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The study is about playing and learning in preschool. We have chosen to focus on preschool teachers way 

of thinking about the role of free play for children's learning. We also want to get ideas on how the 

preschool teachers thoughts can be configured in their activities. We have chosen to base the study on the 

following issues: 

• What thoughts do preschool teachers have regarding the importance of free indoor play for 

children's learning? 

• In what ways does preschool teachers describe the free indoor play being portrayed in the 

occupation and what effect do these have on children’s learning? 

Our interest is that we want to find out about the preschool teachers experiences and how they think about 

the role of the play for children's learning in preschool and how this can be perceived and described by 

the preschool teachers. Because of this, we believe that the qualitative research interview is the most 

suitable method for this study. We chose to visit two Reggio Emilia preschools in Stockholm city where 

we interviewed a total of six preschool teachers who work with children of different ages. The preschool 

teachers have different experiences depending on their age and the number of years they have worked in 

the preschool. 

 

We have chosen to start from three different theoretical starting points for this study. We focused on 

Vygotsky's view of the socio-cultural perspective on the role of play in children's learning. We also chose 

to focus on Fröbel’s view of children's play. Furthermore, we write about Malaguzzi who is the founder 

of the Reggio Emilia Institute, which places great emphasis on the importance of the environment for the 

play and children's learning. 

 

The results of the study showed that all preschool teachers agreed that the free play is important and 

valuable for the children. Because children spontaneously play with others, they have the opportunity to 

discover new experiences that help them to understand their surroundings. In the result, it emerged that 

the indoor environment has an important role for the children's play and learning. In conclusion, the study's 
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results showed that the play is the foundation of children's lifelong learning. 

Nyckelord: förskola, förskollärare, fri lek, lärande, intervjuer  
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1 Inledning  

1.2 Introduktion till ämnet  
 

En dag under en förmiddag leker tre flickor som är fyra år gamla i gymnastikrummet. I gymnastikrummet 

får barnen själva välja vad de vill leka med, det kan vara allt från bollekar till miniröris. Just den 

förmiddagen valde dessa flickor att leka ambulanslek där ena flickan var läkaren, den andra flickan var 

ambulansförare och den tredje flickan hade råkat ut för en bilolycka: 

 

Barn 1: ”Vi måste åka till sjukhuset, hon är skadad.” 

Barn 2: ”Ja, jag måste stoppa in spruta.” 

Barn 3: ”Jag har jätteont!” 

 

Situationen ovan är ett exempel av många som vi har varit med om. I situationen ser vi att barnen 

fanatiserar och intar olika roller i leken, att detta bara är en lek och inte på riktigt. Löfdahl skriver att barn 

skapar lekvärldar som innebär att barnen skapar sina egna roller i leken. Vidare skriver författaren att 

erfarenheter och känslor tolkas genom fantasin som innebär att barn får möjlighet till att tolka verkligheten 

(Löfdal, 2009:93-94). 

 

Ekelund påpekar att ”lära är nästan som att leka” (Ekelund, 2009:16). Vidare skriver Ekelund att under 

tiden barn leker finns det varken rätt eller fel i förhållandet till kunskaper, utan det som finns är rätt och 

fel i förhållandet till själva leken de leker. Anledningen till att barn leker är för att de har lust för det och 

inte för att de har en plikt att följa (Ekelund, 2009:23). Knutsdotter Olofsson skriver att barn tillbringar en 

stor del av sitt liv genom att leka. Att leka är det bästa barn vet. När barn leker har de aldrig tråkigt 

eftersom den fria leken oftast bygger på deras egen fantasi. Inom den fria leken skapas självsäkerhet där 

barn vågar utmana sig själva. När barn utmanas genom leken främjas deras självständighet vilket leder 

till att barn fokuserar hundraprocent på leken. Vidare skriver Knutsdotter Olofsson att i leken utvecklas 

och stimuleras de psykiska och de fysiska kapaciteterna hos barnet. Det som menas är att kroppen och 

själen interagerar med varandra där de överträffar andra aktiviteter (Knutsdotter Olofsson, 2009:91).  

 

Vi har valt att undersöka förskollärarnas syn på den fria lekens roll för barns lärande. I ett historiskt 

perspektiv har förskolan haft dubbla uppdrag inom pedagogiken då omsorg och lärande bildar en helhet. 

I litteraturen Förskolans naturvetenskap i praktiken skriver författarna att i dagens förskola är uppdraget 

att främja barnen till att lära och förbereda dem till skolan och för det livslånga lärandet. Förskolan ska 

stimulera barnens lärande och kreativitet genom ett lekfullt lärande (Sundberg, Areljung, Due, Ottander, 
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Tellgren, 2016:11). I förskolans värld finns det flera olika politiska dokument som styr själva förskolan 

och en av dessa styrdokument är läroplanen. I läroplanen 98 reviderad 2018 läggs det fokus på hur viktigt 

leken är för barns lärande. Under rubriken förskolans uppdrag på sidan åtta betonas lekens betydelse för 

barns lärande som en viktig utgångspunkt, att ”lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande” 

(Skolverket, 2018:8).  

 

Anledningen till varför vi har valt att fokusera på lekens roll för barns lärande i förskolan är för att i den 

nya läroplanen för förskolan läggs det stor vikt på leken eftersom leken anses vara grunden för all lärande. 

I läroplanen för förskolan står det att:  

 

 ”i lek får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck” och att ” lek kan också 

 utmana och stimulera barnens motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning 

 samt förmåga att tänka i bilder och symboler” (Skolverket, 2018:8).  

 

Ytterligare en anledning till varför vi har valt att skriva om lekens betydelse för barns lärande är för att 

ämnet ligger oss varmt om hjärtat och för att vi anser att det är en viktig del inom förskolans värld. Barn 

spenderar en stor del av sin barndom genom att leka. Med hjälp av studien vill vi visa att lek är inte bara 

lek utan att lek främjar barnen i deras lärande vilket också är grunden för ett meningsskapande och lustfullt 

liv. Detta ämnesområde är relevant för oss som blivande förskollärare eftersom vi vill få kunskap om hur 

erfarna förskollärare tänker kring den fria inomhusleken och dess betydelse för barns lärande.  

 

2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att få en uppfattning av förskollärarens tankar kring den fria inomhuslekens 

roll för barns lärande. Vi vill även ta reda på vilka olika sätt den fria inomhusleken kan framställas i 

verksamheten samt få kunskap om den fria lekens betydelse för barns lärande. Utifrån detta ställer vi oss 

följande frågor: 

 Vilka tankar har förskollärarna kring den fria inomhuslekens betydelse för barns lärande? 

 På vilka sätt beskriver förskollärarna att den fria inomhusleken kan gestaltas i verksamheten och 

vilken effekt har dessa på barns lärande?  
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3 Teoretiska utgångspunkter 

I följande del presenterar vi de teorier som läggs till grund för studien. Vi börjar med att beskriva lekens 

historia och hur synen på lekens roll för barns lärande har förändrats beroende på samhällets uppfattningar. 

Vi skriver om Vygotskijs syn på det sociokulturella perspektivet gällande lekens roll för barns lärande 

och även Fröbels syn på barns lek. Vidare skriver vi om Loris Malaguzzi som är grundaren av Reggio 

Emilia institutet och som lägger stor vikt på miljöns betydelse för leken och barns lärande. Teorierna vi 

har valt innehåller även begrepp som vi redogör för i följande del. 

 

3.1 Lekens historia 

Synen på leken har förändrats under historiens gång och har funnits hos oss människor under en lång tid. 

Många forskare påpekar att leken är lika gammal som människans uppståndelse (Welen, 2009:29). Hur 

man ser på leken har dock förändrats beroende på samhällets värderingar gällande barn och lek. Om vi 

till exempel går tillbaka till den romerska och grekiska tiden då ansåg man att barn ska uppfostras på ett 

militäriskt och hårt disciplinerat sätt. I Rom har även arkeologer funnit leksakssoldater och i 

Vatikanmusieet har man sett att pojkar imiterar de vuxnas krig i sin lek. Platon är en av de första 

filosoferna som uppmärksammade kunskap. Redan under Platons tid 424-348 f.Kr. ansåg han bland annat 

att läsning, skrivning, matematik och musik med mera skulle barn fram till de blev sju år gamla få 

utbildning till. Det är eftersom under den perioden som barn lägger grunden för all fortsatt kunskap. 

Filosofen Platon ansåg även att lärandet ökar enormt när människan befinner sig i lekfulla och positiva 

situationer till skillnad från när man blir tvingad och hotad till lärande (Welen, 2009:31-32). Synen på 

barns lek och lärande fortsatte att förändras beroende på forskningen under de kommande århundrade. Vi 

har valt att presentera lekens historia för att vi idag förstår leken som en spegling av samhället vi lever i.  

 

3.2 Lev Seménovic Vygotskij 1896-1934    

Psykologen och pedagogen Lev Seménovic Vygotskij föddes 1896 i Vitryssland. Han började intressera 

sig för psykologi år 1915. Vygotskij var bara 38 år gammal när han dog i tuberkulos och han arbetade 

som lärare med dövstumma barn. (Vygotskij, 1981:7).  

 

Smidt skriver om psykologen Vygotskij och hans huvudtema med olika teorier och tankar som handlar 

om kulturen och den sociala interaktionen för människan. Nyckeln för lärandet är när barn härmar och 

kommunicerar med varandra. Det sociala samspelt ansåg Vygotskij som en viktig utgångspunkt för barnen 

och att man lär sig tillsammans med andra i sociala sammanhang. Utifrån det sociala samspelet minns 

barn och de upprepar beteenden och detta sker i samband med att barnet formar sitt eget beteende. 
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Vygotskijs teori det sociokulturella perspektivet grundar sig i att interaktionen med andra människor har 

en avgörande roll. Genom det sociala samspelet utvidgar barn sitt tänkande och det verbala. Barns 

kunskaper skapas via interaktion (Smidt, 2010:61). Detta skriver även Vygotskij om där han påpekar att 

språket är en viktig faktor för den sociokulturella perspektivet även för de yngsta barnen i förskolan då de 

kommunicerar med hjälp av kroppskontakt, blickar med mera (Vygotskij, 1981:24-25).  

 

3.2.1 Vygotskijs syn på lek 

Vygotskij skriver att leken är en viktig del av barnens liv och en viktig källa till deras utveckling. Enligt 

Vygotskij är leken ett verktyg där barnen får möjlighet till att frigöra sina tankar (Vygotskij, 1981:173). 

Under tiden barnen är i förskolan sker det lärande som de uttrycker genom deras fria lek (Vygotskij, 

1981:175). Genom leken får barnen även möjlighet att tolka sina upplevelser men även dramatisera, 

förvandla och överdriva sina roller i leken. Barnen berättar olika historier i deras olika lekar vilket gör att 

lek och berättelser hör ihop (Vygotskij, 1995:9). Leken ser till att barnen själva kan styra deras egna 

aktiviteter men eftersom de kan själva styra sina aktiviteter så kan de också uttrycka sig på deras egna 

sätt, genom att till exempel visa rädsla, glädje och svartsjuka. Leken är ett sätt för barnen att bearbeta 

olika intryck för att sedan skapa en ny verklighet som uppfyller deras behov och intressen (Vygotskij, 

1995:15-16)   

 

3.2.2 Vygotskijs syn på fantasi  

Vygotskij skriver att ”Barn kan göra allt av allt” (Vygotskij, 1995:39).  I leken kan barn omvandla föremål 

till någonting annat än det föremålet egentligen är, exempelvis att barn använder sig av en sopkvast men 

förställer den som en häst som de rider på (Vygotskij, 1981:189). Barn utvecklar sin fantasi genom sina 

medvetna handlingar för att sedan lyckas hantera sin omvärld (Vygotskij, 1981:189). Vidare påpekar 

Vygotskij att allt som är overkligt och inte exciterar i verkligheten kallas för fantasi. Alla fantasirika 

aktiviteter är grunden för barns fantasi eftersom den har en viktig roll i deras beteenden och lärande. 

Fantasin utvecklar barns erfarenheter även de sociala. När barn leker låtsaslek har barn utvecklat ett 

lärande där de har förmågan att kunna urskilja det visuella från det innebördsrika vilket menas att barn 

har möjlighet att tänka på ett föremål som inte existerar (Vygotskij, 1995:13).  

 

3.3 Friedrich Fröbel 1782-1852  

Den tyske pedagogen Friedrich Fröbel levde mellan 1782-1852. Fröbel levde i Tyskland och växte upp i 

Thüringen under tiden Europa hade politiskt oro (Fröbel, 1995:9). Fröbel var absolut inte intresserad av 

politik men ändå var han inblandad i politiska konflikter. Detta kunde bero på hans synsätt gällande varje 
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människas frihet och på grund av detta synsätt fick han drivkraften till att starta kindergarten. Med detta 

sagt var Fröbel grundaren för den dåtida förskola. Fröbel hade åkt runt världen och besökt olika barnskolor 

och barnkrubbor för att se hur de arbetar med barn dock blev han inte nöjd över resultatet. Detta bidrog 

till att han utarbetade en egen metod för barnen i kindergarten (Fröbel, 1995:11-12). Syftet med metoden 

var att genom lek ska barnen utveckla lärande. Leken är enligt Fröbel ett sätt att bygga kunskap. Fröbel 

betonade och lyfte fram lekens betydelse och hur viktig den är för barnets lärande. Fröbel ansåg att 

människan tillhörde naturen eftersom människan utvecklas inifrån sig själv och om människan bestämmer 

sig för att vara aktiv så sker det av naturen och på samma sätt fungerar barnen när de uttrycker sig i leken 

(Fröbel, 1995:55).  

 

3.3.1 Friedrich Fröbels pedagogik  

Fröbel anser att barnen har två grundprinciper som är en självklarhet i kindergarten och som måste 

respekteras. Den ena principen handlar om barnens självsäkerhet och den andra handlar om lekens 

betydelse. Fröbel var den första som upptäckte lekens betydelse och hur viktig den är för barnen. Leken 

ansåg han vara vägen till lärande och att leken är någonting obeskrivligt stort som måste tas på djupaste 

allvar (Fröbel, 1995:56). Han ansåg inte att leken var något tidsfördriv för barnen eftersom under leken 

kan barnen uttrycka sina känslor, sina tankar samt sina upplevelser. Det vill säga att Fröbel ansåg leken 

som en viktig källa för barnens framtid. Leken är aldrig meningslös enligt Fröbel eftersom under leken 

upplever barnen världen och olika roller uppövas i deras fria lek (Fröbel, 1995:208-209). Fröbel ansåg att 

den fria leken har en viktig roll för barnens grundläggande drivkraft (Fröbel, 1995:27). 

