngre barn i leken svårt att föreställa något som inte framstår för sinnena här och nu. 

Om en vuxen har en pinne i handen och ber ett barn att rida den som en häst, har barnet svårt att 

föreställa den som en häst när det uppenbara framför barnet är synen av en pinne och inget mer. När 

barnet blir lite äldre ökas förmågan att föreställa saker till något annat än vad det ser, de kan föreställa 

sig att en pinne är en häst. Då kan leken frikopplas från det som är uppenbart för barnets sinnen och 

kan istället bygga på att föreställa (Jensen, 2013, s.76). 

 

Föreställningar och lekregler (lek innebär att föreställa och kretsar kring vissa föreställningar och 

fantasier) Vygotskij anser att leken styrs av fantasi och struktur som i sin tur vägleder barnet, det 
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vill säga att barnet kan föreställa sig något från verkligheten men det gör den på ett visst sätt i leken 

beroende av föreställningar och regler. I leken tar barnen olika roller på sig och att föreställa något 

annat än sig själv har med lekregler att göra, i dessa fall är det föreställningar som är det primära och 

lekreglerna som är det sekundära (Jensen, 2013, s.76). 

 

Betydelse, objekt och handlingar (lek innehåller outtalade regler som uppstår under lekens gång 

beroende på vilka föreställningar leken bygger på) Vygotskij anser att barnen kan anpassa sig efter 

objektets betydelse för att handla i leken, barnen bygger sin förståelse för vad och hur objektet anvä-

nds i vardagssituationer. Då har barnen möjlighet att se hur vuxna agerar utifrån objekts betydelse. 

Men barnen kan använda ett annat lämpligt objekt som kan uppfylla samma funktion i leken. I leken 

bär barnen med sig en idé som med hjälp av föreställningsförmågan kan tillämpas till ett objekt som 

har en stor betydelse för olika handlingar som uppstår i leken beroende på vad barnen vill uttrycka 

(Jensen, 2013, s.77). 

 
5.3. Eriksons teori om lek 
Erik Homburger Erikson (1902-1994) var en tysk-amerikansk socialpsykolog. Erikson hävdade att 

leken fyller en viktig funktion i individens psykosociala utveckling, vilket är orsaken till att Eriksons 

lekteori klassificeras som en personlighetsteori om lek (Lillemyr, 2013, s. 125). 

Som utgångspunkt för sin lekteori framhåller Erikson att speciellt två behov är rådande hos barn. 

Dessa är: 

 

- Önskan om att tillägna sig en aktiv roll, klara av saker. 

- Önskan om att vara som en vuxen. 

 

I leken finns det stora möjligheter att tillfredsställa dessa behov. Erikson delar upp leken i 

förskoleåldern i tre stadier och kallar dessa för ”lekvärldar” (Lillemyr, 2013, s. 131).  

 

Autokosmisk lek 
Erikson kallar det första stadiet för autokosmisk lek. I det här stadiet utvecklar barnet en grundläg-

gande tillit och det är vanligt med lek som har med barnets kropp att göra. Barnet kan ännu inte helt 

och hållet skilja mellan sig själv och omvärlden då barnet är självcentrerad i det här stadiet. Typiska 

lekar i detta stadium är lek med den egna kroppen där barnet utforskar fingrar, tår och liknande som 

hjälper till att utveckla en grundläggande tillit. Lek med den egna kroppen lägger också grunden för 
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fortsatt utveckling av leken i nästa stadie. Lek med människor, till exempel mammans ansikte, har 

större värde än lek med saker i det här stadiet (Lillemyr, 2013, s. 131). 

 

Mikrokosmisk lek 
Det andra stadiet kallar Erikson för mikrokosmisk lek. Vid denna stadie är barnets behov av lek med 

till exempel, leksaker i fokus då denna stadie infaller samtidigt med barnets strävande efter självstän-

dighet och problem med potträning. Barnet börjar på riktigt att tydligt skilja mellan sig själv och 

omvärlden i den här perioden och söker efter förebilder till sin lek men det handlar nu om saker. I till 

exempel konkurrens om leksaker med andra barn lär sig barnet när det måste ge upp och när det kan 

hävda sitt. Erikson menar att detta stadium har en avgörande roll på barnets utveckling då det gäller 

förhållandet mellan hat och kärlek, mellan frihet och auktoritet, mellan samarbete och hävdande av 

den egna viljan. I den här perioden har en framväxande självuppfattning en central hållning (Lillemyr, 

2013, s. 131-132). 

 

Makrokosmisk lek 
Det tredje stadiet kallar Erikson för makrokosmisk lek. Det sker en hopkoppling här av barnens er-

farenheter från de två första lekvärldarna. Utmärkande för detta stadie är att barnet börjar dela lekens 

innehåll med andra, barn som vuxna. Nu klarar barnet av att anpassa sig till de krav och regler som 

ställs från den sociala omgivningen och uppskattar alltmer konsekvenserna av sina handlingar. Barnet 

har ett stort behov av att få bekräftelse och beröm för sina prestationer i den här fasen, det fungerar 

som stöd att stärka barnets känsla av tillhörighet och självuppfattning, vilket har betydelse för barnets 

identitetsutveckling. I olika typer av rollekar kan man se makrokosmisk lek, där barnet prövar olika 

roller. Barnet utvecklar både en vi-känsla och jag-utveckling genom att leka tillsammans med andra 

barn. Leken blir därmed även betydelsefull för att samspela och utveckla relationer till andra (Lil-

lemyr, 2013, s. 132-133). 

 

6. Metod  
I detta avsnitt redogör vi för hur vi genomförde undersökningen. Syftet med detta är att möjliggöra 

för läsaren att bedöma ifall resultaten av studien samt tolkningarna av dessa är rimliga och generalis-

erbara. Vi presenterar vår undersökningsgrupp, vilken teknik vi har använt för att samla in empirin 

samt hur vi genomförde undersökningen. Hur bearbetningen av det insamlade materialet har 
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gått till samt undersökningens reliabilitet, validitet och genereliserbarhet diskuteras. Vi redogör även 

för vår forskningsansats samt forskningsetiska överväganden som gjorts. 

