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Abstract 

The present study deals with the importance of play for children's learning in preschool. The 

purpose is to investigate the importance of play for children's learning in preschool from a 

pedagogue’s perspective. The study is based on two issues: How does the pedagogue´s who 

were interviewed reason about the impact the play has on children's development? How does 

the pedagogue´s approach to make play a learning situation? The empirical data is based on 

semi-structured interviews with four preschool pedagogue´s. The present study was 

interpreted using the theories of Vygotsky’s sociocultural theory, educational developing 

theory, psychoanalytic theory of play and also cognitive theory of play. A general conclusion 

of the study shows that the pedagogue’s really believe that the play has a huge impact on 

children’s development, for example their language development. At the same time, the 

pedagogue´s believe that as an educator you have to be available and provide nutrients to the 

play, to make the play into a learning situation. The pedagogue´s can also do exercises to 

develop different skills. 
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1. Inledning 
I en av DN:s debattartikel 2012-07-03 som heter ”Förskola passar inte alla”, står det att mer 

än vart tionde barn inte har fått de kunskaper som alla barn ska ha rätt till efter nio år i svensk 

grundskola. Det står även att leken är ett centralt pedagogiskt verktyg för de små barnens 

lärande i förskolan. I artikeln debatteras det om varför barnen inte får de kunskaper de ska få 

när de har gått ut grundskolan. De tar även upp att samspelet mellan skolan och hemmet har 

en central roll för att inlärningen ska ske. För att barnen ska klara av skolan och utvecklas så 

borde samhället stödja och ge goda förutsättningar för föräldrar att ge tid och kärlek till sina 

barn (Eclund 2012). Debattartikeln visar betydelsen av samarbetet med föräldrar i förskolan 

för att barnen ska utvecklas.  

 

Lärande och kunskapsutveckling är något som ska ske hela tiden i förskolan och skolan, men 

om det är så som det står i artikeln att mer än vart tionde barn inte har fått de kunskaper som 

barnen har rätt till så får man sig en tankeställare. Barnen ska enligt läroplanen nå vissa mål 

och utvecklas under sina år på förskolan och skolan. Det är förskollärarens ansvar att det finns 

lärandemiljöer i förskolan och att det ständigt sker ett lärande. Denna undersökning kommer 

att handla om lekens betydelse för barns lärande i förskolan utifrån ett pedagogperspektiv. 

Under lärarutbildningen har lekens betydelse för lärandet uppmärksammats och därför 

handlar undersökningen om hur pedagoger ser på leken, eftersom att pedagogerna är en viktig 

aktör till att lärande sker i förskolan.  

 

I lekens lustfyllda experimenterande får småbarn erfarenheter som befästs och blir till 

kunskaper. Allt vi vill lära barn lär de i leken. Leken är lärande, det är barns sätt att 

tillägna sig kunskaper, men lek är inte en undervisningsmetod. Den lustfyllda leken 

utvecklar motorik, språk, social kompetens och perception samt konkret och abstrakt 

tänkande (Granberg 2003:48). 
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I citatet blir det tydligt hur lek, lärande och kunskapsutveckling integrerar med varandra. I den 

reviderade läroplanen har detta perspektiv fått en större plats, detta visar att leken har fått en 

större betydelse för lärandet. I läroplanen för förskola står det även att leken är viktig för 

lärandet. Det är något som ska prägla verksamheten i förskolan (Lpfö 2010:6).   

 

I leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, intellektuellt och motoriskt. Därmed kan man se 

lek och lekfullhet som en betydelsefull dimension i allt lärande (Pramling Samuelsson & 

Sheridan 1999:83).  

 

Eftersom leken har fått en större plats i den reviderade läroplanen är det betydelsefullt att 

undersöka lekens betydelse för barns lärande och utveckling i förskolan. Det som intresserade 

mig var att undersöka vad pedagoger har för perspektiv på leken och dess betydelse i 

verksamheten på en förskola. Det var även intressant att se hur pedagoger använder sig av 

leken medvetet för att det ska ske ett lärande.  Meningen med denna studie var att undersöka 

pedagogers syn på lekens betydelse för barns lärande, vad de tänker och tycker om leken och 

hur de använder sig av leken i verksamheten.  
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1.2 Bakgrund 

I bakgrunden redovisas lekens kulturhistoria och fakta från läroplanen och skollagen för 

förskolan utifrån undersökningens syfte. Begreppet lek kommer även att definieras. 

 

1.2.1 Lekens kulturhistoria 

Under antiken då filosofer som Platon och Aristoteles fanns såg man på leken som något lägre 

stående som inte hade något med livets ”mer” seriösa sidor. Aristoteles ansåg framför allt att 

leken inte har någon nytta och att det därför var viktigt att den som uppfostrar lägger in 

undervisning och arbete i leken. Platon menade att leken inte var någon väg till verklig 

kunskap, utan leken kan man bara acceptera som en imitation av verkligheten. På medeltiden 

förändrades det och de skedde en uppmjukning av synen på leken. Under festdagarna lekte 

vuxna och barn oftast samma lekar (Hangaard Rasmussen 1993:9).  

 

Adeln hade också sina lekar och turneringar där riddare kämpade mot varandra. Men adeln 

och prästerskapet ville förbjuda de lekar som de ansåg vara stökiga, skrattretande och 

larmande lekar. Men när industrisamhället började ta form under 1600-1700-talet började 

synen på leken och dess betydelse att förändras. Leken uppskattades då i förhållande till en 

mer värdefull värld som alla känner till i form av allvar, arbete och prestationer (ibid:10).  

 

Protestantismen som vart allt mer populär under 1600-1700-talet hade en stor påverkan på att 

leken inte fick något större värde. Den protestantiska arbetsetiken grundade på att tiden inte 

fick förspillas på glädjeämnen och nöjen, utan det var arbetet som gjorde människan värdig 

Guds nåd (ibid:10). 

 

Under lekens historia så har leken antingen betraktas som något banalt fenomen som man inte 

har lagt märke till eller något som man försökt kontrollera genom att skilja på ”dåliga” och 

”bra” lekar (ibid:11).   
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1.2.2 Läroplanen och skollagen 

I läroplanen för förskolan (Lpfö) står det att förskolan ska vara grunden för ett livslångt 

lärande. Leken är viktig för barns lärande och utveckling. Barn erövrar kunskap genom lek, 

socialt samspel, skapande och utforskande. Genom lekens lustfyllda lärande stimuleras även 

barns kommunikation. Läroplanen tar även upp att språk och lärande hänger oskiljaktigt ihop 

(Lpfö 2010:5-7).  

 

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

varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan” (Lpfö 2010:6).  

 

I skollagen (2010:800) står det att förskolan ska stimulera barnens utveckling, lärande och 

förbereda barnen för fortsatt utbildning. Förskolan ska lägga grunden för barnens vilja till ett 

livslångt lärande (Skolverket 2010: kap.8, 2§).  

 

Med utgångspunkt från läroplanen kommer studien att undersöka om lekens betydelse för 

barns lärande i förskolan. Denna studie riktar sig huvudsakligen till nuvarande och framtida 

studiekamrater, pedagoger och föräldrar.  

 

1.2.3 Vad är lek? 

Det finns olika definitioner på leken och även olika typer av lek. Leken är lustfylld och 

karaktäriseras av fantasi, spänning och engagemang (Johansson & Pramling Samuelsson 

2007:21). I leken skapar de lekande sin egen intima värld, ett rum de har för sig själva 

(Hangaard Rasmussen 1993:65). 

  

Lek innebär att barnen kopierar från varandra, följer varandra och att de inspireras av 

varandra, hela tiden i ett ömsesidigt samspel. Grunden för leken är fritt handlande, den 

lekande individen går in i leken på eget initiativ och är med av egen fri vilja. Att individen 

leker innebär att hon/han totalt uppslukas av leken. Granberg anser att leken är barnets liv, det 

är leken som ger mening och innehåll (Granberg 2003:13).  
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Vad lek innebär enligt Birgitta Knutsdotter Olofsson ur boken ”I lekens värld” (2003:22): 

- Lek är både distans och närhet. 

