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Abstract 

The purpose of this study is to investigate some pre-school teachers’ percep-
tion on the importance of play from a learning perspective. The study is ba-
sed on qualitative semi-structured interviews. Four pre-school teachers parti-
cipated in the interviews.  

The questions that have guided my work are: 

• How do preschool teachers perceive the concepts of play and learning? Are 
they two different concepts or are they linked? 

• In what way do preschool teachers perceive that they can use the play as 
tools for developing children's learning and development? 

The results of this study show that pre-school teachers believe that there is a 
strong connection between learning and play. According to the pre-school 
teachers, play is an important part of learning. Children learn through playing 
with other children and adults. In order to understand my results, I have used 
a socio-cultural perspective as a theoretical point of departure. 

Keywords 
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Sammanfattning 

Studiens syfte är att undersöka några förskollärares uppfattningar om lekens 
betydelse ur ett lärandeperspektiv. Arbetet bygger på kvalitativa semistruktu-
rerade intervjuer som genomfördes med fyra förskollärare.  

De frågor som varit vägledande i mitt arbete är: 

• Hur uppfattar förskollärare begreppen lek och lärande, är det två skilda be-
grepp eller hänger de ihop?  

• På vilket sätt uppfattar förskollärarna att de kan använda sig av leken som 
redskap för att utveckla barns lärande och utveckling? 

Studiens resultat visar att förskollärarna tycker att det finns ett starkt sam-
band mellan lek och lärande. Förskollärarna anser att leken har en central roll 
i förskolan och att barn lär sig genom den tillsammans med andra barn och 
vuxna. För att kunna förstå mitt resultat har jag använt mig av ett sociokultu-
rellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt. 

Nyckelord 
Förskola, förskollärare, sociokulturellt perspektiv, lek, lärande.  
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Förord 

Jag skulle vilja rikta ett stort tack till de pedagoger som ställt upp på mina 
intervjuer och gjort det möjligt för mig att genomföra denna studie. Stort tack 
även till min handledare som gett mig vägledning och inspiration samt hjälpt 
mig genomföra detta arbete.  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1. INLEDNING 

Den här studien undersöker hur några verksamma förskollärare ser på lekens 
betydelse för lärandet. Som blivande förskollärare ser jag det som viktigt att 
ha kännedom om hur jag i mitt agerande kan stötta barns lek. Intresset har 
växt hos mig under de senaste åren när jag när jag har arbetat som vikarie på 
olika förskolor. Jag har varit med om situationer där jag tolkat det som att 
pedagoger ibland inte möter barnens lek med respekt. Det har handlat om att 
de ingriper i leken och anger visa regler utan att diskutera med barnen om hur 
de tänker. Jag har också iakttagit att barn blir avbrutna i sin lek och att de inte 
alltid ges utrymme och tid att genomföra sin lek. Enligt utbildningsdeparte-
mentet (2010) måste barn få leka. Lek kan identifieras som - lustfylld, spon-
tan och frivillig. Leken ska ske utifrån barnens förutsättningar och ska vara 
prestationslöst.  

’’Att främja barns lek och skapande och se detta som ett viktigt sätt för barn 
att utvecklas, samspela med andra och som en del av lärandet liksom ett sätt 
att bearbeta intryck och hitta egna uttryck för sina upplevelser är ett av för-
skolans viktigaste uppdrag och ingår i den svenska förskolepedagogiska tra-
ditionen’’ (Utbildningsdepartementet, 2010, sid. 5). 

I förskolans läroplan kan vi läsa att ”förskolan ska erbjuda barnen en trygg 
miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet” (Skolverket, 
2016, sid. 6). För att kunna främja varje barns utveckling och lärande skall 
verksamheten i förskolan medvetet använda leken. Det vi kan se när barn le-
ker är att det ger barnen möjlighet att uttrycka och bearbeta upplevelser, 
känslor och erfarenheter. En viktig aspekt för att locka till lek och aktivitet är 
att ha en trygg miljö (Skolverket, 2016).  