 

6.1. Urval 
Undersökningen har utförts i två förskolor i Stockholm varav en kommunal och en i privat regi. När 

vi bestämde oss för att intervjua fem personer gjorde vi ett subjektivt urval. Vi ville ha en spridning 

på intervjupersonernas ålder samt arbetslivserfarenhet för att få så många variationer som möjligt på 

olika arbetssätt och därav valde vi ut förskollärare, förskollärarstudent samt en förskolechef som vi 

tidigare var bekanta med. Det fanns andra pedagoger med samma egenskaper men de som deltog var 

de som var villiga och hade möjlighet att delta.  

 

6.2. Presentation av våra informanter  
Under detta stycke presenterar vi våra informanter i denna studie. Förskolepedagogernas namn har 

fingerats i enighet med Vetenskapsrådets etiska regler. 

 

Anna: 40 år. Har arbetat som förskollärare i 2 år och 10 år som förskolechef. 

Leyla: 35 år. Har tidigare arbetat som dagmamma i 3 år och läser idag till förskollärare. 

Sofie: 57 år. Förskollärare. Har arbetat på förskolan i 30 år. 

Selma: 30 år. Engelska lärare (master utbildning) Har arbetat 3 år på förskolan. 

Åsa: 36 år. Förskollärare. Har arbetat 8 år som barnskötare och 3 år som förskollärare. 

 

6.3. Datainsamlingsmetod 
Vi valde att använda oss intervjuer som är en kvalitativ undersökningsmetod då vi fann att denna 

metod var lämpligt för oss för att få svar på de frågeställningar vi hade. Våra intervjuer hade en låg 

grad av strukturering, med detta menar man att intervjuaren ställer frågor som ger utrymme för re-

spondenten att uttrycka sig med egna ord. Syftet med det är att kunna uppfatta respondentens livsvärld 

kring något fenomen. För att kunna få en bättre struktur på vår intervju har vi använt oss av intervjuer 

med hög grad av standardisering, vilket innebär att vi ställde frågorna i en bestämd ordning (Davidson 

& Patel, 2011, s.81).  

 

Vi finner det nyttigt att ha intervjuer som metod där pedagoger får berätta om sina erfarenheter. Ge-

nom att sedan studera dessa blir det möjligt för oss och även andra att tillägna sig andra pedagogers 

didaktiska erfarenheter och kunskaper. Det bidrar även till att förstå hur man skapar mening med sina 
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yrkeserfarenheter. Genom att göra intervjuerna blev det möjligt för oss att lyfta fram variation och 

olikheter i dessa förskolors och pedagogers arbetssätt kring lek som pedagogiskt verktyg för att arbeta 

med lärandemålen i läroplanen. Att lyssna på pedagogerna medverkar till att bygga upp ett profes-

sionellt förhållningssätt som pedagog och höjer därmed yrkets status (Löfdahl, Hjalmarsson & 

Franzén, 2014, s. 146). 

 

6.4. Genomförande 
Alla informanter fick ta del av ett informationsbrev som de fick av oss. I brevet informerade vi ped-

agogerna om de forskningsetiska principerna som gällde för studien. Vi hade på förhand utformat en 

intervjuguide med ett antal öppna frågor som alla pedagoger fick ta del av förutom en, innan intervjun 

för att kunna förbereda sig och därefter bokades tid in för intervjuer. Intervjuerna gjordes på in-

formanternas egna förskolor där vi hade tillgång till ett enskilt rum där vi kunde sitta ostört och 

avslappnat. Innan vi startade intervjuerna delgav vi återigen syftet med studien och garanterade in-

formanterna anonymitet och konfidentialitet genom att förklara att vi skulle avidentifiera personerna 

och områden som skulle göra det möjligt att identifiera informanten. Intervjuerna utfördes enskilt av 

oss själva och spelades in på våra telefoner. Sedan transkriberade vi intervjuerna i sin helhet med 

undantag på upprepningar och otydliga uttalanden. Varje intervju varade mellan 25-35 minuter. 

 

6.5. Bearbetning och analys 
Davidson & Patel (2011, s.120-122) skriver att när man gör en kvalitativ bearbetning arbetar man 

oftast med ett textmaterial. De anser också att man bör läsa igenom hela textmaterialet på nytt inför 

slutbearbetningen samt att slutprodukten av en kvalitativ bearbetning oftast består av en text som 

innehåller citat från transkriberingarna som man varvar med egna tolkningar och kommentarer. För 

att den slutgiltiga texten ska vara tillgänglig för läsaren är det också viktigt att den skrivs på ett sådant 

sätt samt att det finns en balans mellan kommenterande text och citat (ibid). Vi har bearbetat empirin 

kvalitativt, då vi har använt oss av transkriberingarna av våra ljudinspelningar från intervjuerna. När 

insamlingen av data var färdigt läste vi igenom hela textmaterialet för att börja slutbearbetningen. 

Den slutgiltiga texten har vi varvat med våra egna tolkningar och kommentarer samt citat från peda-

gogernas uttalanden. 

 

6.6. Forskningsansats 
I vår studie har vi inspirerats av fenomenologin som forskningsansats med tanke på att vi använder 

oss av intervjuer som i sin tur innebär att vi uppmärksammar vad pedagogerna har för tankar och 
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erfarenheter kring lek och lek som pedagogiskt verktyg för utveckling och lärande. Inom Fenomeno-

login riktas fokusen på att beskriva världen så som den upplevs och erfars konkret ur ett subjekts 

perspektiv, i vår studies fall, pedagogernas perspektiv (Thomassen, 2007, s. 91). Inom fenomenologin 

så ska undersökningar göras förutsättningslöst, vilket innebär att vi ska bortse från teorier, antaganden 

och förväntningar som vi har (Thomassen, 2007, s. 92). Målet är att få en så täckande bild som 

möjligt, men vi måste ändå ta med fördomar in i vår förståelseprocess då en beskrivning aldrig är helt 

öppen och förutsättningslös. (Thomassen, 2007, s.194). Detta har vi varit medvetna om och försökt 

förhålla oss till så långt som möjligt.  

 

Inom fenomenologin är man intresserad av att ta reda på pedagogernas upplevelser av ett fenomen 

utan egna tolkningar. I undersökningen vill vi få en fördjupad subjektiv förståelse för hur peda-

gogerna använder lek i syfte att främja barns lärande. Genom de kvalitativa intervjuerna som vi kom-

mer att göra vill vi ta reda på pedagogernas enskilda tankar och funderingar kring fenomen men även 

hitta gemensamma tankar som pedagogerna kan ha. Den fenomenologiska ansatsen i en kvalitativ 

metod innebär att vi dels undersöker den subjektiva upplevelsen hos pedagogerna utifrån deras olika 

erfarenheter och kunskaper och försöker hitta den gemensamma essensen i arbetet med lek som ped-

agogiskt verktyg för att främja barns lärande i förskolan. 