 

Friedrich Fröbel presenterade de så kallade lekgåvor som handlar om den pedagogiska delen i den dåtida 

förskolan, kindergarten. Lekgåvorna bestod av olika geometriska figurer som till exempel klossar och 

cylinder samt hantverksarbeten som till exempel broderier och flätning. Av dessa lekgåvor fick barnen i 

den fria leken välja aktivitet utifrån dessa planerade materialet (Fröbel, 1995:26). Lekgåvornas syfte var 

att barnen skulle begripa matematiska strukturer (Fröbel, 1995:20). Under tiden barnen leker ansåg Fröbel 

att en vuxen bör vara med i barnens lek utan att vara styrande och dominerande (Fröbel, 1995:114). Enligt 

Fröbel skapar leken glädje, frihet, tillfredställelse och ro inom och utom barnet. Leken ser till att barnen 

lever sig in i leken som om den vore verklig (Fröbel, 1995:55-56). 

 

3.4 Loris Malaguzzi 1920-1994  

I litteraturen Malaguzzi – grundaren av Reggio Emilias förskoleverksamhet skriver Smidt om filosofen 

Loris Malaguzzi som var grundaren av Reggio Emilia. Han levde mellan 1920-1994 (Smidt, 2014:13). I 



 11 

Italien grundades institutionen Reggio Emilia och idag finns Reggio Emilia i Sverige och flera andra 

länder. Filosofen Malaguzzi såg på barn som fullvärdiga och kommunicerande individer, redan från 

barnets födelse. Malaguzzi såg förskolan som en grund för ett demokratiskt lärande för barnen. Hans tanke 

var att barn skulle utvecklas till oberoende, tänkande, ifrågasättande, kommunikativa och engagerade 

individer i samhället (Smidt, 2014:136).  

 

Smidt skriver om Malaguzzi som påpekade att miljön är otroligt viktigt för barnen i förskolan. Malaguzzi 

påpekade även att verksamhetensmiljö ska vara berikande, lockande och varierande för barnen men också 

att det ska finnas material tillgänglig i deras nivå just för att bevara barnens både intresse och nyfikenhet. 

Miljön är ”den tredje pedagogen” enligt Reggio Emilia instituten och därför ska man se till att miljön är 

inbjudande för att barnen ska kunna ska skapa nya förutsättningar och utforska ny kunskap. I avsikt att 

skapa en utforskande miljö ska pedagogerna i förskolan organisera miljön för att stimulera och utmana 

barnen i deras lärande. Miljön i förskolorna har en betydelsefull mening för det sociala samspelet mellan 

barn och barn (Smidt, 2014:126). 

 

Smidt skriver att inom Reggio Emilia arbetar förskolorna på ett pedagogiskt arbetssätt då barnen anses 

vara kompetenta. Alla pedagoger i förskolans verksamhet ska utgå utefter barnets erfarenheter och tankar. 

Filosofen Malaguzzi betonade att ”ett barn har hundra språk men berövas nittionio” (Smidt, 2014:74). Det 

han menade med detta ordspråk är att barnet föds med flera möjligheter och förmågor och därför ska de 

få möjligheten till att kunna få uttrycka sig på alla möjliga vis genom exempelvis sjunga, dansa, spela 

teater, teckna, måla och med mera. På grund av detta arbetssätt har pedagogiken blivit berömd över 

världen (Smidt, 2014:74). 

 

Vidare skriver Smidt att pedagogisk dokumentation har en viktig effekt inom Reggio Emilia förskolor. 

Anledningen till att det fokuseras mycket på dokumentation är för att pedagogerna ska dokumentera och 

anteckna olika företeelser för att dela med barn och föräldrar. Med hjälp av dokumentationen får 

föräldrarna möjlighet att ta reda på vad deras barn har arbetat med både individuellt men även tillsammans 

med andra barn och pedagoger. Pedagogens roll i Reggio Emilia förskolor är att vara en driftig och 

medskapar tillsammans med barnen eftersom kunskap skapas tillsammans med andra. Dokumentation är 

en del av inlärningsprocessen i Reggio Emilia verksamhet (Smidt, 2014:69-70). Genom dokumentation 

får pedagogerna även möjlighet att växla kunskaper och reflektera över sin egen roll som förskolepedagog 

men också för att reflektera över barnens lärande. Den pedagogiska dokumentationen är även till för att 

barn ska kunna gå tillbaka till dokumentationen för att återberätta och uppleva att deras arbeten är 

värdefulla (Smidt, 2014:70). 



 12 

3.5 Vad är lek? 

Knutsdotter Olofsson skriver att lek är ett fenomen som är svårt att avgränsa trots att mycket forskning 

har bevisat att lek har en viktig roll i barns liv. Är lek bara lek? När barn leker innebär det att de omvandlar 

verkligheten till något helt annat. I leken kan man förvandla allt, ena minuten är man kanske en katt och 

den andra minuten är man ett flygplan. I leken kan man bestämma vart man är och vilken tid man är i, 

kanske långt fram i framtiden? Att kunna fantisera i sina tankar är en förmåga och grunden i människans 

intellekt. Under lekens gång kan det kännas att leken varar i en evighet men också att tiden försvinner 

snabbt (Knutsdotter Olofsson, 2009:77). Johansson Pramling Samuelsson skriver ett barn som med glädje 

springer till gunga och hoppar på den tänker inte i början vad det egentligen innebär att gunga utan barnets 

kropp, lekens roll, rummet och rörelserna har redan sammankopplats i ett meningsfullt agerande. Leken 

medverkar till att barn förstår kompisens perspektiv och att leken utmanar barn till att pröva, vidga sina 

lekvärldar. När barn leker skapas tankar, fantasier och språket utvecklas (Johansson & Pramling 

Samuelsson, 2012: 19-20). 

 

3.6 Vad är fri lek? 

Knutsdotter Olofsson skriver om fri lek som är ett samlingsbegrepp som bygger på barnens egna idéer det 

vill säga att barnen själva får bestämma och hitta på olika lekar. I den fria leken kan barn befinna sig både 

utom- och inomhus. I den fria leken kan barnen leka själva eller tillsammans med andra barn. 

Förskolepedagogerna ska i den fria leken inte styra barnen utan det som pedagogerna ska göra är att stötta 

barnen i deras lek för att varje enskilt barn ska få möjlighet att kunna främja ett lärande (Knutsdotter 

Olofsson, 2009:90-91). I den fria leken finns det ingen prestation (Öhman, 2003:106). Öhman skriver att 

när barnen själva får välja aktivitet inom den fria leken då tillfredsställer de sina egna behov och känslor 

vilket leder till att barnen känner sig trygga i sig själva och även med andra kompisar i barngruppen. Det 

är under dessa skeende som barnet utvecklas individuellt (Öhman, 2003:108).  

 

3.6.1 Rollek 

Jensen och Harvard lyfter fram rollek som en av många olika lekar som barn leker i förskolan och genom 

rollek berikas barns inlevelseförmåga. När barn leker rollek stimuleras deras minnen av tidigare 

upplevelser som de har varit med om tidigare och erfarit. Genom att barn leker rollek sker det automatiskt 

att barnen använder kommunikationen med varandra för att förmedla vad de vill åstadkomma (Jensen & 

Harvard, 2009:77). Knutsdotter Olofsson skriver att detta är för att i leken är handlingen inte planerad i 

förväg och barn måste berätta för varandra vad de ska göra i leken samtidigt som barn bör vara lyhörd 

mot varandra (Knutsdotter Olofsson, 2009:84). Vidare skriver Jensen och Harvard att barn utvecklar 



 13 

språket, tänkandet, samspelet mellan kompisarna, koordinationen och även balansen. I rolleken är det 

barnen som har kontrollen och genom att leken är på låtsas händer inget om barnen misslyckas eftersom 

ett misslyckande kan även främja ett lärande (Jensen & Harvard, 2009:77). 

 

3.7 Lärande som begrepp 

I leken kan man som pedagog få syn på både barnets styrka men också dennes svagheter. Genom fri lek 

sker det som tidigare nämnt många olika lärande men i denna undersökning har vi valt att fokusera på tre 

olika. I följande del av undersökningen kommer vi börja med att redogöra för vad lärande är och sedan 

beskriva vad barn lär sig i leken och därefter specificera oss inom barns kommunikationsförmåga, barns 

sociala förmåga och barns motoriska förmåga. 

 

Lillemyr skriver att lärande är en förberedelse för livet. Begreppet lärande definieras som en process som 

uppstår av erfarenheter och övningar (Lillemyr, 2002:51). Lärandet är en individuell process som påverkar 

människan och är pågående hela tiden. Genom att barn experimenterar, skapar och undersöker i förskolan 

exempelvis kan de förstå och hantera sin omvärld. I förskolan är det därför viktigt att pedagoger ser till 

att varje enskilt barn får stöd för att de ska känna sig inkluderade, att de ska känna sig kunniga och 

kompetenta samt känna tillit till sin egen förmåga. Pedagogen ska se till att vara delaktig i barnens lek för 

att begripa och förstå barnens tankar. Det är för att pedagogen ska kunna vidare utmana varje enskilt barn 

i deras lärande som är utefter deras nivå och erfarenheter. Vidare skriver Lillemyr att leken är en 

underlättande metod för att det ska kunna ske ett lärande hos barnen. Det är viktigt att man som pedagog 

förstärker lärandet genom att underhålla den genom olika former av lek. Lärandet sker oftast i sociala 

sammanhang där både barnen och pedagoger samarbetar och bildar ett lärande (Lillemyr, 2002:56-57). 

 

3.7.1 Vad lär sig barnen i leken? 

Vad lär sig barnen i leken? Den frågan borde man göra om till vad barn inte lär sig när de leker. 

Knutsdotter Olofsson skriver att leken är en viktig del i barnens liv och den har en viktig påverkan för 

barnen eftersom i leken främjas deras lärande ständigt på ett omedvetet sätt. Barnens undersökande och 

experimenterande som sker under leken leder till lärande i barnens fortsatta utveckling (Knutsdotter 

Olofsson, 2009:80). Gärdenfors påpekar att i leken tränar barnen bland annat på att öva sin självkontroll 

och sociala förmåga. Leken ser till att barnen styr sitt tänkande när de exempelvis koncentrerar sig i själva 

leken, det är eftersom de provar olika tillvägagångssätt (Gärdenfors, 2009:53). Noren-Björn lyfter också 

fram lekens betydelse där hon skriver att genom lek lär barn sig att vara kreativa och se olika möjligheter 

(Noren-Björn, 1991:40). Utifrån olika aktiviteter som barnen leker utvecklas de på olika sätt. Genom lek 
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lär barnen sig att samarbeta med varandra, de lär sig att ge instruktioner, motoriken utvecklas, 

kommunikationen utvecklas, deras rädsla bearbetas och mycket mer (Noren-Björn, 1991:53). Enligt 

Andersson så kan barn genom leken få olika kunskaper som hjälper de med blad annat att lösa konflikter 

men också tränar alla sina sinnen. Leken ska därför tas på allvar av pedagogerna eftersom leken är barnets 

viktigaste källa till kunskap samt förberedande för livet (Andersson, 1992:12). 

 

3.7.2 Kommunikationsförmåga  

Knutsdotter Olofsson skriver att inom leken utvecklar barn sin kommunikationsförmåga och detta sker i 

olika nivåer där barn förstår subtila signaler och där de kan behärska det talade ordet. I lekens värld är 

leken inte på allvar därför måste barnen uppfatta det metakommunikativa signalerna. Det vill säga att det 

barnen leker är på låtsas. I leken är det viktigt att kompisen också förstår lekens innebörd och regler. Detta 

gör barnen genom att kommunicera genom minspel, vilka ordval de väljer och intonationer för att de ska 

förstå vad som tillhör just denna lek och vad som tillhör verkligheten. Kommunikationen i leken ser till 

att barnen använder olika tempus beroende på barnens dialog med varandra där de uttrycker känslor och 

tankar. Vidare påpekar Knutsdotter Olofsson att inom leken är det viktigt att barnen utrycker sig för att 

kompisarna ska förstå vad som menas och därför är det viktigt att barnen repeterar ord som de hört vilket 

leder till att orden blir tydligare samtidigt som kommunikationsförmågan ökar. Leken bidrar till ett 

variationsrikt och en mer utarbetad kommunikation än när barnen arbetar med skapande i verksamheten 

(Knutsdotter Olofsson, 2009:83-84).  

 

3.7.3 Sociala förmåga  

Knutsdotter Olofsson skriver att forskning har visat att barn i samspel med andra barn leder till en 

utvecklad social förmåga. Leken i sociala sammanhang leder till att barn förstår andras perspektiv genom 

till exempel att skratta med varandra, gråta utan att beskylla varandra. I de sociala sammanhangen ska 

barnen i leken kunna kompromissa samt känna sympati och empati, det vill säga att kunna sätta sig in i 

kompisen situation med respekt och medkänsla. I en lek med flera barn kan det uppstå konflikter mellan 

barnen. Detta leder till att barnen i det sociala sammanhanget lär sig att lösa problem vilket leder till ett 

lärande eftersom barnen måste hantera problemet om de ska fortsätta leka. Om de ska fortsätta med den 

pågående leken bör de samarbeta och finna lösningar för leken. Vidare skriver Knutsdotter Olofsson att 

inom lek finns det tre oskrivna social lekregler som är grunden för ett demokratiskt samhälle. Den första 

kallas för samförstånd och som innebär att barnen är medvetna om att de leker och vad leken går ut på. 

Den andra kallas för ömsesidighet som innebär att alla barn är lika värda oavsett ålder och hur stark man 

är. Den tredje kallas för turtagande som innebär att man turas om. Dessa oskrivna regler ser till att barnen 
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behärskar sin styrka samtidigt som de får en uppfattning om var gränserna går i leken (Knutsdotter 

Olofsson, 2009:85-86).  

 

3.7.4 Motorisk förmåga   

Enligt Langlo Jagtoien, Hansen och Annerstedt handlar motorik om när alla funktioner och processer i 

kroppen hjälper individen att styra och kontrollera individens kroppsliga rörelser. Miljön där barnet 

befinner sig har en stor påverkan för det motoriska lärandet och utvecklingen. Man kan därför säga att 

motorik är samspelet mellan kroppens olika delar och därför kan barnet fysiskt röra sig (Langlo Jagtoien, 

Hansen & Annerstedt, 2002:60). Barn är ständigt fysiskt och psykiskt aktiva. Alla barn måste få tillgång 

till att röra på sig i olika situationer för att kunna röra sig på ett naturligt sätt (Langlo Jagtoien, Hansen & 

Annerstedt, 2002:8). När barn inte har förmåga att kunna röra på sig så som de önskar då begränsas deras 

lekmöjligheter. I förskolan finns det flera olika motoriska lekar som främjar barns kognitiva, emotionellt 

och sociala färdigheter (Langlo Jagtoien, Hansen & Annerstedt, 2002:23).  
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4 Material och metod 

I denna del av undersökningen har vi valt att redogöra för vårt material och metodval. Till vår 

undersökning har vi valt att basera all datainsamling utifrån en kvalitativ metod. Vi har valt att använda 

oss av intervjuer som insamlingsmetod där vi har intervjuat flertal förskollärare i två olika förskolor. Vi 

kommer att redogöra för studiens urval samt kritiskt motivera studiens material och metodval. I denna del 

redogör vi även för de etiska övervägandena. 