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver ett citat i sin bok’’We don’t stop play 
because we grow old, we grow old because we stop play’’ (sid. 138). När vi 
människor blir äldre blir saker och ting tydligare än vad de varit förut. Lek är 
någonting barn behöver lära sig. I framtiden ska man kunna plocka fram 
minnen, drömma, fantisera och kunna resa i minnet tillbaka till den tiden man 
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var barn och lekte, eller till en viss plats som man gillade. Hon påstår att de 
som fått leka lyckas bättre med livets påfrestningar. ’’Lek leder till glädje och 
mental hälsa (sid.140).   

1. Bakgrund 

I denna del kommer jag beskriva hur ordet lek definieras, lekens relation till 
lärande, lekens betydelsefulla beståndsdelar samt olika former av lek. 

1.1. Vad är lek?  

Lek kan definieras i ord som frivillig, rolig, spontan och lustfylld. Låtsasle-
ken som är en av de vanligaste förekommande lekformen, där handlar det om 
att barnen får vara vad de vill, de kan vara ledsna, glada, oroliga, arga och så 
vidare, det är inte på riktigt och som man kanske känner sig i verkligheten. 
Barnen markerar regelbundet att de låtsas (Jensen, 2013). Knutsdotter Olofs-
son (2003) anser att leken alltid startar med en sorts kontakt och det kan vara 
genom att få kroppskontakt, skratta, gestikulera eller genom ögonkontakt. 
Leken ska vara frivillig. Så fort något blir med tvång anses det som syssel-
sättning eller arbete. Däremot kan barnen genom eget initiativ omvandla ar-
betet till lek. Om barnen vill hitta motivation till att leka måste de hitta moti-
vationen inom sig själva. 

Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2014) beskriver leken som emo-
tionell, kognitiv och social samtidigt. Det krävs en emotionell och social 
känslighet för att kunna delta i leken. Författarna visar även på att utan en 
fantasifull och kreativ miljö bidrar det till att inte uppstår mycket lek bland 
barnen. I läroplan för förskolan står det att ”Förskolan ska erbjuda barnen en 
trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska 
inspirera barnen att utforska omvärlden” (Skolverket, 2016, s. 6). Samt att 
”Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska 
främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 
färdigheter” (Skolverket, 2016, sid. 9).  
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1.2. Lekens relation till lärande 

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2010) beskriver förskolan som 
en social arena. Enligt Björklid (2005) kan man inte skilja på lek eller läran-
de. När barn leker utvecklas de motoriskt, intellektuellt, socialt och känslo-
mässigt. Andréasson & Allard (2015) beskriver att dagens forskare påstår att 
leken kan främja barns lärande och utveckling i förskolan. Enligt Pihlgren 
(2017) finns det en viss skillnad i begreppen lärande och undervisning i för-
skolan. Lärande är den process som sker med eller utan en pedagog. Genom 
att barnet samspelar med exempelvis kamrater eller när det själv är ute och 
upptäcker och utforskar så kan det lära sig det som organiserats av förskole-
personal. Undervisning kan man däremot beskrivas som den välplanerade 
aktivitet som pedagogen tänkt ut för att barnet ska erövra ett lärande. Pihl-
gren har tagit med ett citat ur skolinspektionen som lyder: 

 ”Det som skiljer lärandet i förskolan från att barn lär sig själva är att läran-
det i förskolan sker utifrån ett innehåll, som kan vara både planerat eller ha 
uppstått spontant, i riktning mot mål att sträva mot. För att lärandet ska bli 
optimalt krävs att det finns förskollärare och annan personal som kan möta 
barnet där det befinner sig i sin utveckling och som undervisar och ger bar-
nen förutsättningar att utvecklas och lära i riktning mot de mål förskolan 
ska sträva efter” (sid. 181).  