 

6.7. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en undersökning är. Förutsättningen för god reliabilitet är att 

intervjuaren är tränad (Patel & Davidson, 2011, s. 104). Vi kan då inte påstå att undersökningen har 

en hög reliabilitet då vi inte är tränade intervjuare. Men vi kan i detta fall räkna med förhållandevis 

god reliabilitet för att vi spelat in intervjuerna. Därför har vi också tagit den i repris och lyssnat på de 

så många gånger vi behöver för att försäkra oss om att vi har uppfattat våra respondenter korrekt. 

Eftersom vi är två som gör undersökningen har vi också lyssnat på varandras inspelade intervjuer och 

försäkrat varandra om att vi tolkat det lika. 

 

Patel & Davidson (2011, s. 102) skriver att man har god validitet om man undersöker det man avser 

att undersöka. I vår undersökning innebär detta att våra intervjufrågor är utformade så att de svar vi 

får från våra respondenter kan användas för att besvara våra frågeställningar. Eftersom vi använt oss 

av standardiserade intervjuer dvs frågorna var förutbestämda (frågorna hade formulerats i förväg) 

och respondenterna hade fått ta del av de innan intervjun, anser vi att undersökningen har en god 

validitet. Med frågor som formulerats i förväg har man större möjlighet att hålla sig inom sitt ämne 

så att man inte svävar iväg och pratar om någonting annat som inte är relevant för studien.  
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Generaliserbarhet handlar om ifall resultaten gäller för andra individer än de som förekommer i un-

dersökningen (Patel & Davidson, 2011, s. 56). Vi anser att vår studies generaliserbarhet är begränsad. 

Även om alla som arbetar inom förskolan ska följa läroplanen kan den tolkas på olika sätt. Det kan 

också handla om vilken utbildning pedagogerna har. De som har äldre utbildning anser att man inte 

ska ”störa” barnens lek medan de som har nyare utbildning anser att pedagogen bör ha en mer 

deltagande roll. Denna studie säger bara hur dessa pedagoger arbetar med lek på deras förskolor, 

därför kan man inte generalisera resultaten för att se hur pedagoger i allmänhet arbetar med lek som 

pedagogiskt verktyg på förskolan. 

 

6.8. Etiska riktlinjer 
Vi har förhållit oss till följande övergripande etikregler när vi genomförde vår undersökning: 

 

Informationskravet: detta innebär att våra informanter som medverkar i undersökningen har fått ta 

del av syftet med studien. Våra informanter meddelades skriftligen om studiens syfte genom brev 

som delades ut av oss till de samt också muntligt i samband med intervjuerna delgav vi de syftet med 

studien till de. 

 

Samtyckeskravet: detta innebär att de som kommer att delta i studien har rätt att bestämma ifall de 

vill medverka eller ej. Detta lyfte vi upp till våra informanter i samband med intervjun och fick deras 

muntliga samtycke. Vi meddelade också att de hade rätt att avsluta sin medverkan närsomhelst. 

 

Konfidentialitetskravet: detta innebär att de personer som medverkar i studien kommer att vara 

anonyma samt att vi inte lämnar ut några uppgifter till utomstående. Detta har vi uppfyllt genom att 

namn på pedagoger och förskolor är ändrade så att de inte går att vilka förskolor eller pedagoger det 

är som medverkat i studien (Vetenskapsrådet, 2002, s. 8). 

 

Nyttjandekravet: detta innebär att det insamlade materialet som vi kommer att använda för studien 

inte brukas för annat ändamål än den tänkta studien (Davidson & Patel, 2011, s. 63). Detta har vi 

informerat pedagogerna om.  
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7. Resultat och analys 
I detta kapitel redogör vi för resultaten för vår empiriska undersökning. Vi försöker här besvara 

våra frågeställningar:  

 

• Hur tänker pedagoger i förskolan kring lek och dess betydelse för barns lärande?  

 

• Hur används lek för att främja barns lärande? 

 

• Vad för slags roller intar pedagoger i samband med leksituationer i förskolan? 

 
Vi kommer att besvara dessa frågor genom att resultat och analys kopplas samman med tidigare 

forskning och teorier. 

 

Detta kapitel är indelat i tre avsnitt. Förskolepersonalens tolkningar av begreppen, lek som metod 

samt att veta vilka roller pedagoger tar i samband med leksituationer.  

 

7.1. Pedagogernas resonemang och tolkning av begreppet lek  
I detta avsnitt redogör vi för resultaten av vår första frågeställning om vilka tankar pedagoger i för-

skolan har kring lek och dess betydelse för barnens utveckling och lärande. Vi började med att fråga 

vad begreppet lek betyder för dem samt hur de använder sig av lek på ett medvetet sätt. ”Ett medvetet 

bruk av leken ska prägla verksamheten i förskolan” (Skolverket, 2016). Här kunde vi se en del 

likheter, men också skillnader i deras tolkningar.  

 

Sofie: Att leka är att lära för livet, all lek är en bearbetning av vad som har hänt, vad 

som händer eller vad som ska hända. 

 

Selma: Lek är för barnen, det är deras sätt att utforska saker och lära sig olika sätt 

att lösa problem. I leken bearbetar barnen sina känslor och tankar. 

 

Åsa: I leken sätts fantasiförmågan igång, barnen lever in i en annan värld genom 

leken. 
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Om vi utgår från våra informanters svar kring lek i förskolan, då kan vi tolka att de flesta är överens 

om att lek är ett verktyg för lärande, och att det är mycket som sker bland barnen i leken. I lek styr 

och bestämmer barnen, eftersom det är deras känslor och tankar som fantiseras, uttrycks och bear-

betas. Åsa och Sofie nämner ordet bearbetning, som kan tolkas att barnen tar efter andras handling 

och anpassa den i leken, vi tror att barnen gör det genom att härma. Medan Sofie betonar vikten av 

att barnen ska få leka, för att det är då bearbetning av det de har varit med om sätts igång.  