- Lek innebär att det både är på riktigt och låtsas. Innanför lekramen är den på riktigt 

men sedd utifrån är det på låtsas. 

- Lek är lycka och djupt allvar. 

- I leken försvinner tiden snabbt och det känns som att leken varar en evighet. 

- Barn kan göra saker på lek fast det utifrån ses som på riktigt. 

- Lek innebär att man kan göra saker på riktigt men under täckmantel av lek.  

- I leken kan det kända behandlas som okänt och det okända som känt. 

 

Birgitta Knutsdotter Olofssons beskrivning av lek är att hon ser den främst som en 

kommunikativ förmåga och en social händelse. Hon menar att leken börjar i 

kommunikationen mellan vuxna och barn i tidig spädbarnsålder, i början är det vuxne barnens 

bästa lekkamrat. Lek innebär en mental inställning, vilket ändrar meningen i det som sker. 

Den är begränsad och inramad, man kan gå in och ut ur leken (Olofsson 1996:50). Olofssons 

teori om leken liknar Vygotskijs då hon menar att leken är en kommunikativ förmåga och 

social händelse.  

 

Leken styrs av lust och associationer, egen tillfredställelse och glädje. Barn leker för att leka, 

de bygger kojor för att bygga koja. Detta visar att motiv och mål är samma sak. Det är leken i 

sig som är målet. För barnen fungerar lek både som källa till kunskap och som bearbetande 

säkerhetsventil. Leken är det som är barnets liv, det som ger barnets liv innehåll och mening 

(Granberg 2003:18). 

 

Leken betraktas både som förnöjelse och som lärande och utvecklande forskning. Leken anses 

vara jag - stärkande och socialiserande. Men leken ses även som bearbetningsmetod, 

kommunikationsmetod, uttrycksmedel och umgängesform. Ibland kan lek uppfattas som barns 

egen frizon, deras egen kultur (ibid:47).  

 

Leken är ett aktivt möte mellan barnets inre (tankar och känslor) och den yttre verkligheten. 

Genom leken skapas fiktiva situationer och det gestaltas handlingar. I handling är det fantasi 

(en fantasiprocess), som skapar nya betydelser genom att ge en verklig situation främmande 

och ny innebörd (Lindqvist 1996:70).  
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Granbergs definition på lek:  

 

Bild (Granberg 2003:19). 

 

 

I leken prövar och testar barnen i sin omgivning och får på detta viset erfarenheter och 

insikter om verklighetens samband och konstruktion – får kunskaper. Barnen ger samtidigt 

uttryck för sina nya erfarenheter och kunskaper samt upplevelser och känslor. Det är leken 

som sammankopplar verklighet och fantasi och bygger en bro mellan de egna 

föreställningarna och den svårbegripliga verkligheten. Fantasin bidrar med att verkligheten 

blir mer begriplig för barnen (Granberg 2003:18).  
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Det finns en hel del lekar som barnen leker, Birgitta Olofsson Knutsdotter (1996:128–140) 

nämner dessa lekar:  

- Rollekar  

- Regellekar  

-  Bisarra lekar 

-  Toklekar 

- Repetitionslekar  

- Vilda lekar  

-  Utmaningslekar.  

 

 

Detta arbete kommer att utgå från fri lek och styrd lek. Definitionen på fri lek innebär enligt 

Hangaard Rasmussen att barnen är fria från vuxnas styrda verksamhet, att de får leka själva. 

Styrd lek innebär de lekar som är styrda av vuxnas verksamhet (Hangaard Rasmussen 

1993:33).       

     

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syftesbeskrivning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka lekens betydelse för barns lärande i förskolan 

utifrån ett pedagogperspektiv.  

 

2.2 Frågeställningar 

- Hur resonerar de pedagoger som har intervjuats kring vilken betydelse leken har för 

barns utveckling? 

- Hur går pedagogerna tillväga för att göra lek till en lärandesituation? 
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3. Teorianknytning: 

I teorianknytningen presenteras Piaget och Vygotskijs syn på kunskap och lärande, den 

sociokulturella teorin, kognitiv lekteori, psykoanalytisk lekteori samt utvecklingspedagogisk 

teori. Det redovisas även pedagogens ansvar och begreppsdefinitioner. Det som redovisas i 

teorianknytningen handlar om lek och lärande, hur barnen lär sig i samband med leken.  

 

3.1 Piaget och Vygotskij 

Piaget och Vygotskij var forskare och de hade två olika inriktningar på kunskap och lärande. 

Piaget hade en konstruktivistisk syn på lärandet och kunskap, det innebär att kunskap är något 

som människor aktivt skapar, det är inget som man bara kan ta till sig färdigpackat (Piaget 

enligt Säljö 2003:80). Medan Vygotskij menade att lärande är en funktion av samspelet med 

andra människor (Vygotskij enligt Säljö 2003:85). Men det finns även likheter hos Vygotskij 

och Piaget, dessa likheter var att Piaget som likt Vygotskij ansåg att intellektet utvecklas i 

samspel med den sociala och materiella miljön. Utvecklingen förekommer både genom att 

individen bearbetar erfarenheter inombords och genom att individen delar sina erfarenheter 

med andra. Både Piaget och Vygotskij var överens om att individens aktivitet var startpunkten 

för utvecklingen. Däremot har de olika aspekter av hur de bästa förutsättningarna för 

aktiviteterna skapas. Piaget lyfte fram barnets individuella undersökande i sin omgivning. 

Vygotskij betonade den sociala omgivningens betydelse för barnets mentala utveckling. Han 

belyste även vikten av hur en stimulerande miljö som erbjuder barnet utmaningar påverkar 

barnets intellekt samt att samhället och dess historiska framväxt är något som personen alltid 

bär med sig (Svensson 2009:30). Han ansåg att inlärning leder till utveckling och han 

betonade den sociala samvarons betydelse för inlärningen (ibid:35). Han menade att det inte 

sker utveckling av språket utan social kommunikation eftersom att språket är ett medel för 

social samvaro (Vygotskij 1999:10,38). Kommunikativa processer är centrala i ett 

sociokulturellt perspektiv på mänskligt lärande och utveckling. Genom kommunikation blir 

individen delaktig i färdigheter och kunskaper (Vygotskij enligt Säljö 2002:37).  

 

3.1 Sociokulturell teori 

Lev Semënovic Vygotskij som var en forskare, pedagog och visionär var den främsta 

företrädaren för den sociokulturella teorin. Hans teorier visar hur den mänskliga utvecklingen 

har ett samband med det sociala, historiska och kulturella sammanhanget (Vygotskij enligt 
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Svensson 2009:32). Den sociokulturella teorin är viktig för studien då han menar att mänsklig 

utveckling sker i sociala sammanhang och leken är ett socialt sammanhang.   

 

Vygotskijs mest kända begrepp är den närmaste utvecklingszonen (zone of proximal 

development, ZoPed). Vygotskij definierar utvecklingzonen som avståndet mellan det barnet 

klarar av självständigt och utan stöd av andra, och det barnet förmår klara av med stöd av 

andra personer (Vygotskij enligt Säljö 2005:122). Denna utvecklingszon visar vart barnet är 

på väg, vad som ligger inom räckhåll utifrån kunskaper och färdigheter barnet har. Barnet kan 

använda sin egen förståelse och erfarenhet och samtidigt begripa den mer avancerade 

kunskapen som den mer kompetente samarbetspartnern presenterar. Därmed ligger 

utmaningen på en lagom nivå (ibid:123).  

 

De pedagogiska konsekvenser man bland annat kan dra av Vygotskijs teorier är att barnet 

måste få mängder med tillfällen att umgås med vuxna och barn i olika åldrar för att samtala 

och samspela med dem. När barnet samspelar med äldre kamrater eller vuxna sker samspelet 

med barnet på en nivå som utmanar barnet och detta leder till inlärning hos barnet, vilket sen 

resulterar till mognad och utveckling. Barnet behöver verkligen få många och varierande 

möjligheter att vara verksamt och undersöka sin omgivning, därmed uppstår det mycket man 

kan tala om (Vygotskij enligt Svensson 2009:37).  