Björklid (2005) beskriver att det är i samspel med omgivningen som lärandet 
sker. Johansson & Pramling Samuelsson (2007) konstaterar att när man gör 
någonting som fångar barns engagemang lär sig barnet bäst. Pihlgren menar 
att: 

’’När barnet lär sig och förstår i samspel med sin omgivning sker det först 
på en interpersonell nivå, en nivå mellan olika aktörer, till exempel i inter-
aktion med förskolläraren eller kamraterna. Sedan kommer barnet att kunna 
använda sina kunskaper, kompetenser och färdigheter på egen hand. Det 
sker då på en intrapersonell nivå som en inre process. På så sätt kommer 
förskolläraren, enskilda kamrater eller hela gruppen att i den interpersonella 
processen fungera som förebilder i förhållande till barnet’’ (Pihlgren, 2017, 
sid. 32-33).  

Johansson & Pramling Samuelsson (2007) påstår att vuxnas deltagande i bar-
nens lek kan ha både positiv och negativ verkan på leken. De vuxna måste 
hitta en balans i deltagandet av barns lek. Andréasson & Allard (2015) menar 
att vuxna har en viktig roll i barnens lek och ska vara som en förebild.  
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’’Med en medvetenhet kan läraren skapa möjligheter för lärande genom 
leken, dels genom sitt eget agerande men också genom hur verksamheten 
organiseras. Det kan handla om vad man upplever tillsammans och vad 
man väljer att kommunicera om, men också om vilka möjligheter man ger 
barnens samspel och samlärande’' (sid. 97).  

Det viktigaste redskapet en förskollärare kan ha i undervisningsdialogen är 
frågor, det kommer påverka kvalitén på lärandet. Det finns tre sorters frågor, 
faktafrågor, analysfrågor och värderingsfrågor. Exempel på faktafråga kan 
vara: Vilken bokstav börjar ditt namn på? Analysfrågor handlar om att jämfö-
ra. Ett exempel kan vara: Vad finns det för skillnader och likheter på en rek-
tangel och en kvadrat? Värderingsfrågor handlar om att värdera någonting. 
Ett exempel: Vilken låt ska vi välja till denna dans? Detta är typiska exempel 
(Pihlgren, 2017). Pihlgren belyser även förskollärarens roll. ’’Förskollärarens 
sätt att leda dialogen kommer alltså att vara avgörande, både för vilket läran-
de som kommer att ske och för hur mycket inflytande barnen ges (sid. 121). 

1.3. Lekens beståndsdelar och olika former av lek 

Jensen (2013) beskriver att lek är ett fenomen med många betydelsefulla be-
ståndsdelar. För att få en beskrivning och förståelse och för ordet lek är det 
många aspekter som spelar in. Jensen skriver bl.a. om lekarenan som den fy-
siska plats där aktiviteten eller leken utspelar sig. Det finns olika sorters are-
nor. En arena kan vara formad och inspirerad för att just lek ska stimuleras, 
det kan vara rummen inne i förskolan till exempel hemmet, bilrummet och så 
vidare. Sedan finns det platser som inte är formade för lek överhuvudtaget, 
det är där den fria leken kan förekomma, det kan vara exempelvis i en soffa 
eller på en äng.  

Jensen (2013) försäkrar att när sociala lekar uppkommer och det handlar om 
fler än ett barn tar barnen en roll, och den gäller bara i leken. ’’Med lekroll 
kan man mena minst tre saker: 

1. Nivå av inflytande - överordnad, underordnad eller jämställd roll.  
2. Koordineringsroll - den eller de som håller samman reglerar kommunika-

tion och handlingar i leken.  
3. Karaktärsroll - barn väljer att vara en karaktär i leken, som affärsbiträde, 