 

Utifrån det anser vi att anledningar till att barnen agerar på ett visst sätt vid olika leksituationer som 

gör att de tar på sig olika roller är på grund av det de bär med sig i bagaget. Anna säger att lek är en 

källa som barnen använder sig av när de tänker kreativt. Vi tolkar det som att det hon vill säga är att 

barnen använder sig av sin fantasi när deras känslor och tankar kommer i gång i olika form av ska-

pande, det vill säga när de bygger, målar, skapar, dansar, dramatisera… etc.  

 

I allting som sades kring frågan som berör leken kan vi enkelt göra en koppling till det som vi hade 

skrivit under teori och tidigare forsknings delen, om lek som en av de viktigaste källorna till utveck-

lingen. I det som Sofie sade angående barnens bearbetning av tidigare erfarenheter, ser vi Vygotskijs 

teori om att leken är ett tillfälle för barnen att återskapa de situationerna som barnen har varit med 

om (Pramling Samuelsson & Johansson, 2007). 

 

Detta har också blivit bekräftat av Piagets teori när han ansåg att barnen utgår från sina tidigare er-

farenheter för att assimilera och ta in, att barnen använder sig av sina gamla erfarenheter som anpassas 

sedan till nya (Jorup, 1979). 

 

Däremot lyfter Anna upp fantasiförmågan som en källa för kreativitet i barnens lekvärld. Det återkop-

plar vi till det Vygotskij ansåg kring barns fantasi, att i leken fantiserar barnen, att fantasin är barnets 

enda sätt att göra verkligheten både hanterbar och verklig (Jensen & Harvard, 2009). 

 

Medvetet bruk av lek 
I den här frågan har vi fått olika svar på hur man medvetet kan använda sig av läroplanen för att 

planera in leken i förskolans verksamhet. 

 

Sofie: jag är fullt närvarande, jag kan starta upp en lek, jag kan erbjuda en lek, jag 

kan fixa till så det blir en lek, jag är närvarande så jag ser när det går ut för. Men jag 

är inte så ofta med i själva leken. 
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Selma: det beror på lekens situation som avgör när och hur ska jag kliva in i leken 

 

Åsa: jag stör inte men står gärna bredvid och lyssnar in barnen. 

 

Leyla säger att hon är medveten om vilka strävansmål som står i läroplanen, det har hon alltid i 

tankarna när hon både planerar, samtalar och leker med barnen. Vi kan säga att Leyla försöker 

omvandla varje situation till en lärorik stund, för henne lek är inte bara en vanlig lek, utan genom 

leken ska kunskaper om exempelvis matematik, projekt, naturvetenskap framföras. Och dettas ska 

ske på ett lekfullt sätt.   

 

Anna uttrycker att medvetenheten om hur man ser på leken påverkar hur man förhåller sig till den. 

Det som vi kan förstå av det Anna säger är att om jag som pedagog upplever att lek är ett tillfälle där 

barnen bara får möjlighet att, exempelvis röra sig fritt, då kan jag begränsa exempelvis det material 

jag erbjuder barnen. Men om jag som pedagog har en annan inställning till leken där jag är övertygad 

att i leken utvecklas olika förmågor och att leken är tillgång till lärande, kan jag erbjuda barnen 

möjlighet till både upptäckande och utforskande av omvärlden. 

 

Däremot är både Sofie och Selma överens om att det finns andra faktorer som påverkar ens inställning 

till lek och dess vikt i läroplanen. De tycker att det skulle vara bra om alla var medvetna om läro-

planens innehåll och vilket ansvar man har för att erbjuda barnen tillfällen som främjar lärande.  

 

Åsa uttrycker att det enda sättet att förankra det som står i läroplanen är praktiken. Eftersom barnen 

bearbetar dagliga händelser i leken, ska allt vara konkret för barnen för att de ska hänga med. De 

måste få se, känna, uppleva, utforska, pröva, upptäcka med alla sinnen. I detta ser vi en tydlig kop-

pling med det som vi skrev under tidigare forskning. Före 1960 och 1970 tyckte man att lärarens 

medverkan i barns lek endast skulle bestå av att läraren observerade leken. Men efter 1970 ansåg 

Vygotskij att lärarens roll i leken bör vara mer än att observera (Copple & Bredekamp (2009) i Aras, 

2015). 

 

7.2. Lek som verktyg/medel 
I detta avsnitt redogör vi för vår andra frågeställning om hur förskolepersonal använder lek som ped-

agogiskt verktyg för att främja utveckling och lärande.  
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Enligt de svaren som vi fick angående hur lek i förskoleverksamheten används som ett verktyg för 

att sträva mot läroplanens lärandemål, kan vi tydligt se att lek används på ett medvetet sätt av peda-

gogerna för att både planera, reflektera och utvärdera verksamheten utifrån de målen som är i fokus.  

 

Sofie: Jag brukar använda mig av dramatisering av sagor för att exempelvis för-

medla till barnen hur en bra kompis ska vara. 

 

Selma: I leken förmedlar jag exempelvis matematik när vi leker med siffror, sorte-

ring av föremål, när vi bygger och när vi skapar. 

 

Åsa: Jag brukar utgå från barnens intressen när jag planerar en aktivitet, om ett barn 

är intresserad av djur, då kan vi skapa djur med lera. Eller genomföra vattenexperi-

ment om jag ser att barnen har intresse för vatten. 

 

Både Sofie och Selma är överens om att i planerade lekar förmedlar man mycket mer än att exempel-

vis kasta en boll som ska fångas av barnen. I planerade lekar väcker man barns lust, intresse och 

nyfikenhet för hur saker och ting hänger ihop. Detta får barnen se och uppleva när de är delaktiga i 

lekens aktiviteter.  

 

Åsa lägger stor vikt på vad barnen har för intresse så att man sedan utgår ifrån det för att planera 

någon lek som leder till lärande. Hon menar att barn som exempelvis har intresse för vatten, kan tas 

tillvara på så sätt att deras nyfikenhet styr verksamheten genom att intresset för vatten utvecklas så 

att en enkel vattenlek kan leda till olika avancerade vattenexperiment.  

 

Däremot tycker Leyla att hjärnans funktioner sätts igång när barnen har roligt i oplanerade lekar, hon 

tycker att det kan bli mer lärande om barnen själv kommer på något.  