 

4.1 Kvalitativ forskningsintervju 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ ansats för denna studie för att få reda på förskollärarnas 

uppfattningar samt få förklaringar till hur de arbetar med barns fria lek och lärande i förskolan. Kvale och 

Brinkmann skriver att en kvalitativ ansats bygger på att vi som forskare till denna studie beskriver 

förskolans verklighet utifrån språkliga uttalanden det vill säga intervjuer med förskollärarna (Kvale & 

Brinkmann, 2009:17). Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer som innehåller öppna 

intervjufrågor som vi själva har skrivit för att samla innehållsrikt material som möjligt och för att sedan 

kunna förstå och tolka resultatet utifrån förskollärarnas egna ord (Patel & Davidson, 2011:81-82). Genom 

att använda öppna intervjufrågor får vi som forskare större inblick i hur förskollärarna arbetar. Ytterligare 

en anledning till varför vi har valt semistrukturerade intervjuer med förskollärarna är för att vi kan ställa 

följdfrågor under intervjun vilket leder till en ökad förståelse för förskollärarnas perspektiv (Patel & 

Davidson, 2011:76-77). Under intervjun kan förskollärarna uppfatta frågorna på ett annat sätt än vad vi 

själva har tänkt utifrån intervjuguiden men detta kan ändå vara positivt för undersökning eftersom svaret 

kan ge oss nya perspektiv. Ytterligare en fördel med att intervjua är att förskollärarna kan ge nya idéer om 

hur vi som forskare kan gå vidare med vår undersökning (Patel & Davidson, 2011:121).  

 

Vi valde att förbereda oss genom att studera tidigare forskning om ämnet för att få ökade förkunskaper 

till lekens roll för barns lärande. Detta kan dock vara en nackdel eftersom de material och kunskaper vi 

använder bygger på våra tolkningar som är utifrån våra egna teoretiska och praktiska förförståelse. Det 

kan leda till att vi som undersöker väljer att fokusera på de som vi anser passar undersökningen och belysa 

de ur kontexten. En annan nackdel med kvalitativa intervjuer kan vara att resultatet begränsas då vi valde 

att fokusera på endast två förskolor och sex förskollärare jämfört med en mer omfattande undersökning 

vilket betyder att studiens reliabilitet blir lägre (Patel & Davidson, 2011:121). En tredje nackdel med 

kvalitativa intervjuer är att vi inte kommer kunna ta reda på om det förskollärarna berättar under intervjun 

stämmer överens med verkligheten det vill säga hur förskollärarna i praktiken arbetar med barns fria lek 

och lärande. Vi hade kunnat använda oss av observationer av förskollärarnas förhållningssätt i den fria 
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leken till barnen men eftersom vi är intresserade av förskollärarnas synsätt så valde vi att endast använda 

intervjuer som metod. Under intervju valde vi även att ställa frågor där förskollärarna fick berätta och ge 

exempel på olika leksituationer.  

 

4.2 Urval  

Till vår undersökning har vi valt att intervjua totalt sex förskollärare. Vi har valt två olika Reggio Emilia 

förskolor som befinner sig i två olika kommuner inom Stockholm stad. Vi har intervjuat tre förskollärare 

från varje förskola. Dessa förskollärare arbetar på tre olika avdelningar. Två av förskollärarna arbetar med 

ett till tvååringar, de andra två arbetar med barn som är tre till fyraåringar. De två sista förskollärarna 

arbetar med de äldsta barnen som är femåringar och som ska börja i förskoleklass till nästa termin. 

Förskollärarna vi har valt att intervjua har olika erfarenheter beroende på deras ålder och antalet år de har 

arbetat inom förskolan. Vi har även valt att intervjua just dessa sex förskollärare för att de arbetar med 

barn i olika åldrar. Vi valde att utgå ifrån detta material för att få ett större perspektiv på hur olika 

förskollärare arbetar med den fria inomhusleken. Vi hade i förväg planerat med förskollärarna att intervjun 

kommer att ta cirka en timme för att de ska få möjlighet att tänka och uttrycka sina tankar utan några 

påtryckningar gällande tidsbrist. Vi valde att intervjua förskollärarna under olika dagar för att vi skulle 

hinna transkribera ljudinspelningarna direkt efter intervjun.  

 

Vi valde att besöka just dessa två Reggio Emilia förskolor eftersom vi har tidigare etablerad kontakt med 

dessa sex förskollärare. Anledningen till att vi valde just dessa förskollärare och förskolor som vi är 

bekanta med är för att vi hade begränsat med tid för denna undersökning. Dessa förskollärare arbetar i 

Reggio Emilia förskolor och detta ledda oss in till att utföra studien på två Reggio Emilia förskolor för att 

fördjupa oss i detta arbetssätt. Vi beskriver inte vem dessa förskollärarna är och vart de arbetar eftersom 

vi har etiska aspekter som vi måste förhålla oss till enligt vetenskapsrådet. Vi har valt att använda oss av 

fiktiva namn för förskollärarna vi har intervjuat. De fiktiva namnen presenterar vi i resultatdelen. 

 

4.3 Genomförande av kvalitativa intervjuer  

Under intervjuerna har vi använt oss av ljudinspelning, papper och penna. Anledningen till att vi valde 

ljudinspelning är för att få med all information som berättas under intervjun och för att vi som intervjuare 

ska kunna koncentrera oss på samtalet. Med hjälp av ljudinspelningen kunde vi vara mer deltagande i 

samtalet genom att ställa följdfrågor när det behövdes. Intervjuerna med de sex olika förskollärarna varade 

under cirka 35-45 minuter. Under intervjuerna var vi båda närvarande och deltagande i diskussionen med 

förskollärarna dock hade vi två olika roller. En av oss valde att anteckna det som vi ansåg vara extra viktig 
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och uppmärksamma förskollärarnas kroppsspråk och gester medan den andra intervjuaren fokuserade mer 

på intervjuguiden. Detta är viktiga aspekter för en lyckad intervju och innebördsrikt resonemang som 

Patel och Davidsons nämner i sin litteratur (Patel & Davidson, 2011:82). Vi valde att vara noggranna med 

att utföra alla sex intervjuer med förskollärarna på likadana sätt för att öka studiens reliabilitet samtidigt 

som tillförlitligheten hänförs. Under intervjun är både vi som intervjuar och förskollärarna som blir 

intervjuade medskapare i ett samtal trots att vi har två olika roller då vi som forskare vill belysa vår 

undersökningsfråga medan förskollärarna ställer upp för att hjälpa till (Patel & Davidson, 2011:82). 

 

4.4 Bearbetning av material 

Efter att vi avslutade intervjun valde vi att bearbeta våra kvalitativa intervjuer. En fördel med den 

kvalitativa metoden är att vi kan föra en löpande analys och transkribera samtalet direkt efter intervjun. 

Utifrån transkriberingen av intervjuerna fick vi vårt textmaterial. Genom att transkribera materialet direkt 

efter intervjun fick vi möjlighet att analysera intervjuerna omedelbart. Detta var en fördel för oss eftersom 

vi hade all information färskt i minnet och detta skapade även nya idéer för hur vi skulle fortsätta med 

studien och få frågeställningarna besvarad (Patel & Davidson, 2011:121). 

 

4.5 Reliabilitet och validitet  

Stukát beskriver reliabilitet som undersökningens tillförlitlighet och mätnoggrannhet, det vill säga 

kvalitén på det mätinstrument som används i undersökningen (Stukát, 2011:133). Detta nämner även 

Kvale och Brinkman som skriver att de som blir intervjuade som i det här fallet är förskollärarna ska 

återge liknade svar till oss och till andra forskare. Förskollärarna ska med andra ord inte ändra på sina 

svar beroende vem det är som intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2009:263). Vi som forskare var noggranna 

med intervjuerna genom att vi utförde intervjuerna på exakt likadant sätt med alla våra sex olika intervjuer.  

Validitet enligt Roos handlar om undersökningens giltighet. Det innebär att vi som forskare svarar på 

undersökningens syfte och det som är avsett att undersöka (Roos, 2014:53). Kvale och Brinkman skriver 

även att validitet handlar om studiens relevans och styrkan i ett yttrande det vill säga om vi verkligen kan 

dra generella slutsatser utifrån denna studie (Kvale & Brinkmann, 2009:264). Vi är medvetna om att 

reliabiliteten är låg samt att vi till en viss del kan dra generella slutsatser utifrån denna studie eftersom vi 

har undersökt två förskolor och sex olika förskollärares syn på lekens roll för barns lärande.  

 

4.6 Etiska överväganden 

Under vår uppsatsskrivning var vi medvetna om de etiska aspekterna som har en stor betydelse för hur vi 

som forskare ska förhålla oss innan, under och efter genomförandet av undersökningen (Löfdahl m.fl. 
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2014:36). Vi har valt att utgå från vetenskapsrådet som belyser individskyddskraven som är uppdelade i 

fyra olika delar, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002:6).  

 

Informationskravet innebär att vi som forskare ska ge information till alla förskollärare som vi har 

intervjuat om vad undersökningen handlar om vad som är dess syfte. Det är viktigt att vi som forskare 

lyfter upp att det är frivilligt att delta i undersökningen och att de har rätt att avsluta sin medverkan när de 

känner för det även om det är under studiens gång (Vetenskapsrådet, 2002:7). Vi valde att skriva ett 

informationsbrev (bilaga 1) till förskollärarna där vi berättade om undersökningens syfte och 

frågeställning samt att vi har tagit hänsyn till de fyra individskyddskraven.  

 

Samtyckeskravet innebär att personen som väljer att delta i undersökningen har rätt att själv bestämma 

över sin medverkan. I informationsbrevet som vi har skickat till förskollärarna står det tydligt vilka 

rättigheter de har vid medverkan av undersökningen samtidigt som de har möjlighet att själva bestämma 

under vilka former de vill samverka. I informationsbrevet står det även vilka medel som vi ska använda 

under intervjun vilket är ljudinspelning, papper och penna. Om förskollärarna inte vill att vi använder oss 

av till exempel ljudinspelning så var vi öppna för andra möjligheter som i det här fallet blir anteckningar 

under intervjun istället för ljudupptagning (Löfdahl m.fl. 2014:36-37). Genom informationsbrevet som vi 

har skickat via mejl till alla förskollärare fick vi deras godkännande det vill säga deras samtycke om att 

vi fick använda ljudinspelning, papper och penna.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla förskollärare har en skyddad identitet för att andra i samhället inte 

ska känna igen de. Deltagaren förblir anonyma genom att vi som forskare har tystnadsplikt. Vi förvarar 

även alla uppgifter på ett säkert ställe så att obehöriga personer inte kan ta del av de (Vetenskapsrådet, 

2002:12). I informationsbrevet som vi skickade till förskollärarna står det skrivet att om de väljer att delta 

i undersökningen så förblir de anonyma genom att vi använder oss av fiktiva namn för förskollärarna och 

för deras arbetsplats. All information förvarades i ett USB minne där endast vi forskare hade tillgång till.  

 

Nyttjandekravet innebär att all insamlad information som vi forskare har samlat in är till undersökningens 

syfte. Det innebär att vi inte får utnyttja eller låna ut materialet till annat vetenskapligt syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002:14). I informationsbrevet står det tydligt att all information som förskollärarna 

kommer att berätta under intervjun ska endast användas för vårt examensarbete samt att vi raderar all 

material när vi är klara med studien.   
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Sammanfattningsvis innebär det etiska aspekterna att det är vår skyldighet att följa alla fyra 

individskyddskraven för att skydda medverkarnas integritet. Det kan naturligtvis uppstå etiska problem 

under tiden vi arbetar med undersökningen. Som forskare ska vi se till att inte orsaka skada för deltagarna 

samtidigt som vi ska överväga alla konsekvenser som skulle kunna uppstå. En aspekt som både är positivt 

och negativt under intervjun är att deltagaren känner sig bekväm med oss som intervjuare vilket är positivt. 

Det negativa är att förskolläraren öppnar sig för oss och avslöjar för mycket information som hen kan 

ångra efter intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009:90). Av denna orsak har vi efter varje transkribering av 

intervju skickat en utskrift till förskollärarna där de har möjlighet att granska texten och ge sitt samtycke. 

Ett annat etiskt problem som skulle kunna uppstå under studiens gång är att deltagaren väljer att avbryta 

sin medverkan. Detta kan självklart påverka vårt examensarbete men vi måste fortfarande hålla oss till de 

fyra individskyddskraven och acceptera deltagarens krav.  
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5 Tidigare forskning 

I följande del presenterar vi tre tidigare studier som har kopplingar till vår undersökning och som berör 

lekens roll för lärande. Vi har valt att specificera oss inom nationella forskningar då studierna är utförda i 

Sverige.  

 

5.1 Den välreglerade friheten - Att konstruera det lekande barnet – Charlotte Tullgren 

Den första studien vi har valt är skriven av Charlotte Tullgren (2004) som är universitetslektor i 

pedagogik. Avhandlingen som Tullgren har skrivit handlar om att konstruera barnet i leken. Leken förblir 

ett sätt för barnen att kunna uttrycka sig. Syftet med Tullgrens avhandling är att ”belysa förskolan som en 

arena för politisk styrning, där leken utgör ett redskap i denna styrning” det vill säga att Tullgren vill 

undersöka styrningen som reglerar barnens handlingar i leken. Styrningen delas in i tre olika teman, 

att barn leker, vad barn leker och hur barn leker. Tullgren utgår från två forskningsfrågor som lyder:  

 

 Vad i leksituationerna blir föremål för pedagogernas styrning?  

 Vilka tekniker använder pedagogerna för att styra barnen i leken? 

 

Studien genomfördes i fyra olika barngrupper i tre olika förskolor och åldrarna på barnen var mellan fyra 

till sex år gamla. I undersökningen använde Tullgren olika metoder, där hon både intervjuade och 

videoobserverade barnen i deras lek. Tullgren intervjuade totalt trettio barn och fjorton pedagoger. Hon 

observerade både pedagogerna och barnen i olika leksituationer med hjälp av videoobservationer. Dock 

valde hon att inte ha med aktiviteter som berörde barn i deras spelande, pysslande och ritade eftersom hon 

ansåg att dessa tre aktiviteter inte anses vara som lek. I studien påpekar Tullgren att hon saknade tid vilket 

ledde till att hon valde att använda sig av endast videoobservationer i analysdelen medan intervjuerna 

använder hon som exempel kring hur både barn och pedagoger formar sig i leken.  

 

En del av Tullgrens resultat är indelad i tre olika teman som vi tidigare nämnde och som riktar sig för 

styrningen som hon nämner i avhandlingen. Första temat att barn leker har hon kommit fram till att barn 

är kompetenta och kreativa samt att barn har förmåga att skapa meningsfullhet och innehållsrik lek. 