 

Genom att barn samspelar med vuxna och äldre barn kan barnets förmåga höjas till en högre 

intellektuell nivå. Barnets förmåga att förflytta sig från det som barnen kan till det som de inte 

kan med hjälp av imitation är ett viktigt moment i hela inlärningspsykologin. När det finns 

möjlighet för imitation så finns det möjlighet för inlärningen (Vygotskij 1999:332,333).  

 

Hans syn på skolan och förskolan var att ge individer tillfälle att lära barnet nya kunskaper 

som denne inte har tidigare erfarenheter av. Men i vardagen ansåg han att man förvärvade 

kunskaper genom deltagande i interaktion med andra individer (Vygotskij enligt Säljö 

2005:124).  
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3.4 Kognitiv lekteori  

Med sina tre lekstadier har Jean Piaget gett det viktigaste bidraget till den kognitiva lekteorin. 

Dessa tre lekstadier hör ihop med barnets kognitiva utveckling (Lindqvist 1996:54).  

 

1. Den sensomotoriska perioden nyfödd till 2 år: denna period kännetecknas av 

övningslek (Welén 2009:38). 

2. Det symboliska tänkandets och det åskådliga tänkandets period 2 år till 7-8 år: 

perioden kännetecknas av symbolisk lek eller låtsaslek (ibid:38).  

3. De konkreta tankeoperationernas period samt de formella tankeoperationernas period 

8 år till vuxen ålder: den här perioden kännetecknas av regellek (ibid:38).  

Övningsleken är kopplat till den sensomotoriska lusten. När barnen leker övningslekar så 

utvecklas förmågan att tänka i symboler, symbollek och senare rollek. Genom imitation så 

utvecklas leken, och den vuxna behöver inte lära barnet hur man leker. Via leken så befästs 

redan inlärda strukturer (assimilation) (Lindqvist 1996:54). I efterhand så övergår barnets 

symbollek, där allt väsentligt som inträffat bearbetas i barnets lek. Till sist övergår barnet till 

regelleken, där leken övergår till att vara mer anpassad till verkligheten. I regelleken blir det 

alltmer påtagligt med aktiviteter där regler förekommer (Welén 2009:38). I samspel med 

Piagets teori så gäller det att man skapar utvecklingsbetingelser för barnet. Pedagogen 

stimulerar med rekvisita och befinner sig utanför leken (Lindqvist 1996:55). 

 

3.3 Psykoanalytisk lekteori 

Psykoanalysen anser att leken är barnets viktigaste sätt för att bearbeta omedvetna känslor av 

till exempel rädsla och underlägsenhet. När barnet leker så kan hon/han i leken pröva 

möjligheterna, både triumfen och skräcken över att ha besegrat det onda. Leken måste vara fri 

från vuxnas inblandning då leken är ett sätt för barnen att hävda sig mot vuxenvärlden. 

Däremot måste det finnas rikt material för att leka, som ger möjlighet till bearbetning och 

utveckling av olika konflikter (Lindqvist 1996:54).  
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3.2 Utvecklingspedagogisk teori 

Utvecklingspedagogiken är ganska lik Vygotskijs teori och syftar också på att barnen lär sig 

när de samspelar i leken. Utvecklingspedagogik är en förskolepedagogik som grundar sig på 

en teori om det lekande lärande barnet i förskolan (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

2003:17).  

 

Det som ligger i fokus i utvecklingspedagogiken är att man ska ge förutsättningar för att barns 

värld ska bli synliga för dem själva och för andra (ibid:57).  Att se kommunikation och 

samlärande som barns meningsskapande och gestaltande av en egen värld med egna 

förutsättningar och värden, är en utgångspunkt i utvecklingspedagogiken (ibid:218).  

 

Utvecklingspedagogik är en pedagogik som kan göra lärandet möjligt i en förskola (ibid:57). 

Lärandet baseras på inlevelseförmåga och kreativitet och är oberoende av barnens 

klasstillhörighet, kulturella tillhörighet och genus (ibid:15).  

 

3.5 Pedagogens ansvar 

Pedagogens ansvar enligt Öhman är att skapa en miljö och ett klimat där barnens lek ges ett 

maximalt utrymme. Detta innebär inte att man ska sluta att planera, eller strunta i att ha 

samlingar eller vuxenledda aktiviteter. Pedagogen rekommenderas att tvärtom vara noggrann i 

sin planering för att kunna vara flexibel som lekutrymmet begär. Genom att hon/han utgår 

från den informationen som barnen ger när de leker i sin lek, får barnen ett betydelsefullt 

budskap tillbaka – att det vi gör är viktigt. Då upplever barnen inlevelse från pedagogerna. 

Det är självklart och viktigt för alla människor att vara delaktig i sin egen verksamhet. När 

barnen får ha inflytande på utvecklingen av sin egen verksamhet, resulterar det i att de också 

kan utveckla sin nyfikenhet, sitt tänkande, sin lekkompetens och sin inlevelse (Öhman 

2003:112).  

 

Pedagogen har flera betydande funktioner för att skapa lekvillkor. Först ska denne lära ut 

lekens koder till barn som inte begriper dem, eller som har svårt att hålla fast vid dem. För det 

andra ska hon/han ge trygghet till barnen så att de vågar ge sig hän i lek, genom att vara 

tillgänglig och tillhands, bara vara där barnen är och ingripa när det behövs. Samtidigt som 

hon/han är tillhands för barnen så ser pedagogen lekarnas innehåll och form, barnens samspel 



12 

 

och får viktig information att bygga vidare på. För det tredje så markerar pedagogen ramarna 

för samspelet i lek, genom att ge leken tid och utrymme samt genom att hålla fast vid de 

regler som är nödvändiga för att barnen ska kunna vara tillsammans. För det fjärde ska 

hon/han visa respekt till barnens lek genom att inte avbryta leken i onödan, inte distrahera 

barnens koncentration, utan värna om leken genom att ta den på allvar (Öhman 2003:112).  

 

Pedagogen ska stärka barnens empatiska beredskap och självkänsla genom att sätta ord på 

omhändertagande beteendet i lekarna, på det som är konstruktivt och gott i det barnen leker. 

Slutligen har den vuxna även i uppgift att ge näring till leken, genom att ge barnen 

gemensamma upplevelser att leka utifrån, tid och plats för att leken ska blomstra och materiel 

att leka med (Öhman 2003:112).   

 

Pedagoger som arbetar på en förskola måste alltid vara tillgängliga och lekberedda. Detta 

handlar om att se varje individs behov, att se och uppfatta leksignaler. Man ska hela tiden vara 

redo på att besvara barnens inbjudan till lek. Det borde vara en självklar sak för en pedagog 

att leka med barn för att det ska ske en utveckling av leken (Granberg 2003:109).  

 

3.5 Begreppsdefinition: 

I detta stycke kommer lärande och kunskap att definieras, samt hur lek och lärande hänger 

ihop eftersom att syftet i arbetet är att undersöka lekens betydelse för barns lärande. 

 

3.5.1 Vad betyder lärande och kunskap? 

Lärande och kunskap grundar sig i erfarenheter och den sociala och kulturella praktik som 

barn ingår i. Det finns en relationell syn på lärandet där barns tidigare erfarenheter, hur de blir 

erfarna av den aktuella lärandesituationen och det samspel som där äger rum, har betydelse 

för barns lärande. Lärandet blir med detta en social och kollektiv verksamhet (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2007:22). 
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Lärande i förskolan ska i första hand handla om att barnen får möjligheter att utveckla en bred 

social kompetens, en kommunikativ kompetens, förståelse för olika fenomen och innehåll 

samt en lust och tillit till den egna förmågan att lära (Pramling Samuelsson & Sheridan 

1999:33).   

 

Lärandets mål är att förbereda barn för det som är okänt genom att utgå från det kända. 

Lärande är en process då barnet hela tiden urskiljer och ser nya dimensioner. För att ett barn 

ska utveckla nya kunskaper behöver barnet uppleva variation, urskilja mönster, se alltmer 

komplexa sammanhang, kommunikation och särdrag i samspelet med människor och ting 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:31) 

 

Marcus Fabius Quintilianus (35-95 e. Kr) betonade redan då att barn skall behandlas som barn 

för att nå bästa utbildningsresultatet, barns undervisning ska förekomma i lekens form (Welén 

2009:32).  