läkare, Batman eller Pippi Långstrump’’ (Jensen, 2013, sid. 20).  
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Ett lekscenario handlar om vad barnen leker, vad leken har för tema. Barn 
kan leka att de är på en skola, ett sjukhus, att de är på en rymdresa och så vi-
dare. Lekobjekt däremot är de föremål barnen leker med, de kan vara artifici-
ella eller naturliga. De artificiella tingen som är så kallat artefakter är påver-
kade och skapta av människan. Det kan vara kastruller, slevar och så vidare. 
Naturliga ting är saker som vi människor inte har påverkat, det är hämtat från 
naturen. Det kan vara stenar, pinnar, kottar och så vidare. Fantasiobjekt finns 
enbart i den fiktiva världen. Det kan vara hämtat från sagor, filmer eller böc-
ker. Sådant som till exempel är relaterat till spindelmannen eller askungen 
kan ses som ett fantasiobjekt. Ett föreställt objekt är när ett barn exempelvis 
dricker vatten ur ett glas som inte finns. Barnet vet och har sett hur man gör 
och härmar därmed denna situation. Transformerade objekt är exempelvis 
krattan på förskolegården som blir en eldgaffel i leken (Jensen, 2013).  

I samband med att barn utvecklas beskriver Lillemyr (2002) olika former av 
lek såsom den sensomotoriska leken som också kallas funktionslek, rollek, 
regellek, rörelselek samt konstruktionslek. Knutsdotter Olofsson (1990) me-
nar att man kan kategorisera barnens lekformer utifrån den ordning som sker 
i barnens utveckling. Funktionslek kallas det när ett spädbarn leker med fö-
remål och sin egna kropp. Konstruktionslek är ungefär som ett mellanting 
men mer likt ett arbete. Fiktionslek är något som beskrivs som en låtsaslek. 
Receptionsleken uppstår ungefär samtidigt som fiktionsleken där man tittar 
på saker, som bilder, lyssnar på sånger, radio, saga. Regellek är någonting 
som uppstår ungefär i skolåldern. 
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1.2. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka några pedagogers uppfattningar om lekens 
betydelse ur ett lärandeperspektiv.  

1.3. Frågeställning 

För att fördjupa och mer tydligt beskriva syftet med studien har följande frå-
geställningar valts: 

• Hur uppfattar förskollärare begreppen lek och lärande, är det två skilda be-
grepp eller hänger de ihop?  

• På vilket sätt uppfattar förskollärarna att de kan använda sig av leken som 
redskap för att utveckla barns lärande och utveckling? 
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

Avhandlingen som är skriven av Charlotte Tullgren (2004) heter den välre-
glerade friheten - att konstruera det lekande barnet. Tullgren (2004) som i 
sin studie utgår från ett sociokulturellt perspektiv menar att ”Leken ses som 
en mycket viktig del av barns lärande, ett sätt att utforska och förstå sig själv 
och världen runt omkring” (sid. 21). Tullgren refererar till Vygoskij som ock-
så påstår att barns lek är den viktigaste aktiviteten för att utveckla kännedom 
om världen. Han menar att det som barnet inte vill göra i verkligheten kan 
ske i leken. Där kan man vara vad som helst, stor, modig, en mamma, en po-
lis, en doktor, ja vad som helst. Tullgrens studie visar att olika sorters familje-
lekar utgör en sorts norm på förskolan. Hon har kommit fram till att det är 
mat och familj som oftast blir ett sorts föremål för inneslutning. Som peda-
gog kan man ge som förslag att leka någonting som har med mat att göra, 
exempelvis restaurang, för att det blir lugnt och dels för att utesluta det våld-
samma och stökiga som kan bli. Enligt Tullgren kan ett planerat användande 
av leken som pedagogisk metod gynna barns lärande och utveckling. Som 
nämnt innan är leken viktig för barns lärande och ett sätt att förstå världen 
och sig själv. Om pedagoger deltar i barns lek befattas den kunskap om det 
enskilda barnets lärande. Tullgren menar att utifrån läroplanens perspektiv är 
omöjligt att skilja på just lärande och lek (Tullgren, 2004).  