Resultatet visade även att pagoderna både främjar och stöttar barngruppen under deras lekstund vilket gör 

att barnen blir delaktiga och aktiva under deras olika lekar och därför förväntar pedagogerna sig att det 

ska ske ett lärande utifrån leken. Andra temat kallas för vad barn leker och handlar om ”lekarnas innehåll 

styrs bort från sådant som är obehagligt eller olagligt till förmån för det trevliga och nyttiga”. Med detta 

sagt menas att ”obehagliga” och ”olagliga” lekar tas bort eftersom de kan handla om att mörda någon i 
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leken. Medan ”nyttiga” och ”trevliga” lekar ser pedagogen till att de upprepas flertal gånger. En ”nyttig” 

och ”trevlig” lek kan till exempel vara att barn lagar mat i hemvrån. Lekens betydelse för lärandet 

synliggörs genom pedagogernas förhållningssätt till leken. Vidare skriver Tullgren att barnen utgörs som 

lärande subjekt vilket innebär att leken är vägen till lärandet. Genom leken kan barn till exempel lära sig 

hur samhället fungerar eller hur en ambulansbil låter. Den tredje temat hur barn leker handlar om hur barn 

samspelar med varandra i leken där kommunikationen ligger i fokus eftersom man vill förmedla 

samhällets värderingar. Vi valde just denna avhandling eftersom vi anser att den lyfter fram viktiga delar 

som är relevanta för vår studie. Tullgren lyfter fram lekens betydelse för barns lärande och hur 

pedagogerna ska förhålla sig till lärandet samt vad barnen lär sig genom lek vilket också passar in med 

syfte till vår studie. 

 

Sammanfattningsvis skriver Tullgren att leken bidrar till att barnen utvecklar god kommunikation vilket 

innebär att de stimuleras i tal, uttrycka sina känslor och förstår andras perspektiv. Tullgren belyser även 

att leken är grunden för det livslånga lärandet.  

 

5.2 Toddlers as social actors in the Swedish preschool - Toddlare som sociala personer i svensk 

förskola - Ingrid Engdahl 

Den andra avhandlingen vi har valt till undersökningen är skriven av Ingrid Engdahl (2011) som är 

universitetslektor, filosofie doktor i barn- och ungdomsvetenskap i Stockholms universitet. Engdahls 

studie handlar om barn i sociala sammanhang i förskolan. Syftet med avhandlingen är att undersöka barn 

i deras, interaktion, kommunikation och hur de skapar vänskap med varandra under olika lekstunder och 

hur de tar egna initiativ. I avhandlingen anses leken vara en viktig grundläggande faktor för barns samspel. 

Engdahl presenterar även de svenska förskolornas utveckling och ställer den enskilda förskolan i en större 

kontext.   

 

Avhandlingen är baserad på en etnografisk studie där hon observerade en avdelning med de allra yngsta 

barnen. På avdelningen fanns det femton barn och barnen var mellan ett till tre år gamla. Bland dessa 

femton barn fanns det endast sex ettåringar som Engdahl fokuserade extra mycket på. Observationerna 

pågick under nio hela månader och datainsamlingen som hon använde under observationerna var 

fotografering, fältanteckningar och videoobservationer. I den teoretiska delen använde Engdahl sig av 

femenologi där hon fokuserar på barnperspektiv det vill säga synen på barn som sociala medborgare.  

Engdahls studie delas in i två resultatdelar där den ena resultatet visar att de yngre barnen anses som 

sociala medborgare och att de är socialt kompetenta. Med detta sagt innebär det att barns initiativ till leken 
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både under och efter leken, bygger på ickeverbal kommunikation. Barn använder sig istället av gester, 

rörelse, ansiktsuttryck. Under leken visade även barn empatisk förmåga där de till exempel tar andra barns 

perspektiv och turtagning. Under lekensgång märkte Engdahl under observationerna att barn förhandlar 

med varandra. De andra resultaten visar att barn skapar vänskap. Barn använder sig av icke-verbala 

handlingar, smittade leenden och koordinerad rörelse i samband med att skapa vänskap. Ettåringarna i 

barngruppen uppmärksammar sina kompisar som individer, ett exempel som Engdahl nämner är när 

ettåringar spontant går fram till kompisarna och hälsar på de samt att de bjuder in kompisarna i leken 

genom att visa omsorg för varandra. Denna avhandling är väsentlig för vår studie eftersom Engdahl 

fokuserar på de yngre barns spontana lek och hur de samspelar med andra barn, vilket även är vår intention 

för studien.  

Avslutningsvis visade Engdahls avhandling att de yngsta barnen anses vara sociala medborgare som 

uppmärksammar och intresserar sig på varandra under leken. 

5.3 Grunden läggs i förskolan. Förskolepedagogers  tankar om utveckling, lärande och 

dokumentation - Katarina Emmoth  

Den tredje avhandlingen vi har valt till undersökningen är skriven av forskaren Katarina Emmoth (2014) 

som är verksam på Umeå universitet. Från denna avhandling har vi valt att fokusera på vissa delar som 

har kopplingar till vår undersökning och som berör lekens roll för lärande. Emmoth avhandling handlar 

om förskolepedagogernas syn kring barns lärande och hur barn utvecklar språk och kommunikation. 

Syftet med Emmoth avhandling är att hon vill utveckla kunskap om förskolepedagogernas synsätt på barns 

lärande och sedan specificera sig på förskollepedagogernas synsätt gällande barns lärande inom språk, 

kommunikation och matematik. Emmoth fördjupar syftet genom att hon även vill få kunskap om 

förskolepedagogernas förhållningssätt till dokumentation och analys av barns utveckling och lärande. 

Emmoth har även intresse för resultatets likheter och skillnader mellan pedagogerna och de olika 

förskolorna hon har besökt.  

Emmoth utgår från fyra forskningsfrågor men som tidigare nämnt så har vi valt att fokusera på en viss del 

av avhandlingen och även när det gäller forskningsfrågorna så har vi valt att specificera oss inom en fråga 

som lyder:   

 Vilka aspekter anser förskolepedagoger vara av betydelse för att skapa goda förutsättningar för 

lärande hos barn? 

Emmoth studie genomfördes i sex olika förskolor därav tre förskolor hade bra ekonomi medan de andra 

tre förskolorna fick inte alls pengar från viktpotten. Anledningen till att hon valde just dessa förskolor är 
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för att få variation i resultatet samt få möjlighet att se om sociokulturella förhållanden har betydelse för 

förskolepedagogernas arbete. Studien är baserad på intervjuer med totalt tjugo förskollärare och 

barnskötare. Emmoth motiverar sitt val genom att belysa att både förskollärare och barnskötare finns i en 

förskoleverksamhet men att de två yrkeskategorierna kan ha olika erfarenheter. Studiens kvalitativa 

intervjuer har en fenomenografisk ansats där forskaren belyser hur förskolepedagogerna beskriver sina 

erfarenheter gällande ett fenomen i en specifikt kontext.      

Emmoth redovisar studiens resultat med hjälp av två kategorier som hon kallar för ”Faktorer av betydelse 

för att skapa förutsättningar för barns lärande i allmänhet” och ”Hur barns språk- och matematiklärande 

kan stimuleras”. Men som tidigare nämnt så fokuserar vi endast på den första kategorin som handlar om 

att belysa olika förutsättningar för barns lärande. Resultatet i den första kategorin visade att pedagogerna 

tror att det finns flera olika aspekter som har betydelse för barns utveckling och lärande i förskolan. En 

viktig aspekt som förskolepedagogerna påpekade under intervjuerna är att trygghet, trivsel och glädje är 

viktiga områden som pedagogerna ska arbeta med. Dessa tre aspekter är grunden för att barn ska få 

möjlighet till utveckling och lärande i förskolan. Barnen ska känna sig trygga med pedagogerna och även 

i barngruppen. Ytterligare en aspekt som förskolepedagogerna nämner under intervjun är behovet av 

närvarande och engagerande pedagoger i barngruppen. Det handlar om att pedagogerna ska vara 

närvarande genom att befinna sig i samma rum som barnen befinner sig i och i deras lekvärld samtidigt 

som pedagogerna ska vara engagerade tillsammans med barngruppen. Vidare skriver Emmoth i resultats 

delen att pedagogernas sätt att möta barnen har en viktig betydelse för deras lärande. Med det menas att 

förskolepedagogerna måste i det sammanhanget vara lyhörda och ödmjuka inför barnen och deras 

individuella behov. 

 

Emmoth avslutar resultatdelen med att påpeka att varje enskilt barn lär sig på olika sätt och därför måste 

alla förskolepedagoger se till att anpassa verksamheten utefter varje enskilt barn för att stimulera, utmana 

och inspirera barnen. Utifrån intervjuerna har Emmoth fått reda på att det finns viktiga aspekter i förskolan 

som pedagogerna ska belysa för barnen för att de ska ske ett lärande. Den allra viktigaste aspekteten är att 

pedagogerna ska se till att alla barn i verksamheten ska känna sig trygga, de ska trivas, och vara glada. 

Utan dessa tre aspekter sker det inget lärande enligt pedagogerna som intervjuades. Den andra aspekten 

handlar om att förskolans inomhusmiljö har en viktig roll för barnens lärande och därför bör miljön 

anpassas efter varje enskilts barns behov för att stimulera och utmana barnen. Vidare skriver Emmoth att 

förskolepedagogerna är barnens förebilder och därför måste pedagogerna skapa tid för barn genom att 

sätta ord på vad barnen säger och lyssna på vad barnen har att säga. I resultatdelen belyser Emmoth även 

att fem av sex förskolor påpekar att samspelet mellan barn och barn samt samspelet mellan 
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förskolepedagog och barn är en viktig utgångspunkt för barns lärande. Sammanfattningsvis visade 

Emmoths undersökning att barn utvecklar lärande i samspel med andra. Vi valde att använda oss av denna 

avhandling eftersom Emmoth lyfter fram viktiga aspekter som berör vår studie då hon bland annat lyfter 

fram viktiga aspekter som handlar om barns lärande i förskolan samt inomhusmiljöns betydelse för barns 

lärande.  

6 Resultat och analys  

I följande del presenterar vi all datainsamling som vi har fått genom våra sex intervjuer med förskollärarna 

i de två olika förskolorna vi har besökt. Här nedan redogör vi resultatet i en löpande text utifrån vår 

intervjuguide och som vi själva har tolkat utifrån ljudinspelningarna. Vi redovisar resultatet genom att 

dela in intervjuerna utifrån den förskola förskollärarna arbetar på. Vi börjar med att presentera resultatet 

av intervjuerna från förskola 1 och sedan analyserar vi resultatet utifrån studiens teoretiska 

utgångspunkter. Vidare fortsätter vi med att redogöra för resultatet av intervjuerna från förskola 2 och 

sedan analyserar vi resultatet utifrån studiens teoretiska utgångspunkter. Vi redovisar resultatet av 

intervjuerna genom att använda oss av fiktiva namn för förskollärarna vi har intervjuat.  

 

6.1 Förskola 1  

6.1.1 Förskolläraren Eva  

Vi har intervjuat en förskollärare som har arbetat i sjutton år med hennes nuvarande yrke. Eva har varit 

på samma arbetsplats hela tiden. Förskolläraren arbetar med barn som är i åldrarna ett till två år och har 

en barngrupp på femton barn.  

 

Enligt förskolläraren är lek en lustfylld, spontan och kreativ aktivitet som väcker intresse i verksamheten 

hos barn på ett väldigt roligt sätt. Leken är som konst, dans och musik där tid och rum upphör att existera 

och man får en känsla av att bli uppfylld av något större än sig själv som lyfter en ur vardagen. När vi 

frågade Eva vad begreppet lärande innebar svarade hon att lärande är när man upptäcker något nytt och 

får nya kunskaper om något samt lär sig en ny färdighet som till exempel att hoppa eller göra en 

kullerbytta. Det handlar om att man får en djupare förståelse för något man redan känner till eller att 

tillägna sig olika faktakunskaper. Förskolläraren anser att det finns ett samband mellan lek och lärande. 

För att lära sig saker behövs fantasi, språk, samspel med andra och kunskap om orsakverkan. Sådant övar 

man sig på när man leker. Man tränar sig också på att observera andra och läsa av olika situationer, något 

som är viktiga förutsättningar för lärande. Vi frågade om det finns någon skillnad mellan lek och lärande 

och då svarade hon att om leken iscensätts för att träna förmågor eller nöta in faktakunskap, är det ingen 
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”äkta” lek. Lek i sig ska vara lustfyllt och den är värdefull för sin egen skull. Den är ingen 

undervisningsmetod. Då kan man kalla det vad det i verkligheten är, nämligen undervisning.  

 

Vidare påpekade Eva att leken är viktig för barns lärande eftersom i leken bearbetar barn sina känslor och 

upplevelser. Barn tränar sitt språk och utvecklar sin fantasi. De tränar på sin motorik och det sociala 

samspelet med andra människor. Leken skapar också förutsättningar för ett abstrakt tänkande genom att 

man föreställer sig sådant som inte finns på riktigt i leken. Eva fortsätter med att säga att barn lär sig hela 

tiden både i den fria leken och den planerade, framför allt när de känner en egen motivation och lust att 

lära.  

 

Evas roll i barngruppen är att vara nära barnen och leka tillsammans med de. Under leken ger Eva respons 

och pratar uppmuntrande med barnen samtidigt som hon ger förslag på nya sätt att leka. Eva erbjuder 

barnen rekvisita till leken. Hon observerar också hur barnen leker tillsammans eller själva samt påminner 

de om lekar som de har uppskattat när de är ledsna eller trötta. Förskolläraren anser att pedagoger ska vara 

närvarande i barngruppen framför allt om barnen är väldigt unga men även när de blir äldre. Eva berättade 

att många barn har svårt att komma in i leken och kan bli utanför. Dessa barn måste pedagogerna hjälpa 

och stötta. Eva anser att man som pedagog måste vara närvarande i leken för att förebygga konflikter, 

motverka maktspel och destruktiva lekar. Även äldre barn kan ibland behöva lite inspiration till sin lek 

för att vidga deras vyer och för att känna sig sedda. De mest populära fria lekar som pågår i Evas barngrupp 

är att springa och jaga varandra, låtsas att det finns en farlig spindel som man måste skjuta och springa 

ifrån, mata dockorna, laga mat, baka kakor, gömma sig, skicka bilar och bollar till varandra, bygga torn 

och leka att man är olika djur.  

 

Det som inte anses vara lek enligt förskolläraren är måltider, påklädning, blöjbyten, samling, sagoläsning 

och bus det vill säga när barn till exempel slåss för att retas eller skriker för att busa på vilan. Vidare 

berättade Eva att kulturupplevelser som till exempel teater och bibliotek inte heller är lek eller när barn 

ska förflytta sig från den ena aktiviteten till det andra.  

 

Eva berättade att hon ger respons på barns lek genom att skapa goda förutsättningar för barnen med hjälp 

av en genomtänkt pedagogiskt miljö. Men även genom att skapa en god planering av dagen där leken får 

utrymme för att främja varje enskilt barn. Förskolläraren tycker att innemiljön påverkar barnens lek och 

lärande. Innemiljön måste vara tydlig och välorganiserad samtidigt som det måste finnas element som 

väcker fantasin och ger inspiration till lek. Det som bör finnas i en bra pedagogisk innemiljö som stimulera 

barnen i deras lek och lärande är ställen där barn kan gömma sig och krypa i. Vidare ger Eva exempel på 
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innebördsrikt material som ska finnas i en pedagogisk innemiljö exempelvis figurer, dockor, djur, bygg- 

och konstruktionsmaterial, sand, utklädningskläder, bilar och vagnar. Men även materiel som kan bli lite 

vad som helst som till exempel kartong och bollar samt saker som låter på olika sätt exempelvis 

instrument. Vi frågade förskolläraren vad hon anser om den pedagogiska dokumentationen och om det 

sker ett lärande hos barnen med hjälp av den och då svarade förskolläraren att genom återbesöka det man 

har varit med om, väcks det nya tankar om samma fenomen. Genom dokumentation får barnen en känsla 

av det de har varit med om är något betydelsefullt och viktig samtidigt som det uppskattas av de vuxna. 