 

3.5.2 Lek och lärande 

Barn är lekande lärande individer som fokuserar sitt intresse mot sin omvärld. Barnen 

undersöker, prövar, frågar, observerar, upptäcker, funderar och samspelar med vuxna och 

andra barn när de utvecklas olika förmågor och skapar kunskaper (Pramling Samuelsson 

2011:46). Om man ser på barnen som lekande lärande individer så måste förskolans 

verksamhet anpassas efter detta och utgöra en helhet det är lika viktigt med skapandet av 

miljöer för lek som vad man pratar om vid matbordet eller vilka böcker man läser (ibid:47). 

 

Genom leken bearbetar och utforskar, testar och prövar barnen omgivningen och får 

erfarenheter om verklighetens konstruktion och samband, detta innebär att de får nya 

kunskaper. I leken ger barnen uttryck för sina erfarenheter och nya kunskaper samt 

upplevelser och känslor (Granberg 2003:18). Leken rör sig i området mellan fantasi och 

verklighet (Öhman 2003:88).  

 

I den lustfyllda experimenterande leken så får barn erfarenheter som befästs och blir till 

kunskaper. Allt man vill lära barn lär de när de leker, i leken. Leken är barns sätt att få 

kunskaper, men lek är inte en undervisningsmetod. Leken som är lustfylld utvecklar motorik, 

språk, social kompetens, konkret och abstrakt tänkande samt perception (Granberg 2003:48).  
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Barns lek och lärande är ett kroppsligt fenomen som inte kan skiljas från deras livsvärld 

(Johansson & Pramling Samuelsson 2006:15). För att lek och lärande ska kunna mötas och 

integreras så krävs det från läraren något mer. Vilket betyder att läraren måste vända tillbaka 

till lekvärlden, följa med i det lekfulla som är för givet för barnet. Läraren har en funktion att 

leda barns uppmärksamhet mot ett innehåll (Pramling Samuelsson m.fl. 2003:16). 

 

En viktig del av barns lärande i leken är att barn lär sig tillsammans och även lär varandra 

(ibid:45). Detta kallas för sociokulturellt gemenskap att man lär sig gemensamt och att det 

sker en gemensam utveckling. 

 

4. Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning kring lek och lärande. Dessa tidigare forskningsstudier 

består av tre doktorsavhandlingar. Det som kommer att presenteras av doktorsavhandlingarna 

är det empiriska materialet samt resultatet som redovisats. 

 

Det finns mycket forskning om leken och hur lek och lärande är relaterad till varandra. 

Annica Löfdahl som är professor i pedagogiskt arbete har skrivit en doktorsavhandling som 

heter Förskolebarns lek – en arena för kulturellt och socialt meningsskapande. Det empiriska 

materialet består av observationer och samtal med barn på två olika förskoleavdelningar. Hon 

har kommit fram till resultatet att två olika diskurser kunde identifieras, fantasi- och 

realitetsdiskursen dessa med olika möjligheter och innehåll till gemensamt meningsskapande i 

leken. 

 

Resultatet visar att fantasidiskursen bidrog till att barnen utvecklade en rikare kommunikation 

med berättelser och kreativa transformationer än inom den realitetsdiskursen där yttranden var 

instrumentella och där barnen inte utvecklade lekens händelseförlopp. Resultatet visar även 

att det behövs ett gemensamt intresse och en gemensam kulturell kunskap för att det ska vara 

möjligt för barnen att utveckla de kommunikativa situationer där fantasidiskurser utvecklas 

(Löfdahl 2002:193).  
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Det som ytterligare presenteras i reslutat är att det finns en rörlighet där olika situationer 

innebär olika möjligheter för barnen att handla i leken. Det är genom leken som rollerna får 

sina karaktärer och handlingar (ibid:193). Barnen använder lekens innehåll för att kunna 

kommunicera om sina positioner i leken (ibid:194). Detta visar att leken bidrar till den sociala 

utvecklingen vilket innebär att man kommunicerar och samspelar med varandra, det vill säga 

det sociokulturella perspektivet. 

 

 

Marie-Louise Hjorth som är universitetslektor i pedagogik har i sin avhandling som heter 

Barns tankar om lek – en undersökning av hur barn uppfattar leken i förskolan, använts sig 

av empiri som består av intervjuer med barn i åldern 5-7 år. I sin avhandling har hon redovisat 

lekens stora betydelse i barnens liv ur olika aspekter.  Leken har en utvecklande och ledande 

funktion eftersom att barnet i leken kan hantera och utföra mer avancerade idéer och 

handlingar än vad det annars skulle klara av.  

 

Genom leken utvecklas enligt Hjorth tänkandet, barnens kunskaper, barnens förmåga att leva 

sig in i andra människor och ta deras perspektiv, barnens förmåga att formulera, förstå och 

tillämpa regler, motiven utvecklas från omedvetna till medvetna motiv. Barnen lär sig i leken, 

men de leker för att de vill leka och inte för att de ska lära sig nya kunskaper (Hjorth 

1996:197).  

 

Hjorth framhåller också att när leken får en betydande plats i förskolans pedagogik blir det 

möjligt att både ge nuet mening och innehåll och att tillvarata lekens utvecklande aspekter, 

därmed ger man barnen de bästa förutsättningarna för en bra och mångsidig utveckling 

(ibid:198). 

  

Charlotte Tullgrens doktorsavhandling, Den välreglerade friheten – att konstruera det 

lekande barnet består av empiriskt material som baseras på barnintervjuer från fyra 

barngrupper från tre olika förskolor. I resultatdelen redovisar hon att lekens betydelse för 

lärandet handlar om pedagogernas sätt att hantera leken. Barnen organiseras som lärande 

subjekt där leken är en väg till lärandet. Därför skiljer hon i sin avhandling på lekar som är 

önskvärda och på lekar som inte är önskvärda. De lekar som inte är önskvärda är de som inte 

anses leda till kunskaper som är av godo, medan de önskvärda lekarna leder till lärande som 

är önskvärt. I leken kan lärandet vara i fokus på olika sätt (Tullgren 2004:112). 
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5. Material och metod 

I denna del av uppsatsen presenteras metodval, undersökningsgrupp och genomförande som 

gjorts utifrån undersökningens syfte och frågeställningar.  

 

5.1 Valet mellan positivistisk och hermeneutisk vetenskapstradition 

I vetenskapsteori finns det två huvudinriktningar, positivsim och hermeneutik. Denna 

undersökning grundar sig på en hermeneutisk inriktning. Hermeneutiken är en allmän teori 

om förståelse och tolkning av människors handlingar (Thomassen 2007:181). Det 

hermeneutiska synsättet förespråkar användningen av humanvetenskapliga metoder. Resultat 

av mänsklig verksamhet är ett speciellt undersökningsområde som kräver särskilda begrepp 

och metoder, tillvägagångssätt för att det ska kunna utforskas vetenskapligt (Thomassen 

2007:177).   

 

5.2 Undersökningsmetod 

Undersökningen är en kvalitativ studie som innebär att fokuset ligger på innehållet och inte på 

antalet. Den kvalitativa intervjumetoden är särskilt anpassad för att ge insikt om informantens 

egna tankar, erfarenheter och känslor (Dalen 2007:9). Undersökningen bygger på fyra 

intervjuer av förskollärare för att få fram vad dessa förskollärare anser om lekens betydelse 

och även deras egna förhållningssätt till leken i samband med lärandet.  

 

Under intervjuerna användes den semistrukturerade intervjuformen för att få fram 

informantens åsikter och uppfattningar om ämnet. Under dessa intervjuer brukar samtalet vara 

inriktat på bestämda ämnen som forskaren har valt innan (Dalen 2007:31). Den 

semistrukturerade intervjuformen innebär att ämnet och intervjufrågorna redan var bestämda 

innan intervjun.  