Även Löfdahl (2002) har skrivit en avhandling som heter Förskolebarns lek - 
en arena för kulturellt och socialt meningsskapande som också utgår från det 
sociokulturella perspektivet där barnen ses som sociala aktörer. Hon påstår att 
det är i de leksituationer som är gemensamma som meningsskapande äger 
rum. När Löfdahl (2002) deltagit i olika lekvärldar kan hon sammanfatta det 
hela som att det är viktigt att man som pedagog har kännedom om hur leken 
är uppbyggd, samt om innehållet utifrån deltagarnas perspektiv för att sedan 
kunna tolka den. Löfdahls intervjuer med barn visar att barnen oftast leker 
lekar där dom är arga, ledsna, rädda och sura. Om alla pedagoger skulle lyss-
na samt iaktta barnen skulle man lättare förstå deras aktivitet menar Löfdahl. 
Om man utgår från det sociokulturella perspektivet på lärandet uppstår kun-
skap i interaktion med andra. Hon menar även att det gäller detsamma för 
forskare och pedagoger om de vill förstå leken utifrån barnens perspektiv. 
Löfdahl menar att ”samtal med barnen i och om leken visade att sammanhang 
och helheter är viktiga och att barnen är medvetna om lekens förutsättningar, 
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både materiellt, socialt och emotionellt” (Löfdahl, 2002, sid. 191). För att 
pedagoger ska förstå barnens perspektiv måste de hela tiden befinna sig i dia-
log med dem. ”Resultaten av min undersökning kan lära oss att det är genom 
kommunikation om det kulturella innehållet som barnen skapar mening i le-
ken. Genom att betrakta innehållet i leken kan vi förstå vad som är viktigt för 
barnen i den specifika situation de befinner sig, vilka frågor som är angelägna 
för barnen att få ställa och besvara’’ (Löfdahl, 2002, sid. 192). Det här skiljer 
sig något från Tullgrens (2004) tankar om att pedagogens deltagande i leken 
hämmar barnens lärande.  

Tsai (2015) som skrivit en artikel som heter ”Am I Interfering? Preschool 
Teacher Participation in Children Play” utgår från det sociokulturella per-
spektivet i sin undersökning. Studiens syfte var att utforska vilka strategier 
pedagoger använder sig av vid ett deltagande i barns lek. Tsai skriver i sin 
slutsats att för mycket delaktighet i leken kan påverka barnen negativt men 
även för lite delaktighet. Därför krävs det att man som pedagog hittar en bra 
balans kring delaktigheten i barns lek. Relationen till barnen är viktig. I situa-
tioner där barn bjuder in läraren till lek, är det bäst att läraren spontant tar en 
lämplig roll och går med i aktiviteten. Om barn frågar om hjälp med att lösa 
ett problem måste läraren först överväga barnens förmåga, och sedan erbjuda 
den hjälp som passar barnen och situationen. Tsai märkte att barnen som lekte 
i dockrummet ofta bjöd in läraren att delta i deras lek. Eftersom barnen kän-
ner sig trygga och bekanta med sakerna där var de snabba med att ge läraren 
en leksak eller docka och sedan bjuda in till lek. Barnen brukar ofta leka af-
fär, när de frågar läraren vad hon skulle vilja köpa ansluter sig läraren till le-
ken. Läraren ställer frågor och ber om mer information vad som säljs i buti-
ken. I sådana situationer antar läraren en lämplig roll och accepterar det bar-
net säger och ger barnet frihet och låter dem styra och är noga med att inte 
störa barnens lek. Tullgren (2004) menar att ”Pedagogernas lekfullhet skapar 
lust och välbefinnande hos de lekande barnen, vilket leder till att barnen ofta 
vill ha med pedagogerna i leken” (Tullgren, 2004, sid.103). 