Förskolläraren avslutade intervjun med att säga att leken är den viktigaste aktiviteten på förskolan.  

 

6.1.2 Förskolläraren Isabelle  

Vi har intervjuat en förskollärare som har arbetat som förskollärare i trettiofyra år. Isabelle har dock 

arbetat på nuvarande arbetsplats under cirka ett år tillsammans med nitton barn som är tre till fyra år 

gamla.  

 

När vi frågade förskolläraren vad begreppen lek och lärande betyder för henne då berättade hon att lek 

handlar om att det ska vara roligt och utvecklande medan lärande handlar om det enskilda barnets livslånga 

lärande. Förskolläraren berättade att det finns flera samband mellan lek och lärande. Isabelle påpekade att 

barn lär sig hela tiden under pågående lek samtidigt som allt lärande ska ske på ett roligt sätt, det vill säga 

genom lek. Lärande kan självklart ske på andra sätt som till exempel genom undervisning men då är det 

kanske inte lika roligt och lustfylld för barnen. Sedan återkom hon till att allt lärande ska ske naturligt och 

man som pedagog kan främja all lärande med hjälp av lek. 

 

Förskolläraren berättade att man inte heller får glömma de barn som har svårt med samspel och svårt med 

att följa andra barn i leken. Dessa barn bör man som pedagog oftast stödja eftersom de kan skapa konflikter 

och misslyckas i leken med andra barn. Detta ledde in oss i nästa fråga där vi undrade vilken roll hon har 

under barnens fira lekstund. Isabelle skrattade lite och sa oftast inte delaktig, bara ibland. Hon förklarade 

att man som pedagog inte alltid ska vara med i leken eftersom det är viktigt att de vuxna inte stör leken. 

De vuxna ska vara närvarande och observerande under barnens fria lekstund men om förskolläraren 

observerar att hon behövs i en lek så deltar hon med all ära.  

 

Isabelle berättade att barnen på hennes avdelning har flera olika favoritlekar som till exempel fantasilek 

där de låtsas att de är mammor som lagar mat till sina barn. Barngruppen tycker även om bygg- och 

konstruktion lekar där de bygger med olika material som exempelvis lego och kartong liknande figurer 
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som de bygger höga torn med. När vi frågade förskolläraren vad hon anser inte vara lek i verksamheten 

då svarade Isabelle att hon försöker göra det mesta genom lek men i förskolan finns det rutiner som man 

måste förhålla sig till och som inte kan klassas som lek, till exempel matsituationer och vilostunden. Men 

hon försöker ändå göra dessa stunder så lustfyllda som möjligt.  

 

Förskolläraren berättade att hon försöker främja varje enskilt barns lärande genom att erbjuda dem olika 

föremål som lockar till lek. Hon ger exempel på att vissa barn brukar tycka om att leka samma lek och 

med samma material varje dag eftersom de känner trygghet på detta vis. Det är viktigt att hon som 

förskollärare utvecklar dessa barns lärande också genom att till exempel utveckla leken och erbjuda nytt 

material till leken. Förskolläraren anser att den pedagogiska innemiljön har en stor påverkan på barns lek 

och lärande däremot anser hon inte att det ska finnas allt för mycket material utan att det ska finnas varierat 

material. Det är för att hon anser att barn har väldigt bra fantasi där de till exempel använder en och samma 

tygbit som koja men även som utklädningsmaterial. Isabelle påpekade att det sker lärande med hjälp av 

pedagogisk dokumentation om pedagogen utför det tillsammans med barnen såsom det egentligen ska 

ske. Förskolläraren berättade att hon utför pedagogisk dokumentation tillsammans med barnen redan på 

1980 talet. Isabelle berättade att på 80-talet samtalade de utifrån fotografier som kom flera veckor efter 

aktiviteten eftersom man fick skicka efter korten. Däremot så dokumenterade de kanske inte ner allt på 

samma sätt som de gör idag men samtalen lagrades i minnet. Hon fortsätter med att berätta att barnen 

redan då tog kort själva och skapade dokumentation. Genom detta arbetssätt hann hon som förskollärare 

vara med barnen istället för att dokumentera.  

 

Vi avslutade intervjun genom att fråga förskolläraren om hon vill berätta något mer angående barns lek 

och lärande i förskolan. Hon funderade en stund och berättade att hon vill gärna ge oss råd som blivande 

förskollärare. Låt barn vara barn! Ha inte för uppstyrt verksamhet. Ju fler uppbrott barnen har under dagen 

ju mer stressade blir de. De rutiner vi har idag med mat, vila, gå ut, gå in och massa fler är väldigt många, 

bryt bara de. Ingen stressad människa lär sig något, ingen lär sig om man tycker det är tråkigt. Leken ska 

vara lustfylld och meningsskapande. 

 

6.1.3 Förskolläraren Patricia  

Vi har intervjuat en förskollärare som har arbetat som förskollärare i fem år på en och samma förskola. 

Patricia arbetar med de allra äldsta barnen och har en barngrupp på tjugoett barn.  
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Förskolläraren berättade att den fria inomhusleken gynnar barnen i deras lärande genom att hon tänker att 

begreppen lek och lärande går ihop samtidigt som de inte går att skiljas. Patricia påpekade att lärandet 

sker i leken hela tiden genom exempelvis att barnen lär sig i leken antingen själva eller tillsammans med 

en kompis eller pedagog. Barn bearbetar det som de har varit med om genom sin lek. Patricia berättar att 

barn som har varit med om något, upplevt något och sett något kopplar de detta till sin fantasi när de leker 

själv eller tillsammans med andra kompisar. Vidare fortsätter förskolläraren med att berätta att barn lär 

sig att samspela med varandra genom att lyssna, leda och underordna sig i sitt rolltagande i leken. 

 

Förskollärare anser att sin roll som pedagog är otroligt viktig i barnens lek. Hon anser att lek och lärande 

går ihop genom att pedagoger ska vara med och vara närvarande i barnens lek. Pedagogen ska vara med 

i leken på barnens egna villkor eller växla med att leda leken så att leken sätts igång om behovet finns. 

Patricia fortsätter med att berätta att pedagoger allmänt ska in och ut ur leken för att vara stöttande men 

också för att låta barnen ha friheten i leken och för att barnen ska kunna uttrycka sina tankar. 

Förskolläraren anser att alla pedagoger ska vara stöttande för barnen vid till exempel konfliktlösning 

genom att jobba med värdegrunden. Hon som förskollärare ska lyssna in båda barnens tankar om vad som 

har hänt och låta barnen diskutera med varandra med hjälp av en pedagog om hur de ska lösa konflikten. 

Förskolläraren tycker att man ska vara stöttande för de barn som behöver hjälp med leksignalerna och 

samspelet i leken, genom att hon som pedagog lyssnar, observerar och dokumenterar hur barnen samspelar 

med varandra. Men också genom hur barnen möter materialet för att hon ska kunna reflektera med andra 

pedagoger och andra barn för att vidare utveckla och fördjupa barnens lek.  

 

Förskolläraren anser att barn utvecklar lärande utifrån projektet som de kopplar in i barns fria lek genom 

att iscensätta nya miljöer som barn kan möta i den fria leken. Genom att barn själva vill och är nyfikna på 

något som de vill inspireras med exempelvis magi eller fakta utifrån det som barnen ser och hör utifrån 

deras dokumentationer. På detta sätt tänker Patricia att den fria leken inomhus och utomhus gynnar barnen 

i deras lärande på många olika sätt. 

 

6.1.4 Analys av resultat utifrån Vygotskijs teori  

I förskola 1 fann vi flera gemensamma synsätt gällande lekens roll för barns lärande. Förskollärarna var 

eniga om att den fria leken ska vara lustfylld, kreativ och frivilligt. För att det ska kunna ske ett lärande 

behöver barn kunna använda sig av fantasi, språk och samspel. Förskollärarna påpekade även att språk 

och fantasin utvecklas under tiden barn leker men även motoriken och de sociala samspelet mellan barn 

och barn samt mellan barn och pedagog utvecklas. Leken skapar förutsättningar för ett abstrakt tänkande 
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genom att barn använder fantasin i till exempel rollek där barnen förankrar sig olika roller som till exempel 

att de låtsas vara en mamma som lagar mat till sina barn eller att man är olika djur. Vygotskij skriver att 

det är när barn föreställer sig i olika roller det är då barnen visar äkta kreativitet vilket ger betydelse för 

barns lärande (Vygotskij, 1995:15). En av förskollärarna påpekade att barn har väldigt bra fantasi, de kan 

till exempel använda sig av en och samma tygbit som en koja men även som utklädningsmaterial. 

Vygotskij påpekar också detta då han skriver att barn kan göra allt av allt (Vygotskij, 1995:39).  

 

Genom lek och med hjälp av olika sociala sammanhang får barn möjlighet att bearbeta det som de har 

varit med om. Det kan till exempel handla om något som barn har upplevt och som de kopplar till sin 

fantasi genom olika sociala sammanhang. Det sociala samspelet i leken leder till att barn lyssnar på 

varandra och de skaffar sig en ledande roll i leken samtidigt som de får möjlighet att underordna sig i sitt 

rolltagande. Det skriver även Vygotskij om där han påpekar att leken är en kreativ bearbetning av intryck 

som barn har varit med om, ”ett sätt att kombinera de och därav skapa en ny verklighet, som motsvarar 

barnets egna behov och intressen. På samma sätt som leken är barnets strävan till litterärt skapande ett 

uttryck för fantasins aktivitet ” (Vygotskij, 1995:15-16). 

 

6.1.5 Analys av resultat utifrån Fröbel teori   

Förskollärna ansåg att leken sätter grunden till allt lärande i förskolan. Leken är som en konst, dans och 

musik. Genom lek upphör tid och rum. Detta betonade Fröbel också då han ansåg att bland annat musik, 

sång och målning är viktigt för barnen eftersom de är blivande konstnärer (Fröbel, 1995:16). Leken ska 

vara lustfylld och utifrån barnens intresse så att de får möjlighet att bearbeta sina upplevelser och känslor. 

Förskollärarna påpekade att barnen lär sig hela tiden då de leker och för att lärande ska ske på ett lustfyllt 

sätt så är det viktigt att leken är rolig eftersom lek och lärande är två begrepp som man inte kan sära från 

varandra. Fröbel påpekade att barnens intresse har en viktig grund för människans drivkraft,  han menar 

att ”verkskapandet är människans mest typiska drag, att fyllas med yttre intryck som sedan tar sig uttryck 

i att skapa ett yttre verk” (Fröbel, 1995:27). 

 

Förskollärarna var överens om deras roll i leken. Förskollärarna anser att de ska vara närvarande och 

stöttande under tiden barnen leker. De ska vara uppmuntrande, ge respons samt ge förslag på nya lekar 

eller material till leken. Genom att en pedagog är närvarande i barngruppen kan de förebygga konflikter, 

motverka maktspel och destruktiva lekar. En pedagog ska vara stöttande för barnen. Förskollärarnas 

synsätt stämmer överens med Fröbels teori då han också påpekar att de vuxna ska vara tillsammans med 

barnen för att lära olika saker tillsammans och skapa kunskap. Pedagogerna ska varken ha en dominerade 
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roll eller överordnad barnen. Både pedagogerna och barnen har en gemensam uppgift och det går ut på att 

tillsammans bli klokare och utveckla ett lärande (Fröbel, 1995:18). 

 

6.1.6 Analys av resultat utifrån Reggio Emilia teori   

Förskollärarna på förskola 1 ansåg att just innemiljön påverkar barns lärande. Det är en av anledningarna 

till att innemiljön ska vara tydlig och väl organiserad för att även väcka barns fantasi och ge dem 

inspiration till lek. En bra pedagogisk innemiljö är när barnen blir stimulerade i deras lek samt att miljön 

ska vara utmanade. Sandra Smidt skriver om Malaguzzis tankar om förskolemiljöns viktiga betydelse för 

barns lärande där Malaguzzi påpekar att barn i förskolan ska ha rätt till en miljö som ska stimulera barns 

hundra olika språk. Genom en välorganiserad miljön får barn möjlighet att ställa frågor, tala, lyssna och 

följa sina passioner med mera (Smidt, 2014: 126). Förskollärarna berättade vidare att det bör finnas 

varierande material allt ifrån konstruktionsmaterial till utklädningsmaterial i förskolemiljön. En av 

förskollärarna ansåg att det inte ska finnas allt för mycket material utan att det är viktigare med varierat 

material på avdelningen. Med varierat material menar förskolläraren att till exempel en kartong kan 

omvandlas till en koja men även till byggmaterial. Detta påpekar även Malaguzzi då han anser att en 

förskolemiljö ska vara rik och komplex för att främja och stödja barnen i deras lärande (Smidt, 2014: 126). 

 

Förskollärarna ansåg att utifrån pedagogisk dokumentation sker lärande dock endast om barnen får 

möjlighet att återbesöka dokumentationen eftersom det är genom återkoppling som det väcks nya tankar 

hos barnen. Genom pedagogisk dokumentation skapar barn en känsla av att det som de har gjort har en 

betydelsefull mening och som uppskattas av både pedagoger och föräldrar. En av förskollärarna berättade 

att de pedagogisk dokumentation är en viktig del i förskolan redan under 1980-talet. De utförde 

pedagogisk dokumentation på den tiden också dock dokumenterade de inte ner allt på samma sätt som de 

gör idag. I litteraturen Malaguzzi – grundaren av Reggio Emilias förskoleverksamhet påpekas detta även 

av Smidt som skriver om Malaguzzi som påpekar att dokumentation står i fokus inom Reggio Emilia 

förskolor. Dokumentation bidrar till att barn får möjlighet att uppleva att det de har utfört är något 

värdefullt genom pedagogernas dokumentation och anteckningar av olika händelser. Genom att barn får 

möjlighet att återkoppla till dokumentation sker det lärande och nya synsätt utvecklas hos barnen (Smidt, 

2014:69-70). 
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6.2 Förskola 2 

6.2.1 Förskolläraren Emelie  

Vi har intervjuat en förskollärare som har arbetat som färdig förskollärare i fem år. Sedan fyra år tillbaka 

har förskolläraren arbetat på hennes nuvarande arbetsplats men tidigare gjorde hon sitt introduktions år i 

en annan förskola. Förskolläraren arbetar med en barngrupp på arton barn som är ett till två år gamla.  