 

Under intervjun användes tekniskt hjälpmedel, en diktafon för att spela in intervjun eftersom 

att det är viktigt att få med informantens egna ord och för att det är till stor hjälp för forskaren 

när man ska undersöka intervjun (Dalen 2007:33).   
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5.3 Etik 

Undersökningen har utförts enligt dessa etiska regler: 

 

Informationskravet innebär att de som berörs av studien ska informeras, både om 

undersökningens syfte och vilka metoder som kommer att användas (Stukát 2005:131). 

Informanterna kontaktades genom en e-post och fick information om undersökningens syfte 

och de metoder som ska användes innan intervjun. 

 

Samtyckeskravet betyder att informanterna själva fått bestämma över deras medverkan. 

Informanterna har rätt till att självständigt bestämma på vilka villkor de ska delta och hur 

länge (Stukát 2005:131). Informanterna har själva fått bestämma om de vill medverka i 

intervjun efter att de fått information via e-post.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att informanterna har fått information om att intervjuerna har 

anonymitet vilket innebär att informantens namn och namnet på förskolan inte står med i 

resultatet. Informanterna har även fått information att intervjusvaren inte kan kopplas ihop 

med intervjuaren (Stukát 2005:131). I e-posten fick informanterna även information om att de 

har anonymitet.  

 

Nyttjandekravet betyder att den information man samlat in endast får användas för 

forskningsändamål. Med det menas att informationen inte får utlånas eller utnyttjas för icke 

vetenskapliga syften (Stukát 2005:132). Informationen som har samlats in genom 

informanterna kommer att användas i ett vetenskapligt syfte inom denna undersökning.  

 

5.4 Val av undersökningsgrupp 

En utgångspunkt vid valet av pedagoger som skulle bli intervjuade var att de skulle arbeta på 

förskolor. Förskolorna och förskollärarna är slumpmässigt valda. För intervjuerna kontaktades 

sex pedagoger och fyra av dessa hade möjlighet att medverka. Urvalet av pedagoger 

representerar inte hela Sveriges befolkning eftersom att undersökningsgruppen består av ett 

fåtal pedagoger.  
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5.5 Genomförande 

Intervjudeltagarna kontaktades via e-post
1
 där syftet, metoder och att intervjudeltagarna är 

anonyma meddelades. Deltagarna fick sedan själva välja om de ville medverka i denna 

undersökning. Intervju frågorna bestod av 16 frågor
2
 samt följdfrågor beroende på samtalet 

när det var relevant. Intervjuerna tog ca 30-50 min.  

 

5.6 Analys 

Undersökningen har genomförts med intervjuer som har analyserats. Materialet har delats in 

under frågeställningarna som rubrik. I resultatet framhävs endast svar från intervjuerna som 

har utförts.  

 

6. Resultat 

Här redovisas svaren från intervjuerna med de fyra pedagogerna. Det som har varit underlag 

till intervjuerna är frågeställningarna: 

 Hur resonerar de pedagoger som intervjuas kring vilken betydelse leken har för barns 

utveckling? 

 Hur går pedagogerna tillväga för att göra lek till en lärandesituation? 

Intervjusvaren ordnas under dessa två frågeställningar. Vid varje intervjusvar redovisas ett 

exempelcitat.  Efter varje huvudfråga finns en sammanfattning.  

 

6.1 Vilken betydelse har leken för barns utveckling? 

Svar från intervju 1: Pedagogen anser att leken har en väldigt stor betydelse, i leken bearbetar 

barn sina upplevelser, de tränar på sociala samspelet, språket utvecklas, de tränar på 

turtagning. I leken så tränar de på allt möjligt. Pedagogen påvisar även att leken är bra som ett 

observationsmoment för förskollärare eftersom att hon/han ser det man inte sett förut eller 

som barnen inte vågar visa i kontakt med vuxna, utan visar det i samspelet med varandra. 

Pedagogen tar även upp Vygotskijs begrepp den proximala utvecklingszonen att de äldre 

barnen leker med de yngre då menar hon/han att pedagogen vet att barnen lär sig någonting av 

                                                 
1
 Bilaga 1 

2
 Bilaga 2 
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de äldre.  Barnen lär sig av varandra i leken. Barnen lär sig genom att imitera varandra i leken 

som Vygotskij säger så lär barnen sig först genom att imitera varandra. Man kan säga att 

leken har den grundläggande påverkan på barnens utveckling. Leken är den största delen av 

barnens förskola. 

 

”Utan lek finns det inget lärande på förskolan för det är i leken barnen testar nya olika 

saker”. 

 

Svar från intervju 2: Pedagogen tycker att leken har en betydande roll för barnen och deras 

utveckling. Hon tror att man genom leken kan nå många av läroplanens mål. Hon menar att 

leken har en avgörande påverkan hos barnen eftersom att det är i leken de möts och utvecklar 

varandra, utmanar varandra, upplyser varandra, de reflekterar och språket utvecklas när de hör 

varandra när de pratar. När barnen leker i grupp så lär de sig att samspela, kunskapsutbyte, 

erfarenhetsutbyte, språket utvecklas, turtagning. I den enskilda leken när barnen leker själv 

anser hon att det är viktigt att barnen får tid att reflektera själv över det man leker.  

 

”Det är i leken som barnen samtalar med varandra, det är dialoger som förs, de reflekterar 

och på så sätt utvecklas språket men även kunskapen”.  

 

Svar från intervju 3: Pedagogen anser att leken har en ganska stor betydelse för barn eftersom 

att de lär sig väldigt mycket när de leker. I deras samspel i leken så delar de på egna 

erfarenheter, tankar och idéer. Hon anser att när barnen leker i grupp så får de 

erfarenhetsutbyte, men när de leker själva utvecklar de den egna fantasin.  

 

”Leken har en väldigt stor påverkan för barns utveckling, för det ökar deras stimulans och 

det motoriska”. 

 

Svar från intervju 4: Pedagogen tycker att allt lärande, all nyfikenhet, all upptäckarlust och så 

vidare utgår från leken. Lek är barnens arbete. För henne som pedagog så har leken en stor 

betydelse, hon tycker att det är väldigt viktigt med leken, man ska ge tid, utrymme och 

framförallt näring till leken. När man låter barn leka så kommer det fram så mycket 

färdigheter som barnen får genom leken. Hon anser att barn som leker är glada och lyckliga 

barn, för att de känner att de får utrymme för de dem vill och de får också utrymme för att 

utforska, upptäcka och lära. Det är då det kommer färdigheter. Pedagogen säger att det är 
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pedagogernas uppgift att ge näring till leken och att de lösningar som ger upptäckter och 

färdigheter. Hon anser att leken ger olika typer av färdigheter som att samtala, samspela, 

språk, samarbeta, lyhördhet för att de ska kunna samarbeta. I leken så utvecklas barnens 

fantasi. I leken anser pedagogen att barnen bearbetar känslor och händelser.  

 

”Jag tycker att leken så som jag ser det är A och O, leken är själva navet i verksamheten”. 

 

”Lek blir aldrig omodernt utan lek är alltid modernt, man kan alltid leka var man än befinner 

sig för man har alltid sin fantasi och sina egna färdigheter med sig” 

 

Sammanfattning: Alla pedagogerna anser att leken har en stor betydelse för barnens 

utveckling. Pedagogerna menar att man med leken kan utveckla väldigt många färdigheter 

som social kompetens, samarbete, språk, turtagning, fantasin, lyhördhet och att det sker ett 

erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte när barnen leker. Samt att barnen lär sig att reflektera 

när de leker. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att leken har en stor plats i 

förskoleverksamheten för barns utveckling och lärande. 

 

6.1.2 Analys av intervjusvaren 

I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna som är kopplade till första frågeställningen 

att analyseras utifrån avsnitten teorianknytning och tidigare forskning.  

 

6.1.2.1 Är lek lärande?  

Vygotskijs syn på förskolan och skolan var som tidigare nämnts att ge individer tillfälle att 

lära barnet nya kunskaper som denne inte har tidigare erfarenheter av (Vygotskij enligt Säljö 

2005:124). Men har inte förskolan och skolan i uppgift att även utveckla barnens tidigare 

kunskaper som de redan har erfarenheter av? Min tolkning är att skolan och förskolan ska ge 

nya kunskaper som barnen inte har erfarenhet av och samtidigt utveckla de färdigheter eller 

kunskaper som barnen redan har erfarenhet av.  