 

Utifrån pedagogernas svar anser vi att lek ofta upplevs som en rolig aktivitet av barnen, och lärande 

kan tas emot på ett bättre sätt av barnen då de upplever att det är roligt och lustfyllt. Att barnen öppnar 

sig till att utforska omvärlden och ta in nya kunskaper kan byggas på det intresse barnen har, det vill 

säga att kunskaper inte går att tvingas in i barnens värld om barnen upplever det som tråkigt. Vad 

barnen har för intressen påverkar lekens innehåll, då kan pedagoger planera vidare sin verksamhet, 

det gäller bara att vara lyhörd för barnens röst och kunna se den från olika håll.  
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Detta ser vi i vad Piaget ansåg kring lekens innehåll som en viktig faktor som är helt beroende av 

omgivningen och kulturen som kan påverka barnens lärande och utveckling (Jorup 1979, s.12). 

 

7.3. Pedagogernas roller i samband med leksituationer 
Vi frågade våra informanter om hur de såg på deras egna roll i samband med leksituationer i för-

skolan. Enligt våra informanter finns det flera olika roller pedagogerna tar. Vi kommer att redogöra 

för de roller som de beskriver. Något som alla intervjuade var överens om är att det är viktigt med en 

närvarande pedagog. 

 

Anna: Om det är fri lek så är pedagogen avvaktande och observerande. Om jag är 

inbjuden i leken så tar jag olika roller i leken. Men villkoren är att man verkligen är 

inbjuden.  

 

Selma: Det beror på barnen och situationen. Ibland behöver man bara observera och 

lyssna på vad barnen samtalar kring. 

 

Åsa: Jag tycker att man ska vara bredvid och observera, lyssna in barnen. 

 

Sofie: Jag är inte ofta med i leken men jag är närvarande och lyssnar. 

 

Leyla: Jag har lite svårt att hitta min plats bland barnen. Jag försöker vara närva-

rande så mycket som möjligt. Barnen vill ha bekräftelse i leken. Men är jag för när-

varande blir det mycket styrande. De blir det jag som styr, eller barnen härmar mig 

på allt. Mina upptäckter blir deras nya upptäckter. Det blir reproduktion av mina 

ideér. Hur mycket ska jag påverka, hur mycket ska jag vara närvarande hur mycket 

ska jag styra, det är alltid en diskussion jag har med mig själv. 

 

 

Anna, Selma och Åsa nämner att pedagogen bör ta rollen som en observatör. Sofie nämner inte direkt 

att pedagogen bör ha en observerande roll men vi tolkar det som att hon anser det då hon säger att 

hon ofta inte deltar i leken utan är mer närvarande och lyssnar.  
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I vår redogörelse utifrån litteraturen angående observation skriver vi att observation är verktyg som 

lärare kan använda sig av för att få syn på barnens kompetenser, intressen samt deras utveckling och 

lärande. Observation av barns fria lek avslöjar barns sätt att tänka (Aras, 2015).  

Detta att varför man bör observera barnen kommer inte fram i informanternas svar, dock kan det 

bero på avsaknaden av en följdfråga som kunde ha ställts om varför man bör observera barnen.  

 

Leyla säger att barnen vill ha bekräftelse i leken. Detta är i linje med det Erikson talar om i sin teori 

om lek. I makrokosmisk lek, som är den tredje lekvärlden, förklarar Erikson att barn har ett stort 

behov av att få bekräftelse och beröm för sina prestationer. Han menar att det stärker barnets känsla 

av tillhörighet och självuppfattning, vilket han anser ha betydelse för barnets identitetsutveckling 

(Lillemyr, 2013, s. 132). 

 

Som vi nämnde tidigare i litteraturen är omfattningen av lärarmedverkan i barns lek en kontroversiell 

fråga och det beror på flera olika faktorer. Den roll som lärare intar i leken samt mängden av lärarin-

gripanden i leken bör påverka möjligheten för barn att lära av sina egna misstag, lösa problem med 

eget resonerande och kreativt tänkande (Aras, 2015).  

 

Att lärarmedverkan i barns lek är en kontroversiell fråga kan vi se i Leylas svar då hon säger att hon 

har svårt att finna sin plats bland barnen. Hon menar att det kan bli för mycket styrande från hennes 

sida ifall hon är för närvarande. Det gäller alltså att hitta en balans. Detta strävar Leyla emot genom 

att alltid ha en diskussion med sig själv. Dock säger hon att ifall hon observerar barnen gör hon det i 

leken.  

 

Leyla: Om jag observerar är jag med i leken och observerar. Jag får skuldkänslor 

om jag inte är med och observerar, det känns som att jag observerar barnen bakom 

ryggen på dom. Det känns fel, det känns som nittiotal att observera barnen. Om jag 

inte är med i leken känns det som att jag sviker mitt uppdrag gentemot läroplanen, 

där man betonar att man ska vara en medforskande pedagog. 

 

Anna säger att man helst ska observera barnen obemärkt.  

 

Anna: Man ska låta barnen vara och helst ska barnen inte märka att du observerar 
dem.  
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Utifrån deras uttalanden tolkar vi det som att de uttrycker att observation av barn är en kontroversiell 

fråga. När man forskar ber man om tillåtelse från föräldrar för att observera deras barn utifrån for-

skningsetiska principer. Men som pedagog i förskolan ingår det i ens uppdrag att observera barnen 

för att kunna dokumentera och därmed synliggöra deras lärandeprocesser. Vi anser att man får vara 

vaksam på ifall barnen signalerar att de tycker att de inte vill bli observerade och respektera detta.  

 

Något som också framkommer i tre av våra informators svar är att de anser att pedagogen inte bör 

störa barnens lek genom att delta i leken med eget initiativ.  

 

Anna: Man ska inte agera själv för att komma in i leksituationerna och störa och 

förstöra för barnen. Jag brukar inte gå in i leken, jag tycker att det är störande för 

barnen. 

 

Sofie: Pedagogen ska finnas när barnen leker men ska absolut inte störa. 

 

Åsa: Jag som person gillar inte att någon stör mig när jag är i mina tankar. Detsamma 

gäller barnen. Man ska inte störa dom när de leker. Barnen kan bli sura och avsluta 

leken då en vuxen kommer in. Men detta innebär inte att barnen ska lämnas en-

samma i leken. 

 

Selma uttrycker inte att pedagogen kan störa barnen genom att delta i leken med eget initiativ men vi 

tolkar det som att hon intar en mer avvaktande roll och hjälper till t.ex. vid start av en lek.  

 

Selma: Vissa barn behöver inte mig i leken. De kommer igång ganska snabbt och 

börjar leka. Men vissa barn behöver guidning. 