 

Förskolläraren anser att leken är väldigt viktigt och värdefullt. För henne handlar leken om att det ska vara 

lustfyllt och fantasifullt. Leken är ett sätt för barnen att bearbeta sina uppfattningar och tankar om sin 

omvärld. I leken synliggörs barnens intresse och vad som är viktigt och aktuellt för de. Leken ger även 

utrymme att bygga starka relationer genom att den skapar gemenskap och samhörighet. Emelie fortsätter 

med att berätta om att lärande är ett brett begrepp som hon kopplar till nya upptäckter och erfarenheter 

som hjälper barnen att förstå sin omvärld. Vidare berättade förskolläraren att leken används som en 

lärandemetod i förskolans verksamhet. Deras uppdrag är att erbjuda lustfyllda sammanhang utifrån 

barnens intressen som inspirerar och motiverar barnen till lärande och utveckling. Vi frågade 

förskolläraren om hon anser att det finns någon skillnad på lek och lärande och då svarade hon att leken 

har fått en större roll i förskolans läroplan vid den nyaste revideringen vilket är bra. Emelie upplever att 

många i förskolans verksamhet, anser att leken är viktig samt lägger stor vikt att erbjuda barnen utrymme 

till fri lek. Men däremot har de börjat samtala om ”leka för lekens skull”. När barnen leker och 

pedagogerna deltar aktivt i leken blir det lätt att man bekräftar barnens lek men också att man omvänder 

det till en lärande situation. Som pedagog vill man gärna ofta tillägga lärande moment men det man inte 

får glömma är att barnen ska äga leken. När får barnen bara leka för lekens skull? För att bara ha roligt! 

Leken som har en betydande roll i verksamheten är ändå inte den som syns i deras pedagogiska 

dokumentationer. Generellt är det bilder från planerade lärarledda aktiviteter med tydligt lärande syfte 

och mål. Emelie upplever att den fria leken ofta tas för givet och att fokus främst ligger på lärande. 

Lärandet diskuteras och reflekteras både utifrån att utmana barnens utveckling samt är det leken som visas 

upp som främsta fokus i förskolans verksamhet. Emelie upplever även att det är svårare att samla 

dokumentation som grund till reflektion på den fria leken för att den sker i spontana sammanhang.  

 

Förskolläraren anser att leken är väldigt viktig för barnens lärande. I den aspekten att alla pedagoger ska 

lägga grunden till livslångt lärande. När de erbjuder lärande i en lekfull, lustfylld och fantasifull situation 

upplever hon att de bygger upp bra associationer och samband som de på sätt tillägnar sig kunskap i 

grunden. Precis som förskolläraren nämnde ovan är leken ett sätt för barnen att bearbeta sina upplevelser 

och tankar. Där är det upp till pedagogerna att vara lyhörda och möta barnen i det som de försöker förstå, 
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utforska och intresserar sig för. Dessutom sker det lärande mellan barn och barn i leken. Leken ger inte 

bara utrymme för olika lärande som konkret fakta utan också socialt sampel och sociala koder. Vi frågade 

förskolläraren om pedagoger ska vara närvarande eller frånvarande i barnens lek och då svarade Emelie 

att hon tror generellt att barnen gläds över att ha en närvarande pedagog med i leken. Sedan beror också 

det närvarande på om behovet av stöd i leken. Pedagogen behövs i olika situationer som stöd för barnen 

att knäcka lekkoder. Men barn behöver också få leka utan bidrag från en vuxen, behovet växer i relation 

till barnets ålder. Vidare berättar Emelie att hon arbetar med de yngsta barnen och att hon är ofta 

närvarande och stöttande i barnens lek. Detta genom att bekräfta barnens utforskande och bidra med att 

sätta ord på vad barnen gör samt även stötta i att ta deras lek vidare med fantasin. Förskolläraren anser att 

det är positivt med närvarande pedagoger i barnens lek. Men som pedagog måste man läsa av lägget och 

även låta barnen äga leken. Det är lätt att som pedagog styra leken till ett lärande syfte. Barnen behöver 

få leka bara för att det är kul att låta det magiska leva kvar i leken.  

 

En bra pedagogisk miljö enligt förskolläraren ska inspirera och välkomna barnen till att utforska med 

nyfikenhet. De arbetar med rum i rummet som de kallar stationer. Stationerna erbjuder olika aktiviteter 

exempelvis skapande, bygg- och konstruktion, rollspel med mera. Miljön bör vara tydlig, tillgänglig och 

tilltalande. Tydlig i en aspekt att barnen ska veta var olika föremål förväntas vara och genom introduktion 

får barnen veta vad man kan gör med materialet. Tydlighet i miljön skapar på så sätt en trygghet. Med 

tillgänglig material och redskap får barnen möjlighet att bygga upp en känsla av ansvar och självständighet 

även material som är tilltalande och spännande lockar barnen till lek och lärande. Emelie påpekade att en 

pedagogisk miljö är även föränderlig. När pedagoger upplever att barnen har tappat intresse eller om de 

upplever att stationen inte funkar längre möblerar de om i miljön. Förskolläraren väljer att möblera om 

deras pedagogiska miljö utifrån barnens intressen och behov. Vidare berättar förskolläraren att en miljö 

som är trygg, inspirerande och där barnen erbjuds att utforska utifrån sina intressen är en stimulerande 

miljö. Förskolläraren tillsammans med hennes arbetslag arbetar med att erbjuda olika uttrycksformer och 

ett brett utbud av material som barnen kan utforska med. Förskolläraren upplever att innemiljön är mer 

genomtänkt och satt i förhållande till lärande syfte. Detta tror hon är kopplat till vana hos pedagogerna.  

 

Emelie anser att pedagogisk dokumentation är ett bra verktyg för att synliggöra barnens intresse och även 

grunden för reflektion av barnens lärande och utveckling. De samlar dokumentation i from av bilder, 

skapande och kommentarer från barnen som de sedan återkopplar i pedagogiks dokumentation under 

exempelvis samlingar. I återkopplingen uppmärksammar de vad barnen har fastnat för och vilka frågor de 

har. I sin tur ger detta grunden till hur förskolläraren tillsammans med sitt arbetslag ska fortsätta med det 

som de ska fokusera på och erbjuder i verksamheten. Barnen blir på så sätt aktiva deltagare till sitt eget 
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lärande. Emelie berättade att pedagogisk dokumentation sitter uppe på väggarna för att synliggöra deras 

verksamhet för föräldrarna och för att göra de mer insatt och delaktiga.   

 

6.2.2 Förskolläraren Anna- Maria  

Förskolläraren vi har intervjuat har arbetat som förskollärare i femton år och som fritidspedagog i fyra år. 

Anna-Maria har arbetat i tolv år på den nuvarande arbetsplatsen. Idag arbetar hon tillsammans med femton 

barn som är tre till fyra år gamla. 

 

Den fria leken är enligt förskolläraren viktig för barn av många anledningar dels för att barn ska bearbeta 

erfarenheter, prova nya kunskaper, aktiv användning av sina språkkunskaper men också för att utveckla 

sin fantasi. Förskolläraren berättade att den definition av lärande som hon fick till sig under utbildningen 

var att när man lär sig något ser man på sin omvärld på ett nytt sätt än innan, man utvidgar sig och sina 

kunskaper. Det man lär sig kan vara både positivt och negativt. Man kan lära sig att man till exempel inte 

var så bra på något som man trodde. Under intervjun berättade Anna-Maria att på deras senaste nätverk 

så tittade de på ”förskola 21” som är en applikation som ger fortbildningsmaterial för all personal i 

förskolan. Just under detta nätverk tittade de på lek som hon ansåg vara väldigt intressant och innehållsrikt. 

Vidare fortsatte förskolläraren med att påpeka att lek ger en massa lärande men leken i sig ska vara för 

lekens egen skull och inte ha lärande som syfte. Om lärandet är syftet upphör det att vara lek. Anna-Maria 

anser att det är bra att den nya läroplanen betonar detta också. Förskolläraren berättade att lek är när barn 

initierat, i alla fall den fira leken. Leken är oftast lustfyllt och fantasifullt där man självklart lär sig massor 

när man leker. Anna-Maria berättade att lärande kopplat till undervisning är ju oftast på initiativ av en 

pedagog, kanske inte med så mycket fantasi men i bästa fall lustfyllt. Förskolläraren påpekade att hon 

anser att den fria leken är otroligt viktig för barns lärande. Lärande som sker i samband med fri lek är till 

exempel utveckling av samspel, turtagning, fantasi, bearbetning av erfarenheter, språkutveckling, 

förståelse för andra människor och mycket mer. Anna-Maria påpekade att det inte är säkert att det sker ett 

lärande vid planerade aktiviteter bara för att pedagogen lär ut och har ett syfte med aktiviteten med en 

intention att de ska ske ett lärande, men det är självklart önskvärt för alla pedagoger. 

 

När vi frågade förskolläraren vilken roll hon har i barnens fria lek då svarade hon att de kan vara väldigt 

varierande, ibland är hon med i leken när hon till exempel ska på låtsas handla i barnens affär eller när 

hon tar rollen som en kattunge. Förskolläraren berättade att ibland vill barnen också vara i fred, vilket 

man så klart får respektera. Det kan även hända att hennes roll är att stödja och förebygga att leken inte 

går över gränsen för att några barn inte har så stor impulskontroll. Förskolläraren berättade att de även har 
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barn som behöver träna upp sin lekkompetens ofta vad det gäller turtagning eller att förklara vad som 

förväntas av ett barn i leken och vilka intentioner andra barn har och de olika lekkoder. Men även att ge 

ett utökat lekvokabulär eller ge lite extra näring till leken när det behövs. Detta anser hon beror på varje 

enskilt barns behov men det är en självklarhet att en pedagog måste finnas i närheten av barnen och se till 

att det inte sker några kränkningar i en pågående lek. 

  

Barnen på Anna-Marias avdelning gillar att leka olika typer av rollek som till exempel sjukhus, frisör, 

restaurang, affär, ”mamma, pappa, barn”, bilaffär och husbygge till olika varelser i byggrummet, lek i 

legohörnan med gubbar och fordon. Vidare berättade förskolläraren att oftast är det ingen lek vid 

matstunderna eller i samband med den dagliga lässtunden dock dramatiserar de boken ibland. Under 

lässtunden kan det ibland spåra ur när barnen springer eller kastar saker, men det kan också ingå i en lek 

men som pedagogerna helst inte vill ha inomhus.  

 

Förskolläraren berättade att de observerar lekförmågan hos varje barn, vad de helst leker, hur, var och 

med vem. Anna-Maria berättade att vissa barns lekkompetens behöver pedagogerna stödja när de får vara 

med i leken så kan de ge näring åt leken med lite nya idéer, vilket de märker när barn leker just det på 

egen hand sedan. Anna-Maria anser att hon främjar barnens lek genom att tillföra material. Vidare 

berättade Anna-Maria att det finns ett speciellt sätt som hon tillför varje enskilt barns lärande i leken, men 

att varje barn lär sig i leken är hon helt övertygad om. 

 

Förskolläraren påpekade att hon tror absolut att den pedagogiska miljön påverkar leken och lärandet.  Hon 

berättade att en rik miljö ger inspiration. Ett öppet material kan bli vad som helst och ger näring åt fantasin. 

Om man som pedagog dessutom tillåter att kaplastavar från byggrummet kan bli fiskpinnar i 

fantasirummet är lekmöjligheterna näst intill oändliga. I leken lär barn massor och inspireras av varandra. 

Det kan vara att barn skriver menyer till sin restaurang, att de sorterar upp låtsasmaten eller djuren i olika 

kategorier eller att de pratar om vilken glass som är dyrast på glassmenyn på väggen och så vidare. Anna-

Maria tycker att det ska finnas ett rikt material men framförallt en tydlig struktur och enskilda utrymmen 

för fantasi- och rollek samt för bygg- och konstruktionslek. I dessa områden ska det finnas en 

grundordning som återställs genom sortering av barnen. Anna-Maria anser att om man inte gör det kan 

man ha hur rikt material som helst utan att lekinspiration och lärande infinner sig. Hon tror framför allt 

att pedagogisk dokumentation synliggör lärandet för barnen vilket hon tänker är lika viktigt. 

 

När vi frågade förskolläraren om hon vill berätta något mer om barns lek och lärande då berättade hon att 
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om man ska sätta det ena framför det andra, så tycker hon att leken ska vara överordnat lärandet i förskolan 

och även i förskoleklassen. 

 

6.2.3 Förskolläraren Melissa  

Vi har intervjuat en förskollärare som har arbetat i nitton år med hennes nuvarande yrke, Melissa har dock 

arbetat i fyra år i den nuvarande arbetsplatsen. Melissa har en barngrupp på sjutton barn som är fem till 

sex år gamla.  

 

När vi frågade Melissa om vad begreppet lek betyder för henne då svarade hon att det handlar om samspel 

och samarbete mellan olika människor, vilket är ett fantastiskt sätt att tillgodogöra sig kunskap. Till 

skillnad från lek handlar lärande för förskolläraren om att utvecklas, få ny kunskap och även utmanas. 

Vidare berättade förskolläraren att sambanden mellan lek och lärande är en självklarhet. Hon påpekade 

att barn lär sig hela tiden i allt de gör. Lek kan barn använda sig av när de ska lära sig nya saker eller när 

de vill befästa kunskap men lärandet kan även pågå utan lek. Förskolläraren poängterade att leken är 

otroligt viktig för barnen i deras lärande, hon berättade att hon har många gånger använt leken som redskap 

för att fånga omotiverade barn. Leken möjliggör även att använda barnens intresse i lärandet. Det sker 

lärande i all lek oavsett om det är planerad eller fri lek. 

 

Vi frågade förskolläraren vilken roll hon har under barnens fria lek och då berättade hon att i början av 

terminen är hon med i leken men allt eftersom barnen blir trygga med varandra så håller hon sig i 

bakgrunden. Men hon finns tillhands för att hjälpa till vid konflikter eller för att hjälpa de barn som har 

svårt med det sociala samspelet. Melissa påpekade att det är inte alltid en pedagog som måste vara med i 

barnens lek men naturligtvis ska pedagogen finnas närvarande så att hon kan hjälpa till när någonting väl 

inträffar.  

 

Förskolläraren berättade att de i verksamheten försöker få in lek i allt de gör, även vid till exempel 

påklädning i hallen. Förskolläraren försöker främja varje enskilt barns lärande genom att hon tar reda på 

deras intressen så att hon kan se till att det finns rätt material för att det ska bli bra lek. Melissa berättade 

att barnen på denna avdelning tycker om att leka med till exempel byggmaterial, skapa med 

återbruksmaterial, kojbygge och rollekar. Genom varierat material kan barnen hitta på massa lek som även 

skapar lärande. Det är också viktigt att det finns material som barnen är intresserade av. Det kan 

exempelvis vara byggmaterial i olika former, skapande material, papper, pennor och mattor för att 

avgränsa lekgrupper. Det ska finnas enligt Melissa mycket mer material som är bra och som gynnar barnen 
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i deras lek och lärande. Förskolläraren Melissa avslutade intervjun med att hon påpekade att leken är 

otroligt viktig för barns lärande och utveckling. 