 

Likt Vygotskij och utvecklingspedagogiken som syftar på att leken är lärande när barnen 

samspelar i leken, så framhävs det även under intervjuerna att leken har en stor betydelse för 
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lärandet. Eftersom att det framgår i läroplanen att leken ska prägla verksamheten i förskolan 

så har leken en viktig roll i barnets utveckling. Förskolepedagogiken utvecklingspedagogik 

baseras på teorin om det lekande lärande barnet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson 

2003:17). Med utgångspunkt ifrån intervjuerna tolkar jag det som att pedagogerna är 

medvetna om lekens betydelse som är en viktig del för barnens utveckling och lärande.  

 

 Pedagogerna som intervjuats ger stor plats för leken i förskoleverksamheten, samtidigt så fick 

jag funderingen om leken verkligen är tillräcklig för att barnen ska nå målen i läroplanen för 

förskolan. För att lärandet ska ske och för att barnen ska utveckla nya kunskaper så måste man 

som pedagog vara aktiv, för barnen behöver uppleva variation, urskilja mönster, 

kommunikation, se allt mer komplexa sammanhang och särdrag i samspelet med människor 

och andra saker (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:31).  

 

För att leken ska kunna vara lärande så måste lek och lärande mötas samt integreras och för 

det krävs det något mer ifrån förskolläraren (Pramling Samuelsson m.fl. 2003:16). Det krävs 

att förskolläraren är aktiv. Detta kan man även koppla till Tullgren (2004:112) som också 

menar att lekens betydelse för lärandet handlar om pedagogernas sätt att hantera leken. Det är 

pedagogerna som organiserar barnen som lärande subjekt där leken är en väg till lärandet och 

på så sätt leder det till en utveckling hos barnet.  

 

6.1.2.2 Sociokulturella perspektivet 

Det som pedagogerna också var eniga om är att när barnen leker så ingår de i ett socialt 

sammanhang med andra barn och vuxna. Detta kan man koppla till Vygotskijs sociokulturella 

teori om att all mänsklig utveckling sker i sociala sammanhang och leken är ett socialt 

sammanhang då barnen är sociala med andra barn och vuxna under leken (Vygotskij enligt 

Svensson 2009:32). När barnen ingår i ett socialt sammanhang med äldre barn och vuxna 

leder det till att barnen både leker självstädigt utan stöd och leker lekar som barnet förmår 

klara av med stöd av andra personer, detta avstånd mellan det barnet klarar av utan stöd och 

det barnet klarar av med stöd av andra definierar Vygotskij med begreppet den närmaste 

utvecklingzonen (Vygotskij enligt Säljö 2005:122). Barnet kan på så sätt använda sina egna 

erfarenheter och förståelse men samtidigt förstå den mer avancerade kunskapen som den mer 

kompetente samarbetspartnern presenterar i leken. 
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I denna sociokulturella gemenskap så lär man sig gemensamt och det sker en gemensam 

utveckling. Löfdahl (2002:194) lyfter också upp det sociokulturella perspektivet genom att 

hon menar att leken bidrar till den sociala utvecklingen vilket betyder att man samspelar och 

kommunicerar med varandra i leken. Att barnen genom leken lär sig att samspela och vara 

social det vill säga utvecklar social kompetens har en betydande roll för deras framtid 

eftersom att samhället består av att man samspelar, samarbetar och är social. I intervju 2 så 

anser pedagogen att när barnen utvecklar färdigheterna att samspela och samarbeta så 

utvecklar barnen även färdigheterna lyhördhet och ”turtagning” som behövs när man leker 

samt senare i framtiden.  

 

Om jag skulle koppla till bakgrunden så innebär lek att barnen följer varandra, kopierar från 

varandra och att de hela tiden inspireras av varandra i ett ömsesidigt samspel (Granberg 

2003:13). Detta samspel med leken som verktyg är grunden till en sociokulturell gemenskap i 

förskolan.  

 

6.1.2.3 Lekens påverkan på språkutvecklingen 

I den sociala gemenskapen har imitationen en betydande roll då barnen imiterar det som är 

nytt från den mer kompetenta lekkamraten som kan vara ett barn eller en vuxen. Om det finns 

möjlighet för imitation så finns det möjlighet för inlärningen (Vygotskij 1999:333). Detta kan 

vara både språkliga färdigheter och andra färdigheter.  Alla pedagogerna som intervjuats är 

överens om att leken har en påverkan på språkutvecklingen eftersom att de samspelar med 

varandra. För att språket ska utvecklas så måste det finnas social kommunikation eftersom att 

individen använder språket som ett medel för att vara social, för den sociala samvaron enligt 

Vygotskij (1999:10,38). Det är ganska så logiskt att barnen utvecklar sitt språk när de leker 

eftersom att barnen då ingår i ett socialt sammanhang och använder språket för att 

kommunicera i leken. Som Löfdahl (2002:194) anser så kan barnen använda sig av lekens 

innehåll för att kommunicera om sina positioner i leken när de leker.  

 

 

Det är viktigt som Piaget och Vygotskij menar att individen är aktiv för det är individens 

prestation som är startpunkten för själva utvecklingen (Vygotskij enligt Svensson 2009:30). 

En stor faktor för att barnen ska utvecklas är att barnen måste delta i leken samt vara aktiva 
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under lekens gång för att de ska ske ett lärande. Det är då viktigt att pedagogen är 

uppmärksam för att alla barnen är aktiva i leken och inte är passiva.   

 

6.1.2.4 De färdigheter leken utvecklar 

Enligt pedagogerna som intervjuats så anser de att man i leken utvecklar en hel del färdigheter 

som social kompetens, samarbete, språk, turtagning, fantasin, lyhördhet och det sker även 

erfarenhetsutbyte och kunskapsutbyte när man leker. I tidigare forskningsstudier så har man 

kommit fram till resultat som visar att det är ganska likt om vad leken utvecklar för 

färdigheter. Löfdahl (2002:194) anser till exempel att leken bidrar till den sociala 

utvecklingen. Hjorth (1996:197) anser att genom leken utvecklas tänkandet, barnens 

kunskaper och förmågor, empati, förmåga att formulera, förstå och tillämpa regler.  I barnens 

kunskaper och förmågor så ingår det de färdigheterna som pedagogerna nämnt angående om 

vad barnet utvecklar när det leker.  

 

I resultatdelen framkommer det även att barnen utvecklar sin fantasi i leken. När barnen leker 

så finns det inga gränser och detta resulterar i att barnen utvecklar sin fantasi och allt som man 

inte får göra eller kan göra blir möjligt med hjälp av fantasin i leken. Detta kan kopplas till 

Öhman (2003:88) som anser att leken rör sig i området mellan fantasi och verklighet. Löfdahl 

(2002:193) menar att genom fantasidiskurser så utvecklar barn en rikare kommunikation med 

berättelser och kreativa transformationer. I leken kan barnen uttrycka sina erfarenheter, nya 

kunskaper samt bearbeta upplevelser och känslor.  

 

6.1.2.5 Leken en bearbetningsprocess  

Leken har många fördelar som tidigare nämnts men det är viktigt att pedagogen kan hantera 

leken så att den blir till en lärandemiljö för barnen. Om man ska analysera leken, kan barnen 

både leka i samspel med andra barn och vuxna men de kan även leka ensamma. Vad utvecklar 

barnen när de leker ensamma utan att vara i samspel med andra? Enligt pedagogerna som 

medverkat i intervjuerna kan barn bearbeta känslor och upplevelser, de utvecklar sin fantasi, 

lär sig att lösa problem själv. Som det tidigare nämnts anser psykoanalysen att leken är 

viktigaste sättet för barnet för att bearbeta sina känslor (Lindqvist 1996:54). Leken blir en 

möjlighet för barnen att bearbeta sina känslor och upplevelser inombords, genom att uttrycka 

det med hjälp av lekens form.  
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6.2 Hur går pedagogerna tillväga för att göra leken till en lärandesituation? 