 

Leyla uttrycker inte heller att det kan vara störande för barnen om pedagogen går in i leken, däremot 

menar hon att barnen lockas till lek ifall en vuxen sitter och leker.  

 

Leyla: Så fort barnen ser en vuxen leka så dras dom dit. Så fort du tar med dig saker 

och sitter ner så kommer en stor del av barngruppen till dig och frågor vad gör du?, 

de är så nyfikna! Jag är ständigt med i barnens lek. Om jag inte deltar så missar jag 

längden på leken, hur mycket energi dem har lagt på leken, att bygga den, 
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hur långt har dom kommit. Om jag inte har koll kan jag råka avbryta leken i ett 

tillstånd som inte är lämpligt.  

 

Vi ser också här att det är lite delade meningar om ifall pedagogen stör barns lek eller inte genom att 

delta. Anna, Sofie och Åsa anser att pedagogen blir störande om hen går in i leken. Selma säger att 

hon hjälper att exempelvis starta lekar om barnen behöver hjälp. Leyla anser att barnen gillar att leka 

med vuxna och dras till de när de sitter och leker samt att hon deltar i barnens lek för att exempel-

vis”ha koll på” vart barnen befinner sig i leken så att hon inte gör något olämpligt som kan avbryta 

leken.   

 

Något som Stanton Chapman och Hadden (2011) lyfter upp som en kritisk aspekt vid pedagogers 

deltagande i lek är tajming, då det är avgörande när pedagoger ska gå in och ut ur barnens lek. De 

menar att genom att observera bör pedagoger se barnens lek episoder och bedöma ifall det är rimligt 

att gå in i leken eller inte. Leong och Bodrova (2012) hävdar att pedagoger har möjlighet att, genom 

observation, se barnens lekteman, roller och ord (i Stanton Chapman & Hadden, 2011). Pedagoger 

som bestämmer sig för att gå in i leken måste göra det så sömlös som möjligt utan att störa interaktio-

nen. Respekt för barnens pågående, delade låtsaslek är avgörande. Pedagogens ingång i leken passar 

bäst när barnen byter teman eller roller i leken och inte när barnen är djupt upptagna av låtsasleken 

(Stanton Chapman & Hadden, 2011). Det gäller alltså att kunna se om det är lämpligt att som pedagog 

gå in i leken eller inte, eller att se när det lämpar sig att gå in i leken.  

 

Andra pedagogroller samt viktiga aspekter i leksituationer som träder fram i våra informanters svar 

är, handledare, organisatör, guide, material och miljösamordnare, utmanare, stödjare vid start och 

avslut av lek samt att ingripa vid problematiska situationer.  

 

Anna: Om det är planerade och styrda lekar då har man som pedagog handledarrol-

len och organiserar. 

 

Sofie: Pedagogen ska se till att det är rikt med material. Miljön ska vara anpassad 

för olika lekar. Jag ställer öppna frågor till barnen i leken när barnen har fastnat eller 

behöver stöd. 

 
Selma: Jag tar fram material och lockar barnen till att sätta igång. Ibland är man 

med och ställer frågor för ta leken vidare (för att t.ex. utveckla barnens tankar). 
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Åsa: Hjälpa till att exempelvis starta upp eller avsluta en lek.  

 

Leyla: Ibland styr jag, kommer med förslag, det ska vi leka. 

 

Som vi redogjort för tidigare i litteraturen skriver Aras (2015) att lärare har en del kritiska roller som 

att erbjuda en säker miljö, observera barnen, delta i deras lek, välja material, eller planera lektiden 

samtidigt som man visar respekt för barnens behov, vilket innebär att barnen kan agera fritt och göra 

sina egna val och interagera med sina kamrater. Dessa aspekter kunde vi se i våra informanters svar. 

 

Anna: Du ska ha koll på hur leken har byggts upp, vad barnen upplever där, om det 

finns situationer i leken där det finns kränkningar och så, då ska man ingripa.  

  

Greve och Løndal (2012) skriver att leken har potential till att bidra med utveckling av ömsesidigt 

förståelse barnen emellan, men de ser också exempel på utestängning och makt. Grieshaber och Mc 

Ardle (2010) menar att barn kan erfara svåra och problemfyllda sidor vid socialt samspel genom lek 

(i Greve & Løndal). Detta är något som Anna talar om och menar att man bör vara vaksam på.  

 

Vår informator nämner också att de ställer frågor till barnen i samband med leksituationer.  

Detta kan vi återkoppla till litteraturen där Stanton-Chapman och Hadden (2011) skriver om peda-

gogsamtal som är en form av stöd som pedagoger kan använda sig av för att förstärka kamratrelationer 

och lek. En av formerna av pedagogsamtal är att fråga. Denna form kännetecknas av att en lärare 

startar en fram-och-tillbaka interaktion med barnen. De säger att denna form av samtal är speciellt 

lämpligt när en pedagog hjälper en liten grupp av barn att starta upp en lek. Detta kan vi se att våra 

informanter använder sig av. 

 

En annan form av pedagogsamtal som Stanton-Chapman och Hadden (2011) skriver om är 

prompting. Detta innebär att man riktar en specifik anmärkning till ett barn. Man kan använda sig av 

denna form för att bland annat förse barnen med ideér om hur de ska delta i en lek aktivitet innan 

aktiviteten börjar, menar de.  

 

Leyla nämner denna form av pedagogsamtal då hon säger att hon kommer med idéer för att starta 

upp en lek. 
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8. Diskussion 
I det här avsnittet kommer vi att diskutera vårt resultat som vi kom fram till i vår undersökning och i 

samband med det kommer vi att koppla det till de teorier och tidigare forskning som vi har använt 

oss av. Vi kommer också att diskutera våra frågeställningar som vi har valt att utgå ifrån för att un-

dersöka vår studie. Till slut kommer vi att lyfta fram och diskutera de viktigaste slutsatserna, samt ge 

förslag på fortsatt forskning. 

 

Syftet med studien var att undersöka hur pedagoger ser på lek och hur de använder sig av lek som 

pedagogiskt verktyg för att främja barnens lärande och därmed sträva mot de lärandemålen som finns 

i läroplanen. I vår diskussion kommer vi att utgå från våra frågeställningar: 

 

• Hur tänker pedagoger i förskolan kring lek och dess betydelse för barns lärande?  

 

• Hur används lek för att främja barns lärande? 

 

• Vad för slags roller intar pedagoger i samband med leksituationer i förskolan? 