 

6.2.4 Analys av resultat utifrån Vygotskijs teori  

I förskola 2 fann vi flera gemensamma synsätt då förskollärarna anser att leken är väldigt viktig och 

värdefull för barnen. Leken ska vara fantasifullt och lustfyllt eftersom i leken kan barn bearbeta sina 

uppfattningar och tankar. Genom lek får barn möjlighet till att bygga starka relationer genom att leken 

skapar gemenskap och samhörighet. Förskollärarna var även eniga om att leken har en stor betydelse för 

barnens livslånga lärande. Förskollärarna bör därför erbjuda barnen lekfulla lekar för att barnen ska 

tillägna sig olika kunskaper och för att barnen ska kunna bearbeta sina erfarenheter, upplevelser och 

tankar. Förskollärarna lyfter fram det sociokulturella perspektivet som tillgång till barnens fortsatta 

lärande där barnen aktivt bearbetar sina språkkunskaper och provar på nya kunskaper.  

 

I litteraturen Vygotskij och de små och yngre barnens lärande påpekas detta även av Smidt som skriver 

om Vygotskij som anser att allt lärande sker i sociala sammanhang (Smidt, 2010:34). I det sociala 

sammanhanget interagerar barnen tillsammans med andra barn och vuxna. Genom att interagera med 

andra får barnen möjlighet att skapa en gemensam kultur. Detta ger barnen även en möjlighet att förändra 

sitt tankesätt (Smidt, 2010:61). Genom interaktionerna med barn och vuxna används språket som ett 

kommunikationsmedel och som ett verktyg för delat intresse. Språket internaliseras genom barnens 

tänkande och som i sin tur kontrolleras genom lek (Smidt, 2010:127).  

 

Förskollärarna påpekade att under den fria leken utvecklar barnens samspel, turtagning, fantasi, 

bearbetning av erfarenheter, förståelse för andra människor och mycket mera. Förskollärarna gav exempel 

på flera olika lekar som barnen på avdelningen leker under deras fria lekstund. Barnens lekar innefattade 

bland annat sjukhuslekar, frisörlekar, restauranglekar och bygglekar. Den mest populära leken som var 

gemensamt för förskollärarnas barngrupper var rollek där barnen använder sin fantasi och skapar sig olika 

roller som till exempel mamma, pappa och syskon. De olika lekarna gynnar barnen i deras lärande och 

inspirerar barnen till att lära av varandra samtidigt som leken övar barnens samarbetsförmåga vilket enligt 

förskollärarna är ett fantastiskt sätt att tillgodogöra sig kunskap på. Smidt skriver om Vygotskij som 

påpekar att när barn leker med föremål börjar de tänka abstrakt. Vygotskij betraktade rollek som 

tillägnelse av sociokulturella vanor. Den fria leken som är vald av barnet själv bidrar till att barnet 

engagerar sig djupt i leken samtidigt som leken blir spännande. Eftersom i den fria leken kontrollerar 

barnen själva leken kan de tryggt uttrycka sin glädje, rädsla och känslor (Smidt, 2010:159-160). 



 38 

6.2.5 Analys av resultat utifrån Fröbels teori  

I förskola 2 fann vi gemensamma synsätt utifrån Fröbels teori där vi kunde se att alla förskollärare var 

eniga om att leken är en viktig del i barnens liv och att i leken synliggörs barnens intressen. Genom lek 

kan barnen bygga starka relationer mellan varandra i deras gemenskap och samhörighet. En av 

förskollärarna nämnde även att leken används som en lärandemetod i förskolan. Leken anses mer viktigt 

idag då begreppet lek har en större betydelse och är viktig för dagens verksamhet. I litteraturen 

Människans fostran skriver Fröbel att under barnens tidiga år handlar leken inte om en leksak. Leken är 

allvarlig och har stor betydelse för barnen. Genom den lek som barnet frivilligt väljer utvecklas hela barnet 

samtidigt som genom leken synliggörs barnets kunskaper (Fröbel, 1995:56). Vidare berättade 

förskollärarna att barnen ska ha kul i leken för att låta det magiska leva kvar i den. Fröbel påpekar också 

att leken skapar glädje, frihet och tillfredsställelse för barnens inre och yttre värld (Fröbel, 1995:55). 

 

Förskollärarna anser att den fria inomhusleken är viktig för barnen för att de ska kunna bearbeta sina 

erfarenheter men också för att prova nya kunskaper. De påpekade även att den fri inomhusleken är viktig 

för barnens språk och för att kunna använda och utveckla sin fantasi. Fröbel anser att språket också är 

viktig eftersom det är som ett kommunikationsmedel för lärande (Fröbel, 1995:27). Alla förskollärare i 

förskola 2 var överens om att i leken lär man sig massor från att man lär sig turtagning till att visa empati 

för varandra. Med detta sagt innebär det att barn lär sig individuellt i leken men också med andra. Genom 

lek får pedagogerna möjlighet att använda barnens intresse i själva lärandet. Förskollärarna påpekade att 

genom leken sker det alltid ett lärande både i den fria leken och den planerade. Detta skriver även Fröbel 

om där han påpekar att den fira och spontana leken har en viktig roll för barnen. Det är även en av Fröbels 

centrala upptäckter (Fröbel, 1995:27). 

 

Förskollärarna anser att pedagogerna ska vara lyhörda och utmana barnen i deras lek och försöka möta 

barnen i något de försöker utforska. Förskollärarna vi har intervjuat anser att de ska se till att sätta ord på 

vad barnen säger och vara stöttande i barnens lek. De påpekade även att det är en självklarhet att en 

pedagog ska finnas i närheten av barnen medan de leker. Förskollärarna kan variera genom att vara med 

i leken ibland eller genom att bara vara i närheten, för att visa att de finns som stöd. Men även som Fröbel 

skriver att pedagogerna ska vara närvarande för att tillsammans utforska och utveckla nya kunskaper 

(Fröbel, 1995:18) 
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6.2.6 Analys av resultat utifrån Reggio Emilia teori   

Förskollärarna på förskola 2 påpekade att innemiljön ska var inspirerande och välkomna barnen till att 

utforska med nyfikenhet. Miljön ska vara tydlig och tilltalande. Med tydlighet menar förskollärarna att 

barnen ska kunna hitta vart olika föremål finns genom att förskolläraren introducerar materialet. 

Materialet ska även vara tilltalande och finnas tillhands för att locka barnen till lek. Detta leder till att 

barnen skapar trygghet i miljön. I litteraturen Malaguzzi – grundare av Reggio Emilias 

förskoleverksamhet skriver Smidt om Malaguzzi som påpekar att miljön bör vara lockande för barnen där 

deras intressen ska väckas. Miljön ska vara utmanande och stimulera barnen i deras lek och fantasi där de 

får möjlighet att utforska materialet i förskolemiljön och för att barnen ska kunna kommunicera på olika 

sätt (Smidt, 2014:128). Den pedagogiska miljön bör vara föränderlig, enligt förskollärarna vi intervjuade. 

Om förskolläraren till exempel märker att barnen har tappat intresset så bör arbetslaget möblera om i 

miljön. Det är viktigt att arbetslaget anpassar miljön efter barnens intresse och behov. Genom att skapa 

en rik förskolemiljö för barnen så skapar man även inspiration till det rika materialet som ska finnas på 

avdelningen. I miljön ska det finnas utrymme för fantasi och rollek men även bygg- och konstruktionslek. 

Malaguzzi påpekar att barnen är kompetenta, fantasifulla och kommunikativa varelser och därför bör 

miljön bestå av rik material som utvecklar barnens utvecklingsteorier. Miljön har en viktig utgångspunkt 

i Reggio Emilia förskolor vilket leder till att man utgår från att miljön är den tredje pedagogen i förskolan 

(Smidt, 2014:126). 

 

Förskollärarna anser att pedagogisk dokumentation är ett bra verktyg för att synliggöra barnens intressen 

samt sätter grund för reflektion av barnens lärande. En av förskollärarna berättade att de samlar 

dokumentation genom till exempel bilder och kommentarer från barnen samt att de återkopplar till den 

pedagogiska dokumentationen under exempelvis samlingen. Detta påpekar även Malaguzzi då han lyfter 

upp att dokumentation består av barnens samtal och deras kommentarer. Den består även av barnens 

fotografier av deras pågående aktiviteter och deras skapande som de har gjort. Dokumentation utförs för 

att gestalta barnens tankar och inlärningsprocesser (Smidt, 2014:70). Med hjälp av återkoppling till 

dokumentationen får pedagogerna i arbetslaget möjlighet att uppmärksamma det barnen är intresserade 

av och för att vidare kunna erbjuda barnen deras intressen i förskolans miljö. Utifrån detta arbetssätt blir 

barnen aktiva deltagare till sitt eget lärande. Detta påpekar även Malaguzzi som anser att genom 

dokumentation får pedagogerna syn på barnens hundra språk (Smidt, 2014:71).  
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7 Slutdiskussion  

I följande del diskuterar vi studien genom att placera resultatet i ett större sammanhang genom att koppla 

till studiens tidigare forsning. Vi fortsätter med att resonerar kring studiens metodval och vi avslutar 

slutdiskussionsdelen med att beskriva hur vi har fördelat arbetet med studien.  

 

7.1 Resultatet i ett forsknings sammanhang 

I denna del av slutdiskussionen redogör vi för resultatet som kopplas till undersökningens tidigare studier.  

Utifrån intervjuerna fick vi givande resultat av förskollärarna där vi kunde tydligt få förståelse för vad de 

tänker kring lekens roll för barns lärande. Resultatet visade flera likheter och skillnader med de tre tidigare 

studierna vi valde till denna undersökning. I den första avhandlingen som är skriven av Charlotte Tullgren 

(2004) kunde vi hitta likheter med vår studie. Tullgren kom fram till att pedagoger både stöttar och främjar 

barnen under deras lekstund och utifrån det förväntar pedagogerna sig att ett lärande ska ske genom leken. 

Detta kan vi också se i vår resultatdel då förskollärarna påpekade att barnen ständigt lär sig genom lek 

samt att förskollärarna kan främja allt lärande med hjälp av lek. Vidare kom Tullgren fram till att att leken 

bidrar till att barn lär sig om sin omvärld och hur samhället fungerar. Tullgren menar att leken är vägen 

till lärandet vilket alla förskollärare som vi intervjuade också påpekade till exempel att barn utvecklar 

språket, fantasin men även motoriken och det sociala samspelet med andra kompisar. Genom lek 

stimuleras även andra förmågor som exempelvis empatin. Både Tullgren och förskollärarna som blev 

intervjuade av oss tar upp detta och därför är leken grunden för det livslånga lärandet enligt både Tullgrens 

avhandling och vår studie. Tullgren skriver om vad barn leker som handlar om hur pedagogerna tänker 

kring lekens innehåll och om vad barnen får leka och inte får leka. Till exempel påpekade pedagogerna i 

Tullgrens avhandling att alla lekar som berör våld ska tas bort. I vår studie framkom inte detta utan 

tvärtom, att låtsas skjuta en spindel är en av barnens populära lekar i en av förskollärarnas verksamhet där 

hon ansåg att en lek med detta inslag inte anses vara en ”olaglig” eller ”obehaglig” lek som måste tas bort.  

 

I den andra avhandlingen som är skriven av Ingrid Engdahl (2011) kunde vi hitta likheter med vår studie 

i hennes första resultats del där hon skriver om att barn visar empatisk förmåga och förmåga att förstå 

turtagning. Detta nämner även ena förskolläraren där hon påpekade att i den fria leken lär barnen sig 

turtagning och förståelse för andra människor vilket innebär att man visar empati det vill säga förmågan 

att förstå andra människor. Engdahl fokuserar mycket på de yngre barnens sociala sammanhang och hur 

de interagerar med varandra. Engdahl påpekade att de yngre barnen använder sig av gester, ansiktsuttryck 

och rörelser. Men detta nämnde inte förskollärarna som vi intervjuade vilket leder till en skillnad mellan 
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Engdahls avhandling och vår studie. Det kan beror på att Engdahl fokuserade mer på barn i sociala 

sammanhang medan vi fokuserade på lekens roll för barns lärande.  

 

I den tredje avhandlingen som är skriven av Katarina Emmoth (2014) fann vi även likheter och skillnader 

med vår studie. I resultatdelen skriver Emmoth att pedagogerna ska vara närvarande och engagerade 

tillsammans med barnen i deras lekvärld. Detta nämner även förskollärarna som vi intervjuade, att 

pedagogens roll är otroligt viktig i barnens lek. Förskollärarna anser att lek och lärande går ihop genom 

att pedagogerna ska var med och närvarande i barnens lek. Deras roll går ut på att bland annat utmana, 

stimulera och sätta ord på det barnen säger. Ännu en likhet med Emmoths avhandling och vår studie är 

att förskolepedagogerna bör anpassa verksamheten för varje enskilt barn just för att stimulera, inspirera 

och vidare utmana. Detta tydliggjorde även förskollärarna i vår studie där de påpekade att det ska finnas 

rikt med material och en tydlig struktur i verksamheten för att stimulera varje enskilt barn. Det är även 

viktigt att pedagogerna utgår från barnets intresse för att främja varje enskilt barn. Pedagogerna kan göra 

det genom att erbjuda föremål som lockar barnen till lek, eftersom lek bidrar till lärande. Detta leder oss 

in på en skillnad mellan Emmoths avhandling och vår studie där Emmoth kom fram till att grunden för 

ett lärande i förskolan är när barnen känner trygghet, trivsel och glädje vilket förskollärarna vi intervjuade 

inte nämnde. Dock nämner Emmoth att lärande sker i samspel med andra vilket även visades i vår studie.   

 

7.2 Metoddiskussion  

Till denna studie har vi valt att utgå från en kvalitativ ansats då vi använde oss av semistrukturerade 

intervjuer. Enligt Patel och Davidson innebär semistrukturerade intervjuer att vi som forskare tar med oss 

frågor till intervjun med förskollärarna som vi själva har skrivit och som förskollärarna ska besvara med 

sina egna ord. Genom detta sätta får förskollärarna välja hur utförligt de vill svara på frågorna samt hur 

mycket de vill berätta för oss om sina tankar. Vi valde att använde oss av följdfrågor när vi insåg att 

förskollärarna svarade med korta svar för att få dialogen att flyta på mycket smidigare (Patel & Davidson, 

2011:81-82). Vi valde även att spela in intervjuerna för att med säkerhet få med allt förskollärarna berättar 

och för att inte tolka deras svar på fel sätt. Vi var medvetna om att ljudinspelning kan leda till att 

förskollärarna känner sig obekväma med ljudinspelning men som vi tidigare har nämnt känner vi redan 

förskollärarna vilket bidrog till att de kände sig bekväma med oss och med ljudinspelning. Vi valde just 

dessa förskollärare för att vi hade begränsat med tid dock kan detta både vara en fördel och nackdel. 

Fördelen med detta är att förskollärarna kan känna sig bekväma och att de öppnar sig för oss. Vi upptäckte 

att detta var en fördel eftersom det gav oss ett rikt material för att besvara studiens frågeställningar. 