Svar från intervju 1: Pedagogen anser att lärandet sker i leken hela tiden. Hon menar att både 

den fria och styrda leken är lärande. I den fria leken kan den som är vuxen komma in i leken 

om denne ser behov eller om den vuxna ser någon situation, som hon/han vill att barnet ska 

utveckla och stärka. Den styrda leken är när en pedagog har inplanerat en aktivitet som ska ha 

lärandesyfte.  Pedagogen främjar barns lärande genom lek genom att hon/han gör de styrda 

aktiviteterna på ett lustfyllt sätt för barnen. Hon påpekar även att det är viktigt att aktiviteten 

som man gör i den styrda leken ska vara anpassat för barnens ålder för att lärandet ska ske. 

Lärandet sker ständigt när barnen leker till exempel när de äldre barnen leker med de yngre 

barnen, de observerar och imiterar varandra.  

 

”Lärande för mig är en uppgift i förskolan som vi ska tänka på samtidigt är lärandet kopplat 

till barns utveckling”. 

 

Svar från intervju 2: Pedagogen anser att lek är lärande. Hon tycker att det är viktigt att de 

styrda aktiviteterna utvecklar barns lärande inom olika ämnen. Det är viktigt att pedagogen 

planerar aktiviteten på ett snäpp högre nivå än barnens nivå för att lärandet ska ske. I den fria 

leken så kan man försöka gå in i leken som pedagog och försöka utveckla och avancera leken 

för att lärandet ska ske. För att det ska ske lärande i fria leken så är det viktigt att det finns 

tillräckligt med material, utrymme, möjligheter.  

 

”Det går ihop i varandra när de leker så lär barnen sig”.  

 

Svar från intervju 3: Pedagogen tror att barn lär sig väldigt mycket när de leker. Hon berättar 

att man i den styrda aktiviteten eller leken som ska vara lärande ska göra det på ett lekfullt sätt 

för barnen, så att det sker ett lärande. Hon menar att den styrda aktiviteten är lek men ändå 

lärdom. Hon anser att barnen lär sig mest i samspelet när de leker. I den fria leken ska man 

fånga barnen när de leker med något de intresserar sig för genom att gå in i leken och fråga 

och försöka utveckla. Hon berättar även att de försöker få med lärandet i leken.  

 

”Lärandet sker genom leken”. 

 



25 

 

Svar från intervju 4: Pedagogen anser att leken ger fantastiska möjligheter för att låta barnen 

upptäcka, lära och utforska. Enligt pedagogen så kan man leka en massa olika lekar samtidigt 

som barnen lär sig. Man kan välja lekar utifrån det man vill att barnen ska utveckla eller öva 

på till exempel språkutvecklande lekar, samarbetsutvecklande lekar. Pedagogen påpekar även 

att man ibland kan göra styrda aktiviteter för att barnen ska lära sig något specifikt. Hon anser 

att lärandet sker i alla små stunder när man inte är beredd på det, det gäller att man som 

pedagog kan se och tillvara ta de små stunderna. Hon ser på lärandet som en fortgående 

process som sker hela tiden, men det gäller att se det och tillvara ta det och göra något bra av 

det. Hon berättar även att det är viktigt att allt man ska lära sig i förskolan sker på ett lustfyllt 

sätt med lek. Lek och lärande går hand i hand. För att ett barn ska lära sig så måste de vuxna 

vara med och ge näring åt det. 

 

”Lärandet sker hela tiden från det att barnet kommer till det att barnet går hem” 

 

 

Sammanfattning: I denna studie har det framgått att pedagogerna betonar betydelsen av leken. 

Den slutsats man kan komma fram till är att lärandet sker hela tiden oavsett om man har styrd 

lek eller fri lek, lärandet finns ständigt i förskolan. Pedagogerna påpekar även vikten av att 

lärandet sker i samspel med andra när barnen leker. Man kan inte skilja på lek och lärande i 

förskolan. Alla informanterna uttryckte vikten av pedagogens roll för att lärandet ska ske och 

att barnen ska utvecklas i leken. För att göra leken till en lärandesituation så ger pedagogerna 

exempel på att när barnen leker fri lek så kan man gå in i leken och försöka utveckla och 

avancera leken för att det ska ske lärande hos barnen. Det är viktigt att pedagogen kan se och 

tillvarata de stunderna i fria leken då lärandet sker. De ger även exempel på att de styrda 

aktiviteterna ska ske på ett lustfyllt sätt men ha ett lärandesyfte. Pedagogerna påpekar även att 

man kan leka leker utifrån det barnen behöver utveckla på till exempel samarbetsutvecklande 

lekar, språkutvecklande lekar. En annan sak som är viktigt enligt pedagogerna som 

intervjuades är att det finns tillräckligt med material, möjligheter och utrymme för barnen när 

de leker fri lek.  
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6.2.1 Analys av intervjusvaren 

I detta avsnitt kommer resultatet från intervjuerna som är kopplade till den andra 

frågeställningen att analyseras utifrån avsnitten teorianknytning och tidigare forskning.  

 

6.2.1.1 Sociokulturella perspektivet med anknytning till lärandet 

I resultatet så framkom det tydligt att pedagogerna anser att lärandet sker när barnen 

samspelar med andra barn i leken. De menar att man inte kan skilja på lek och lärandet i 

förskolans verksamhet. Deras åsikt om lärandet är likt Vygotskij då man utifrån hans teorier 

kommer fram till att de pedagogiska konsekvenserna är att barnet måste få flera olika tillfällen 

att umgås med barn i olika åldrar och vuxna för att kunna samtala och samspela med dessa. 

Detta leder till inlärning hos barnet vilket sedan resulterar i utveckling och mognad (Vygotskij 

enligt Svensson 2009:37). När barnen leker med varandra så utvecklar de inte bara kunskaper 

och färdigheter utan barnen får även vänner det vill säga lekkamrater och lär sig vad vänskap 

innebär. 

 

6.2.1.2 Förskolan och lärandet 

Som det framkommer i läroplanen så har förskolan en stor betydelse för barnets utveckling, 

förskolan ska sträva efter att verksamheten är lärande och att barnet utvecklar kunskaper och 

färdigheter för att förskolan är en förberedelse inför skolan (Lpfö 2010:5-7). Det är redan i 

förskolan som allt lärande börjar, som informanterna framförde under intervjuerna har 

pedagogen en betydande roll för att lärande ska ske och för att barnen ska utvecklas. När de 

anser att pedagogen har en betydande roll för att lärandet ska ske så innebär det att han/hon 

vägleder barnet till att utveckla nya kunskaper och färdigheter som barnet inte har. Det är 

pedagogens sätt att hantera leken som ger leken dess betydelse för lärandet (Tullgren 

2004:112).  

 

I resultatdelen på svaren från intervju fyra så framkommer det att pedagogen anser att de 

vuxna ska vara med och ge näring till leken för att det ska vara lärande. Detta påpekar även 

Öhman (2003) att den vuxna har i uppgift att ge näring till leken och hon menar att man som 

pedagog ska ge barnen gemensamma upplevelser att leka utifrån, och att man som pedagog 

ska ge tid och plats för leken i verksamheten samt att det ska finnas tillräckligt med materiel 
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för lek (Öhman 2003:112). För att leken ska utvecklas så måste pedagogen vara med och leka 

(Granberg 2003:109). 

 

I intervjusvaren finns det svar som innebär att pedagogen kan gå in i leken för att utveckla 

leken, så att det sker ett lärande fast samtidigt så påvisar pedagogerna att barnen lär sig i 

samspel med andra barn utan någon vuxens inblandning. Detta visar att pedagogen måste 

både låta barnen leka fri från vuxen inblandning men även gå in i leken när pedagogen anser 

att det behövs. Det är viktigt att pedagogen är redo att svara på barnens inbjudan till lek och 

inte själv avbryta deras lek, detta leder till att man inte visar respekt till barnens lek (Öhman 

2003:109). Detta handlar om att man är en uppmärksam pedagog och uppfattar leksignalerna 

som barnen signalerar (Granberg 2003:109).  

 

I förskolans verksamhet så är det viktigt att barnen är delaktiga. För när barnen får ha 

inflytande på utvecklingen av verksamheten, så leder det till att de utvecklar sin nyfikenhet, 

sin lekkompetens, sitt tänkande och sin inlevelse (Öhman 2003:112). När barnen får ha 

inflytande så resulterar det även till att man som pedagog hjälper barnet att stärka sin 

självkänsla.  