 
8.1. Resultatdiskussion 
Resultatet som vi kom fram till efter analysen visar att pedagoger använder sig av lek för att både 

planera vidare, utveckla och utvärdera förskoleverksamheten på ett medvetet sätt. Enligt informan-

terna är lek som en värld som ger barn möjlighet till att bearbeta känslor genom olika sorters lekar, 

samt att barn härmar det de både ser och hör i kontakt med omgivningen och anpassar det i olika 

lekar. Barn kan också uttrycka sina känslor och tankar genom olika former av skapande. I leken sker 

ett samspel mellan barn-barn och barn-vuxen, där barnen får assimilera och imitera varandra och 

andra vuxna. Piaget skriver att barn använder sig av de tidigare erfarenheter de har hunnit skaffa för 

att assimilera från omgivningen, att assimilera innebär att barnen upprepar det de ser och hör, och 

befäster det på olika sätt (Jorup, 1979, s.12). Barnen kommer i kontakt med omgivningen som i sin 

tur påverkar deras sätt att hantera de upplevelser de skaffar sig vid olika leksituationer. Och för att 

skaffa en förståelse för hur omvärlden fungerar, använder barnen sig av sin fantasi, egen tolkning för 

att undersöka det. I lekvärlden ges barnen möjlighet till att både fantisera, tolka, assimilera, imitera, 

bearbeta och samspela med omgivningen. Vygotskij anser att i leken fantiserar 
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barnen, att fantasin är barnets enda sätt att göra verkligheten både hanterbart och verkligt (i Jensen & 

Harvard, 2009). 

 

Genom detta skaffar barnen nya erfarenheter som är helt beroende av de tidigare erfarenheterna och 

omgivningen. Piaget anser att genom dessa nya erfarenheter som barnen har hunnit skaffa, utmanas 

nyfikenheten som anses vara viktigt för barnens mentala utveckling och intelligens (Jorup 1979, s.12).  

 

Detta är något som vi kan relatera till våra informanters svar kring lek. De sade att barnen påverkas 

av det de har i bagaget när de leker och att det är det som avgör vilka roller barnen tar på sig i olika 

lekar. Samt att lek är en källa som barnen använder sig av när de uttrycker sig i de olika skapande 

formerna.  

 

Vi tolkar det som att pedagoger använder sig av lek som ett verktyg för att nå strävansmålen i läro-

planen eftersom pedagogerna tror att barnen lär sig mycket när de leker. Exempelvis utvecklar barnen 

olika förmågor i kontakt med lekvärldar som kan leda till lärande. Vi tycker att den synen pedagoger 

har på lek påverkar deras förhållningssätt till lek, vilket även påverkar deras roll på ett visst sätt. Vi 

tror inte att barnen lär sig av att exempelvis leka samma lek hela tiden, utan de bör erbjudas 

möjligheter där barnens förmågor utmanas mycket mer genom olika sorters lekar. Vi anser att både 

pedagogers syn och roll är två viktiga faktorer som kan utmana och uppmuntra barnen till lärande 

eller begränsa den utvecklingen som sker när barnen leker. Vygotskij ansåg att lärarens roll i lek 

egentligen ska vara mer än att observera (Copple & Bredekamp (2009) i Aras, 2015). Aras (2015) 

anser att observation är ett verktyg för lärare som kan användas för att få en klar bild av barnens 

kompetenser, intressen samt följa deras utveckling och lärande. Observation av barns fria lek avslöjar 

barns sätt att tänka (Aras, 2015). Även Leong och Bodrova (2012) anser att pedagoger har möjlighet 

att, genom observation, se barnens lekteman, roller och ord (i Greve & Løndal, 2012). 

 

Det som även lyfts upp bland informanterna är att de kan uppleva att det är svårt att hitta sin plats när 

de ska kliva in i leken, de vill helst undvika att leken blir styrd av dem eftersom leken är barnens egen 

värld och i den ska barnen få bestämma och styra. Av informanternas svar kan vi tolka att leksitua-

tioner avgör när och hur pedagoger ska agera i leken. Man ska exempelvis inte vara för snabb och 

kliva in så fort en konflikt uppstår bland barnen i leken. Att man måste följa sin fingertoppskänsla 

och avgöra när man behövs i leken, på så sätt ger man barnen möjlighet till att lösa sina egna kon-

flikter och reflektera över sina misstag. Den roll som lärare intar i leken samt mäng
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den av läraringripanden i leken bör påverka möjligheten för barn att lära av sina egna misstag, lösa 

problem med eget resonerande och kreativt tänkande (Aras, 2015).  

 

Barnen upplever leken ibland som tråkig och ibland som rolig. När de möter svårigheter i vissa situ-

ationer kan leken upplevas tråkig och när den ibland flyter på upplevs den vara hur rolig som helst. 

  

Barnens utryckande av sina känslor kommer ofta ut genom ett samspel med omgivningen, det kan 

vara mellan barn-barn, barn-vuxna eller barn-material. I det här finner vi en bekräftelse i vad 

Vygotskij anser om vilka förmågor barnen utvecklar i leken. Barnen utvecklar sin förmåga att sam-

spela samt att samarbeta med andra, barn som vuxna (i Pramling Samuelsson & Johansson 2007, s. 

14). I barnens spontana interaktion med den fysiska omgivningen blir barnens förståelse för aktivite-

ten med dess utformning, natur och särdrag utmanande och justerande (Greve & Løndal , 2012). 

 

Ett viktigt begrepp som togs upp i informanters svar var intresset. Informanterna uttrycker att det 

enda sätt man ska planera verksamheten är genom barns intressen som anses som en viktig faktor för 

att gå vidare med det barn håller på med. I leken fångas intresset hos barnen och utifrån det lockas 

och väcks barns lust till att pröva något annat för att förmedla de kunskaperna man vill förmedla. Vi 

tolkar att barnens intressen är kärnan för att kunna ta saker och ting vidare med barnen. Det går 

exempelvis inte att planera något över barns huvud, eller bestämma att genomföra en aktivitet om 

barnen inte är intresserade av det. Man kan exempelvis inte ta fram färger och be ett barn att måla, 

om barnet själv inte vill det. 