Engdahl (2011) som skrivit avhandlingen ”Toddlers as social actors in the 
Swedish preschool” tar istället avstamp i den fenomenologiska teorin. Av-
handlingen handlar om yngre barn som integrerar med varandra i den svens-
ka förskolan. Här ses barnen som sociala individer utifrån ett barnperspektiv. 
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Resultaten stöder sig i ett teoretiskt perspektiv där de små barnen ses som 
sociala individer med sociala färdigheter. Barnens sätt att bjuda in till lek var 
baserad på icke-verbal kommunikation som rörelser, ljud och ansiktsuttryck 
och gester. Engdahl inspireras av Merleau Ponty som var fenomenologiskt 
inriktad och intresserade sig för den levda kroppen. Hur sambandet mellan 
kroppen och kunskap fungerar och han menade att vi är våra kroppar. Utifrån 
fenomenologin finns det alltid många parallella tolkningar av vad som sker 
och pågår (Engdahl, 2011). Enligt Engdahl är lek frivillig och kräver upp-
märksamhet samt koncentration. Lek ger ett stort inflytande och är förknippat 
med lustkänsla och spänning. Hon menar att leken i förskolan bygger på 
kommunikation och samspel med andra. Samspel och kommunikation kan 
kopplas till det sociokulturella perspektivet. 

I Engdahls (2011) studie ses små barn som sociala individer som uppmärk-
sammar och intresserar sig för varandra. Studien visar även på hur små barn 
skaffar sig vänner, genom att hälsa, hjälpa och bjuda in till lek. Det man kun-
de se var att barnen använde sig av icke-verbala handlingar i skapandet av 
vänskap då Löfdahl menar att barnen tittade på varandra och hade smittande 
leenden. Engdahl tycker att lekteorier som är äldre bör omvärderas. Hon har 
flera exempel i sin forskning som nämns ovan att ettåringar kommunicerar 
med varandra under en aktivitet eller lek och därför ifrågasätter hon teorier 
som bygger på stadieindelningar. En sak hon tydligt såg var att ettåringarna 
sällan vände sig till pedagogerna för att leka och kommunicera. Resultaten 
från studien visar på att ettåringarna som dokumenterats ofta lekte tillsam-
mans eller lekte i samma rum med liknande lek. Engdahl menar att ettåring-
arna var fysiskt rörliga. De gick omkring från rum till rum och påbörjade oli-
ka lekar och avslutade dem i ett annat rum och så vidare.  

Greve (2013) som skrivit artikeln ”Play for learning and learning for play: 
Children’s play in a toddler group” beskriver hur lek och lärande är organise-
rade i barnens vardag i en norsk småbarnsavdelning. Greve (2013) skriver i 
sin studie att barngrupperna har ökat med åren, så att de nu måste ha mer 
uppsikt på vad som händer och sker och kan därför inte integrera i barns lek 
på samma sätt som de borde. När förskollärare bara har uppsikt och tittar, är 
det svårt att förstå innebörden i barnens lek menar Greve. Hon menar att det 
är svårt att faktiskt veta om man ska gå in i barns lek eller inte. Ena dagen 
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kanske det behövs stöd i leken och andra dagen måste pedagogen se över 
barnens lek och interaktion. Hon menar alltså att förskollärarens förhållnings-
sätt ska variera från gång till gång eller dag till dag. Tullgren (2004) belyser 
att man i läroplanen kan betrakta pedagogens deltagande som ett pedagogiskt 
redskap. Greve (2013) menar att man som förskollärare ska integrera med 
barnen på ett lekfullt sätt utifrån barnens perspektiv, då stärker förskollärarna 
barnens upplevelser i leken vilket kan leda till att barnen utvecklas. Greve 
förklarar att barns meningsskapande sker i samspel med miljön och sådan lek 
kan utveckla barns lärande och utveckling samt att det skapar interaktion 
mellan barn och världen. 