 

Samtidigt anser pedagogerna att lärandet sker hela tiden oavsett om man har styrd lek/aktivitet 

eller fri lek, de menar att lärandet finns ständigt på förskolan. De framkommer även att barn 

lär sig när de har fri lek och leker utan att en pedagog har en planerad aktivitet. 

 

Den psykoanalytiska lekteorin anser att leken måste vara fri, vilket innebär utan vuxnas 

inblandning eftersom att leken är för barnen ett sätt att hävda sig mot vuxenvärlden (Lindqvist 

1996:54). I resultatdelen om man generaliserar så anser pedagogerna tvärtemot att man som 

vuxen ska gå in i leken och utveckla och avancera den för att lärandet ska ske. Lindqvist 

menar att leken utvecklas genom imitation, den vuxna behöver inte lära barnet att leka 

(Lindqvist 1996:54).  

 

När leken får en betydande plats i förskolans pedagogik så får pedagogen möjlighet att ge 

nuet mening och innehåll och att tillvarata lekens utvecklande aspekter därmed ger man 

barnen bra förutsättningar för en mångsidig utveckling (Hjorth 1996:198). 
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6.2.1.3 Material för lek 

Lindqvist (1996:54) anser att det måste finnas rikt material när barnen leker, som ger 

möjlighet till bearbetning samt utveckling. Detta påpekade även vissa av pedagogerna som 

intervjuades att det är viktigt att barnen har tillräckligt med material. Enligt Lindqvist är 

pedagogens uppgift är att bidra med rekvisita och befinna sig utanför leken när barnen leker 

(Lindqvist 1996:55). Samtidigt kan barn även leka utan att det finns så mycket material enligt 

min tolkning fast frågan är då om utvecklingen sker, man kanske måste ha tillräckligt med 

material för att lärandet ska kunna ske. Men den sociokulturella teorin påvisar att man lär sig i 

samspel med andra med utgångspunkt ifrån denna teori så kanske man inte behöver 

tillräckligt med material för att lärandet ska ske utan det viktigaste kanske är att barnen ingår i 

ett socialt samspel.  

 

7. Slutdiskussion 

När jag hade min verksamhetsförlagda utbildning, ställde jag mig frågan om lek är lärande för 

barn i förskolan? Ganska fort blev jag medveten om att leken har en stor betydelse för barnets 

utveckling. Under min verksamhetsförlagda utbildning var jag delaktig i ett flertal lekar 

samtidigt som jag fick möjlighet att observera lekarna detta resulterade i att jag blev medveten 

om lekens påverkan för lärandet. 

 

Under uppsatsskrivandet har intervjuerna förstärkt min uppfattning som jag fick under min 

verksamhetsförlagda utbildning och gett underlag för att lekens betydelse är stor för lärandet 

samt barnets utveckling i förskolan.  

 

Det finns många faktorer som påverkar barns utveckling och lärande. Enligt pedagogerna som 

medverkat i intervjuerna i denna studie, är lek en av dessa faktorer som berör barnets 

utveckling som till exempel språkutvecklingen, social kompetens och samarbetsförmågan. 

Leken är även ett hjälpmedel för barnets bearbetningsprocess. Med bearbetningsprocess 

menar jag att barnen med hjälp av leken bearbetar sina känslor eller upplevelser.  

 

Barnen på förskolorna lär sig dels genom att utbyta kunskaper och genom att det sker 

erfarenhetsutbyte mellan barnen. När barnen får leka i åldersblandade grupper kan det 

resultera i att det sker ett utbyte av erfarenheter och kunskaper från exempelvis äldre barn till 
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yngre barn. Samtidigt kan det även ske ett utbyte av erfarenheter och kunskaper när barn leker 

med jämngamla barn. När barnen leker i grupp lär sig barnen av varandra dock sker detta inte 

på samma sätt under enskilda lekar då barnet leker ensam. Enskilda lekar ger sig uttryck för 

barnets reflektioner, det vill säga att barnet kan reflektera när de leker själva.  

 

I leken lär sig barnen att samspela med varandra för att kunna leka tillsammans. Min tolkning 

är likt pedagogernas att när barnen samspelar med varandra så ger det tillfälle för utveckling 

av språk, fantasi, lyhördhet och turtagning. Att kunna samspela är enligt mig en av grunderna 

för socialiseringen och livsutvecklingen i samhället. Förskolepedagogerna är en del för att 

leken ska bli en lärandesituation. I Tullgrens doktorsavhandling skriver hon att lekens 

betydelse för lärandet handlar om pedagogens sätt att hantera själva leken (Tullgren 

2004:112). I leken sker lärandet hela tiden men pedagogernas uppgift är att ge näring, 

utrymme samt tid till leken. Min tolkning är att en pedagog inte kan förvänta sig att barnen 

ska lära sig i leken och nå alla målen i läroplanen själva utan pedagogerna måste vara aktiva 

och de har ansvaret över att lek och lärandet integreras med varandra. 

 

I studien har informanterna som intervjuats framhävt betydelsen av pedagogens roll. En av 

pedagogens uppgifter är att gå in i leken och utveckla samt avancera leken. Det är viktigt att 

hon/han ser till att lärandet sker på ett lustfyllt sätt, så att det kan ske ett lärande hos barnen. 

Min åsikt är att all aktivitet som pedagogerna gör i lärandesyfte ska ske på ett lustfyllt sätt. 

Enligt mig så lär sig barnen bäst när de har roligt och tycker något är intressant. En annan 

uppgift som pedagogerna även har är att bidra med tillräckligt med material till leken.  
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Bilaga 1 

Hej! 

Jag heter Hasret Sen och jag går min sista termin på Södertörns Högskola och ska börja skriva mitt 

examensarbete. Mitt arbete kommer att undersöka lekens betydelse för barns lärande i förskolan utifrån 

pedagogers perspektiv. 

 

 Jag tänkte fråga om du som förskolepedagog skulle vilja ställa upp och bli intervjuade av mig för mitt 

examensarbete? Intervjuerna kommer då att ske individuellt med mig och dessa intervjuer är anonyma. 

  

Med vänliga hälsningar 

Hasret Sen 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 
Semistrukturerad intervjuform. 

 Börjar med att presentera mig själv och berättar även syftet med examensarbetet. Talar även om 

att de har rätt att avbryta intervjun när som helst och att de kommer vara anonyma i mitt arbete. 

Berättar även att jag spelar in intervjun.  

Bakgrundsfrågor 

1. Hur länge har du arbetet som förskollärare? 

2. Vilken åldersgrupp arbetar du med? 

3. När blev du färdig med din utbildning? 

4. Vad för utbildning har du? 

Ämnesfrågor 

1. Vad tycker du som pedagog att leken har för betydelse för barnet? 

2. Hur ser du på leken? (Vad har du för syn på leken?) 

3. Hur stor plats får leken i förskolan?  

4. Vilken påverkan har leken för barns utveckling? 

5. Hur tror du att språkutvecklingen påverkas av leken? – 

6. Förskolan ligger i ett mångkulturellt område gör ni något speciellt för språkutvecklingen hos 

barn? - 

7. Hur ser du på den fria leken samt den styrda leken (styrd verksamhet av vuxna)? 

8. Hur tror du att barnen uppfattar den styrda leken? 

9. Vilken tror du att barnen uppskattar mer, den fria leken eller den styrda leken? 

10. Hur kan man integrera lek och lärande på förskolan? 

11. Hur ser du på lärandet i förskolan? 

12. Vilken betydelse har samspelet mellan lek och lärande i förskoleverksamheten? -  

13. Hur anser du att lärande kan ske i leken? -  

14. Hur kan man främja barns lärande genom leken? 

15. Tror du att barnen lär sig mer när de leker själva eller när de leker i grupp? 

16. Vad är de barnen lär sig när de leker i grupp och vad lär de sig när de leker enskilt? 

 Har du något mer du skulle vilja lägga till? 

 Har jag sagt något som du funderar över? 

 Kan jag be om ytterligare information via e-post? 

 