 

8.2. Metoddiskussion 
Att genomföra vår undersökning genom att intervjua förskolepedagoger gav bra resultat, men vi hade 

önskat få mer fördjupning kring hur frågan, alltså hur pedagoger planerar och använder sig av olika 

sorters lekar för att sträva mot lärandemålen som står i förskolans styrdokument. Samt hur pedagoger 

följer upp, fördjupar sig och utvärderar leken som en lärprocess. För att få en mer klarare och rikare 

bild kring pedagogens arbetssätt med leken kunde vi ha ställt mer följdfrågor som kräver svar med 

mer beskrivande karaktär. Så här i efterhand kan vi se att svaren egentligen inte ger så mycket infor-

mation som vi hade hoppats på. Delvis tror vi det beror på att vi inte fortsatte att fråga hur pedagoger 

gör praktiskt när de använder sig av lek som verktyg. Vi tror också att det kan bero på att vi själva 

har en uppfattning om hur användandet av lek kan gå till eftersom vi själva är i branschen. 
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Att använda intervjuer som metod var ett bra val då vi fick en klar bild av pedagogernas egna tankar 

och upplevelser kring lek och kunde jämföra det när vi tolkade och analyserade vårt resultat. Vilket 

vi inte hade kunnat få på samma sätt om vi exempelvis använde oss av enkätundersökning. In-

tervjuerna skedde på ett smidigt sätt och vi upplevde att det var mer som ett öppet samtal mellan oss 

intervjuare och informanter. Att göra intervjuerna med kollegor på den egna arbetsplatsen anser vi 

har påverkat resultatet positivt eftersom informanterna kände sig bekväma med oss intervjuare vilket 

öppnade upp för intressanta samtal där informanterna fick dela med sig av sina erfarenheter och kun-

skaper. Nackdelen med att informanterna var våra kollegor, kan vara att det begränsat oss för att vara 

för kritisk i analysen av deras svar. 

 

En annan sak som kan ha påverkat resultaten var att alla informanter inte hade fått intervjufrågorna i 

förväg för att kunna förbereda sig. Vi upplevde att de som har fått frågorna var väl förberedda, medan 

den som inte fått frågorna hade inte hunnit tänka igenom hur hen skulle resonera kring frågorna och 

kunde komma med konkreta exempel från verksamheten. Nackdelen med att få frågorna i förväg är 

att det kan kännas som prov eller kontroll. 

 

I kvalitativa intervjuer är det viktigt att tänka över de etiska regler som har betydelse för ge-

nomförandet av varje undersökning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Det är viktigt att informanterna få veta för vad och hur ska resultatet användas 

och att de ska känna tillit till intervjuaren för att kunna delta i undersökningen. Vi upplevde att in-

formanterna deltog med intresse och ville gärna dela med sig sina erfarenheter, och detta kan bero på 

att de har fått vetat i förväg vilka regler det gäller i deras deltagande.  

 

8.3. Slutsats 
Vi tycker att vi har fått ett tydligt resultat kopplat till våra frågeställningar på vår undersökning, vi 

kunde se vilka uppfattningar pedagoger har kring lek och hur den används i planering av förskolev-

erksamheten. Vi kunde även ta del av deras sätt att arbeta med leken som ett pedagogiskt verktyg för 

att främja barns lärande. Däremot tycker vi att vi saknar mer information om den praktiska delen i 

informanters svar om hur leken används för att exempelvis arbeta med språk, matematik, naturveten-

skap… etc. Detta kan bero på vilka frågor vi valde att ställa till våra informanter, kanske borde vi 

ställa fler följdfrågor som var mer specifika i sin karaktär.      

 

Undersökningen har visat att pedagoger är övertygade om att barn lär sig ganska mycket genom att 

leka, och att lek är en självklar del utav lärandet. Liksom att lek är en väg som öppnar sina dörrar för 
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barnen att utvecklas och lära sig nya saker hela tiden. Undersökningen har även visat att pedagogerna 

är medvetna om lekens betydelse för barns utveckling och lärande, och försöker ha det som en tanke 

bakom allt pedagogiskt de genomför. 

 

8.4. Förslag till fortsatt forskning 
För att vidareutveckla den här studien skulle man kunna använda sig av exempelvis observationer av 

pedagogers användning av lek som ett verktyg för att främja lärande och därmed se hur de gör i 

praktiken. Man skulle även kunna intervjua barnen för att få ta del av deras uppfattning kring lek i 

förskolan och pedagogernas deltagande i leken. 

 

Vi anser att våra resultat är relevanta och bidrar med kunskap till en pågående diskussion, till tidigare 

forskning, samt till kommande forskning om lekbaserad didaktik i förskolan (se Niklas Pramlings 

kommande forskningsprojekt om Lekbaserad didaktik i förskolan, skolfi.se). 

På så sätt kan forskare som befinner sig inom samma forskningsområde testa våra resultat i sin 

egen forskningskontext. 
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Information om självständigt arbete – lekbaserad lärande i förskolan  
 
Vi är studenter på det erfarenhetsbaserade förskollärarprogrammet vid Södertörns högskola. Denna 
sista termin på utbildningen skriver vi ett examensarbete som omfattar en mindre undersökning som 
är relevant för förskolans praktik och vårt kommande yrke som förskollärare. Studien kommer att 
handla om leken, syftet med det är att undersöka hur pedagoger använder leken som ett verktyg för 
att främja barns lärande. 
 
För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja intervjua några av er förskollärare, vi kom-
mer att använda oss av anteckningar och ljudupptagning som ska sedan transkriberas.  
 
Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymise-
ring. Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. 
Det insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprät-
tas. Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysar-
betet. Den färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen 
DIVA. 
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert deltagande i studien. All medverkan i studien är 
frivilligt och kan avbrytas när som helst, även efter att materialinsamlingen har påbörjats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 
 
 Intervjufrågor 

 

x Vad tänker du på när du hör ordet lek i förskolan? 
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x När barnen leker – hur skulle du beskriva pedagogens roll?  

x Finns det flera roller?  

x Förklara, ge exempel från verksamheten.  

x Deltar du i barnens lek? 

x Varför?  

x På vilket sätt?  

x I Lpfö står det att ”ett medvetet bruk av leken ska prägla verksamheten i förskolan.” 

x Hur skulle du beskriva att  ”medvetet” och ”prägla” syns på denna förskola?  

x När ni planerar kommande veckas verksamhet, brukar ni planera in så att barnen för till-

fällen att leka?  

x Om ni gör det, vilka är era anledningar till det? 

x Anser du att leken främjar barns lärande? 

x Kan du ge exempel? 

 
 
 
 
 
 

 
 