Sammanfattningsvis kan man utifrån forskningen se att forskarna är överens 
om att leken är en del av lärandet och att den sker genom kommunikation och 
i samspel med andra. Det som skiljer forskarna åt är pedagogens roll i leken. 
Tullgren (2004) anser att planerad lek kan gynna barns lärande men också att 
pedagogers deltagande i leken kan hämma det enskilda barnets lärande. Gre-
ve (2013) menar dock att man kan stärka barnens upplevelser i leken och 
man som pedagog integrerar med barnen på ett lekfullt sätt utifrån deras per-
spektiv. Löfdahl (2002) lyfter lyssnade och iakttagelse som en del i att förstå 
barnens aktivitet och det kan synliggöra vilka frågor som är viktiga för bar-
nen att ställa och få svar på. Löfdahl tycker också att man ska föra dialog 
med barnen och ställa frågor. Tsai (2015) menar att det ska finnas en bra ba-
lans kring delaktigheten i barns lek vilket även är i samförstånd med Greves 
tankar om att förskollärarens förhållningssätt och deltagande i leken ska vari-
era från gång till gång eller dag till dag (2013).  

Vygotskij betonar interaktion och kommunikation som viktiga för barns lä-
rande och utveckling. Barn behöver utmanas för att ta ett steg till i utveck-
lingen (Säljö 2011). Tidigare forskning visar olika syn på vilken roll och i 
vilken utsträckning pedagogen ska vara delaktig i barns lek. Det är därför in-
tressant att undersöka hur några verksamma förskollärare beskriver sin roll i 
leken och vilken betydelse lek och lärande har.  
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3. TEORI 

Säljö (2011) beskriver Lev Vygotskij som en psykolog, pedagog och filosof 
vars verk blev kända under 1960-talet. Vygotskij menar att leken är den vik-
tigaste formen för barn för att kunna utveckla medvetandet om världen. Le-
ken handlar om önskeuppfyllelse, han ansåg att barn kan realisera saker som 
egentligen är orealistiska, i sin lek. Vygotskij beskriver det sociokulturella 
perspektivet som att barn lär tillsammans med andra, det är lärarnas och de 
vuxnas gärningar som är nyckeln till barns utveckling. Genom samspel med 
andra, utvecklas barnet så att det sedan kan passa in i samhället genom att 
tänka och agera. Vygotskij (2001) påstår att de erfarenheter och den kunskap 
vi har sedan tidigare, kommer vi kunna använda i nya situationer. Den proxi-
mala utvecklingszonen definierar han som att barn liksom den enskilda indi-
viden lär sig i sin egen takt. Lärandet ska vara inspirerande, fyllt med liv och 
även socialt. Vygotskij definierar det även som det avstånd som finns mellan 
det barnet klarar av att göra själv utan hjälp av andra, och det barnen klarar 
av att göra tillsammans med andra människor. Det är även skillnaden mellan 
vad barn kan lära sig på egen hand och vad som krävs med hjälp av en vuxen. 
Han menade att det var viktigare vad man lärde sig än om man lärde sig över 
huvudtaget. Man kan se det som att läraren ska vara pallen för att barnet ska 
kunna nå upp till äpplet i trädet.  

Vygotskij (2001) påstår att interaktion med andra lägger grunden för den 
emotionella och intellektuella utvecklingen. Han påstod även att barns sam-
spel är lärande och utveckling. Enligt Vygotskij lär man känna sig själv ge-
nom andra människor. Därefter menar han att individualiteten utvecklas långt 
senare. Han hävdar att barn bearbetar sina upplevelser, erfarenheter samt sina 
känslor genom leken vilket resulterar i att barnen fantiserar. Han menar att 
fantasi är en känslomässig och mental utveckling för barn.  