Studiens frågeställningar blev besvarade vilket leder till att studiens validitet är hög. Nackdelen med detta 
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kan vara att förskollärarna berättar en finare version av verkligheten eftersom de vill visa sig vara bra 

förbilder för oss som är blivande förskollärare.  

 

Transkriberingen av intervjuerna utfördes direkt efter intervjuerna då vi spelade upp ljudinspelningen från 

mobiltelefonen samtidigt som vi skrev ner på datorn det som förskollärarna hade sagt. Genom denna 

process märkte vi att det krävdes mycket tid eftersom vi var tvungna att ibland pausa eller spola tillbaka 

för att ännu en gång lyssna på det som förskollärarna berättade och för att inte missuppfatta budskapet. 

Vi valde att transkribera resultatet utifrån tre aspekter som utgår från studiens syfte och frågeställningar.  

Vi fokuserade på barnens lärande enligt Vygotskijs syn på det sociokulturella perspektivet. Vidare 

fortsatte vi med Fröbels syn på lekens betydelse och sedan Malaguzzi som påpekar miljöns betydelse för 

barnens lärande. Efter transkriberingen upptäckte vi att empiridelen blev likformig från förskollärarna.  

 

Vi är medvetna om att vi till en viss del kan dra generella slutsatser av studien samtidigt som studiens 

resultat till viss del är överförbart till den praktik som studeras. Som vi tidigare har nämnt så har vi 

intervjuat sex olika förskollärare som arbetar på två olika förskolor. Anledningen till att vi kan till en viss 

del dra generella slutsatser utifrån denna studien är för att förskollärarna vi har intervjuat har olika 

erfarenheter och har arbetat olika länge inom förskolan. Studiens syfte går ut på att få en uppfattning kring 

förskollärarnas syn och därför kan vi till en viss del säga att studien är överförbar då vi har studerat sex 

olika förskollärares syn på lekens roll för barns lärande. Ännu en anledning till att vi kan till en viss del 

dra generella slutsatser är för att vi har studerat endast två Reggio Emilia förskolor som utgår från samma 

arbetssätt. Med detta sagt så innebär det att studien får en lägre reliabilitet eftersom vi endast studerat två 

förskolor dock har detta inte heller varit vår intention. Samtidigt får studien hög validitet eftersom vi fick 

svar på studiens frågeställningar och som vi tidigare har nämnt handlar validitet om undersökningens 

giltighet det vill säga att forskaren besvarar undersökningens syfte och det som är avsett att undersöka. 

 

7.3 Fördelning av arbetet 
 

En stor del av denna studie har vi utfört tillsammans genom att använda oss av Word online via Södertörns 

högskola som är ett gemensam dokument där vi tillsammans skriver samtidigt samt kan se vad den andra 

skriver. Under tiden vi skrev kunde vi även diskutera ämnet med varandra där vi kunde bolla olika idéer 

om hur vi ska gå vidare med studien. Fördelen med att vi var två som skrev denna studie var att vi båda 

kunde både söka och läsa mer djupgående om de olika delarna av studien, till exempel tidigare forskning, 

litteratur och webbkällor. Vi valde dock att fördela en del av studien och det var under transkriberingen 

av intervjuerna med förskollärarna. Vi fördelade transkriberingen eftersom vi märkte att det krävdes 
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mycket tid. Vi valde därför att transkribera tre intervjuer var för att spara tid. Detta valde vi att göra 

ensamma hemma då vi märkte att vi behövde koncentrera oss extra mycket för att lyssna in och förstå 

ljudinspelningarna. Vi har i det stora hela valt att utför denna studie tillsammans alltifrån inledningen till 

slutdiskussion delen. 

 

8. Slutsats  

 

I denna del återknyter vi till studiens syfte och frågeställningar samt drar slutsatser utifrån studiens 

resultatdel. Vidare fortsätter vi med slutord om våra tankar som blivna förskollärare. 

 

Syftet med denna studie var att få en uppfattning av förskollärares tankar kring den fria inomhuslekens 

roll för barns lärande. Vi ville även ta reda på vilka olika sätt den fria inomhusleken kan framställas i 

verksamheten samt få kunskap om den fria lekens betydelse för barns lärande. Vi ville få reda på vilka 

tankar förskollärarna har kring den fria inomhuslekens betydelse för barns lärande samt på vilka sätt 

beskriver förskollärarna att den fria inomhusleken kan gestaltas i verksamheten och vilken effekt har 

dessa på barns lärande? Utifrån intervjuerna med förskollärarna blev studiens frågeställningar besvarade 

då resultatet visade att leken är grunden för barnens livslånga lärande. Den fria leken främjar barns lärande 

eftersom genom lek får barn möjlighet att bearbeta sina tidigare erfarenheter och uppfattningar. Leken 

synliggör barns intresse där de bland annat får möjlighet att skapa sig nya roller genom rollek och fantisera 

sin värld genom fantasilek. Genom resultatet kan vi även se att leken kan gestaltas på olika sätt. 

Förskollärarna nämner olika rollekar som gestaltas i deras verksamhet exempelvis familjelek där barn 

låtsas vara mamma som lagar mat. Barn leker även andra rollekar där de befinner sig i sjukhus, frisör, 

restaurang och affär där de skapar sig olika roller inom olika yrken. Genom dessa lekar utvecklas barns 

förutsättningar för ett abstrakta tänkande genom att de föreställer sig sådant som inte finns i leken, det vill 

säga att de fantiserar i leken. Fri lek som till exempel bygg- och konstruktionslek där barn exempelvis 

utför olika husbyggen med hjälp av olika material bidrar till att barn får möjlighet att bygga starka 

relationer, gemenskap och samhörighet. Genom den fria leken sker lärande hos barn där de till exempel 

utvecklar sina känslor och visar förståelse för sina kompisar. Barn utvecklar även språket och motoriken. 

Detta är bara några få exempel på vad barn kan lära sig genom den fria leken som ska vara spontan, 

lustfylld och rolig.  

 

Förskollärarna påpekade även att förskolemiljön har en viktig roll för barns fria lek och lärande. Det är 

viktigt att miljön är välorganiserad, strukturerad och anpassad utifrån barnens behov och intressen. Miljön 
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ska väcka barnens fantasi och ge inspiration till lek. Miljön ska se till att stimulera barnen i deras lärande. 

Förskollärarna påpekade att de ska se till att miljön är tydlig, tillgänglig och tilltalande för att miljön ska 

välkomna barnen till att utforska med nyfikenhet. I förskolemiljön är det viktigt att ha varierat och rikt 

material. Utan en tydlig struktur och utrymme för bland annat fantasi och rollek så kan det finnas hur rikt 

material som helst utan att lekinspiration och lärande infinner sig. En annan viktig aspekt som 

förskollärarna lyfte fram under intervjuerna var att pedagogisk dokumentation är ett bra verktyg. Genom 

pedagogisk dokumentation synliggörs barnens intresse och den sätter grunden för deras lärande. Lärande 

sker hos barnen endast om de får möjlighet att kunna återbesöka dokumentationen eftersom det är genom 

återkoppling som det väcks nya synsätt och tankar hos barnen. Den pedagogiska dokumentationen ser 

även till att barnens skapande anses vara betydelsefull och viktig som beundras av föräldrarna och 

pedagogerna i förskolan. 

 

Utifrån intervjuerna med förskollärarna visade det sig att lek och lärande är två viktiga delar i förskolans 

värld. Det finns samband mellan dessa två begrepp då barn utvecklar lärande hela tiden genom den fria 

leken. Förskollärarna påpekade att de har en viktig roll i barnens lek men det är viktigt att man som 

förskollärare är medveten om när och hur man ska delta i leken. Enligt förskollärarna behöver de inte 

alltid vara delaktiga i leken utan det viktigaste är att vara närvarande och stöttande för barnen när det 

behövs, det kan till exempel vara för att vägleda barnen in i leken. Det är även viktigt att låta barnen själva 

ha friheten i leken just för att låta barnen själva kunna uttrycka sina tankar. Det är därför varierande för 

förskollärarna om de ska vara delaktiga i leken eller inte. Ibland behöver barn leka utan något bidrag från 

en vuxen samtidigt som barnen behöver pedagogerna för att utforska tillsammans med de och för att 

bekräfta vad de gör. Pedagogerna i verksamheten ska därför läsa av läget och låta barn äga leken. 

Sammanfattningsvis visade vår studie utifrån förskollärarnas tankar och uppfattningar att den fria 

inomhusleken ger mycket lärande trots att den inte är styrd av förskollärarna.    

 

8.1 Slutord 

Här med fortsätter vi med att återknyta rollekssituationen mellan barnen som inleddes i början av 

inledningen av denna studie. 

 

 Barn 1: ”Vi är snart framme.” 

 Barn 2: ”Nu måste du vara lugn för att jag ska stoppa in sprutan” 

 Barn 3: ”Men jag har jättteont!” 
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Många individer i samhället anser att lek är bara lek men så är inte fallet. Med anledning av detta hoppas 

vi att denna studie kan bidra till att andra individer kan ha nytta av den och få en uppfattning om lekens 

viktiga roll för barns lärande. Genom den ovanstående rolleken kan vi få en inblick i att lek inte bara är 

lek. I just denna situation kan vi se lekens roll för barns lärande. Barn bearbetar till exempel deras fantasi, 

sociala samspel, kommunikation, erfarenheter, motorik och mycket mer genom lek. Som vi tidigare har 

nämnt i studien är leken grunden för barnets livslånga lärande. Vi individer bör ta leken på allvar.   

 

Utifrån förskollärna som vi intervjuade har vi blivit inspirerade på hur vi som blivande förskollärare ska 

se på den fria leken och arbeta med den fria leken för att utveckla och stimulera barnen i deras lärande. 

Vi som blivande förskollärare ska se till att anpassa den fria leken och miljön utifrån varje enskilt barns 

behov och intresse. Vi ska inte se några hinder i vårt kommande arbete utan skapa goda möjligheter av 

alla situationer. Vi som blivande förskollärare ska tänka på att skapa utrymme och rum för att barn ska få 

leka med olika material samt för att ge barnen möjlighet att skapa upplevelser som främjar deras fantasi 

och kreativitet.  

 

Med anledning av den nya läroplanen för förskolan som inträder i kraft under juli 2019 kommer vi som 

blivande förskollärare lägga stor vikt på att låta barnen utrycka sig själva i den fria inomhus leken. I 

läroplanen för förskolan står det att, ”Leken är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande” det 

vill säga barnens livslånga lärande (Skolverket, 2018:8). Enligt oss är detta ett positivt och glädjande 

tillägg i den nya läroplanen för förskolan.  
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9 Vidare forskning 

Efter att ha avslutat denna studie upplever vi att vi skulle vilja studera barnens perspektiv kring lekens 

betydelse för lärande. Det skulle vara intressant att studera barnens åsikter kring den fria inomhusleken 

och även barnens syn på pedagogernas deltagande i den fria leken. Om barnen känner att pedagogerna 

ska vara med i leken eller om de anser att pedagogerna stör leken med deras delaktighet. Detta är ett 

perspektiv som vi upplever inte finns i samma utsträckning inom vår utbildning. Det skulle vara roligt och 

intressant att ta reda på barnens synsätt genom att utföra intervjuer med barnen. För att få ett större 

perspektiv och bredare kunskap om detta kan man som forskare välja olika förskolor inom olika 

kommuner och förskolor med olika inriktningar. Detta skulle leda till ett bredare urval vilket även ökar 

studiens reliabilitet och generaliserbarhet.  
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Bilaga 1 

 

 

Stockholm, 25/2-2019 

 

Information om en studie av förskollärarnas syn gällande lekens roll för barns lärande. 

 

Vi är studenter på 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. Syftet med denna studie är att få en uppfattning av 

förskollärarens tankar kring den fria inomhuslekens roll för barns lärandet samt få kunskap om den fria 

lekens betydelse för deras lärande. Utifrån studiens syfte vill vi få reda på vilka tankar förskollärarna har 

kring den fria inomhuslekens betydelse för barns lärande samt på vilka sätt beskriver förskollärarna att 

den fria inomhusleken kan gestaltas i verksamheten och vilken effekt har dessa på barns lärande? 

 

För att samla in material till studien skulle vi gärna vilja besöka er för att intervjua er under mars månad. 

Vi skulle då vilja intervju er på cirka en timme där ni får möjlighet att uttrycka era tankar utan några 

påtryckningar gällande tidsbrist. Under intervjun har vi tänk att använda oss av ljudinspelning, papper och 

penna för att ta del av all information som berättas. Om ni inte känner er bekväma med ljudinspelning kan 

vi föra anteckningar istället.  

 

Genomförandet av uppsatsen är reglerat av etiska riktlinjer som rör tystnadsplikt och anonymisering. 

Detta betyder att barnets, familjens, personalens och verksamhetens identitet inte får avslöjas. Det 

insamlade materialet avidentifieras och inga register med personuppgifter kommer att upprättas. 

Materialet kommer inte att användas i något annat sammanhang utan bara i det egna analysarbetet. Den 

färdiga uppsatsen kommer sedan att publiceras digitalt genom publikationsdatabasen DiVA. 

 

Kontakta gärna mig eller min handledare för ytterligare information!  

Vänliga hälsningar,  

Lamia Michaelson Rhawi & Sama Khalil 

Lamia Michaelson Rhawi 

lamia.rhawi@hotmail.com 

mailto:lamia.rhawi@hotmail.com
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Sama Khalil 

sama.khalil@hotmail.com  

 

Eva Färjsjö 

Södertörns högskola 

Tel/Phone: int +46 (0) 608 41 13 

Mobile phone + 46 (0) 73621 74 76 

eva.farjsjo@sh.se  

mailto:sama.khalil@hotmail.com
mailto:eva.farjsjo@sh.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor  

 

1. Hur länge har du arbetat som förskollärare och hur länge har du arbetat på nuvarande arbetsplats? 

2. Med vilken åldersgrupp och hur många barn arbetar du med?  

3. Vad betyder begreppen lek för dig? 

4. Vad betyder begreppen lärande för dig? 

5. Finns det någon samband mellan lek och lärande? Vad?  

6. Finns det någon skillnad mellan lek och lärande? Vilka? 

7. Är leken viktig för barnens lärande enligt dig, om ja på vilket sätt?  

8. Vad gör du under barnens fira lekstund? Anser du att en pedagog ska vara närvarande eller 

frånvarande i barnens fria lek?  

9.  Anser du det vara positivt eller negativt att vara med i barnens fria lek? Motivera 

10. Vad anser du bör finnas i en bra pedagogisk miljö för att stimulera barnen i deras lek och lärande?   

11. Vad anser du vara en bra pedagogisk miljö för barns lärande och lek?   

12. Hur tror du att den pedagogiska innemiljön påverkar barnens lärande och lek?  

13. På vilka sätt främjar du varje enskilt barns lärande i den fria inomhusleken?  

14. Anser du att det sker lärande hos barnen med hjälp av pedagogisk dokumentation? 

15. Vill du berätta något mer angående barns lek och lärande?    