Säljö (2011) beskriver att Vygotskij menade att språket är det som gör att vi 
människor kan tolka världen. Enligt Vygotskij är språket den mest kraftfulla 
mekanismen. Vi människor har skapat en uppsjö av verktyg och hjälpmedel 
som ska få vår vardag att bli enklare. Exempelvis har vi spiken och hamma-
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ren, där hammaren ses som en förlängning av vår kropp. Sen har vi den tradi-
tionella shoppinglistan som nästan alla använder sig av när man går till affä-
ren för att handla och man bockar av sak för sak. Shoppinglistan är ett stöd 
för att vi ska komma ihåg. Vygotskij beskriver två redskap, ett fysiskt och ett 
psykologiskt. De fysiska är de artefakter vi människor skapat, det kan vara 
datorer, iPads, stolar, bord och så vidare. Ju längre fram i tiden vi kommer, 
desto mer artefakter har vi människor skapat. Det psykologiska beskriver han 
som de redskap som vi använder oss av för att kommunicera och tänka med, 
exempelvis vårt alfabet, vårt siffersystem och så vidare. Detta kallar han för 
mediering som är ett centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. 
Begreppet förklarar alltså hur samverkan sker mellan individer och de arte-
fakter, de redskap som människor använder för att förstå och hantera sin om-
värld.  
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4. METOD 

I detta kapitel beskrivs metodval, urval och avgränsningar, undersökningens 
genomförande, generaliserbarhet, reliabilitet och validitet, bearbetning av 
data samt forskningsetiska aspekter.  

4.1. Metodval 

Det är viktigt att välja en metod som är mest relevant för syftet och mina frå-
geställningar. För att kunna genomföra denna studie har jag valt en kvalitativ 
undersökningsmetod i form av semistrukturerade intervjuer, eftersom kvalita-
tiv forskning handlar om att gå in mer på djupet och kunna beskriva och tolka 
olika fenomen (Christoffersen & Johannessen, 2015). Jag har valt att inter-
vjua fyra förskollärare på en förskola. Utifrån temarubrikerna ”personligt” 
och ”lek och lärande” har jag ställt några utgångsfrågor och sedan ställt några 
följdfrågor beroende på hur intervjupersonerna svarat (Se bilaga 2). Eftersom 
jag är ovan som intervjuare känns det bra att välja en metod med viss struk-
tur. Genom att ha förberett frågor är risken mindre att jag inte få med mig till-
räckligt med datamaterial. Samtidigt ges det utrymmen för fler frågor vid be-
hov. Jag har valt öppna frågor då det möjliggör bredare och mer nyanserade 
svar och det ökar chansen för att den intervjuade utvecklar sitt resonemang. 
På så sätt kan jag som intervjuare införskaffa mig en förståelse för informatö-
rens tankar och idéer genom att försöka inta deras perspektiv. 

Mayall (2008) menar att det innebär ett visst ansvar hos intervjuaren att stän-
digt tolka informatörens svar utifrån olika signaler under en intervjusituation. 
På så sätt måste man som intervjuare beakta personens resonemang i sam-
band med faktorer som kroppsspråk, tonläge eller mimik. Denna typ av kon-
takt bidrar också till att det utvecklas en relationsorienterad kontakt mellan 
informatör och intervjuare vilket kan både stärka och försämra resultatet. Den 
relationella kontakten blir också en förutsättning för hur intervjuaren tolkar 
informatören vilket är en viktig aspekt att beakta i sitt arbete. 
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4.2. Urval & avgränsningar 

Urvalet av förskola och förskollärare var baserad på att jag känner till försko-
lan och några av förskollärarna som arbetar där. Min undersökning bestod av 
fyra förskollärare som arbetar på en förskola i en liten ort i Sverige. För att få 
olika synvinklar valde jag att intervjua förskollärare på olika avdelningar 
samt utifrån att de har olika lång erfarenhet i verksamheten och att de arbetar 
med olika åldersgrupper.  

Lina är 28 år gammal och har arbetat som förskollärare i 5,5 år. Hon har alltid 
velat jobba med människor och bestämde sig när hon gick på gymnasiet att 
hon ville bli förskollärare. Just nu arbetar hon på en avdelning med 3–4 
åringar.  

Johanna är 31 år gammal och har arbetat som förskollärare i 10 år. Hon har 
ända sen hon var liten velat jobba med barn och bestämde sig tidigt för att bli 
förskollärare. Hon arbetar också på en avdelning med 3–4 åringar.  

Hilda är 37 år gammal och har arbetat som förskollärare i 15 år. Hon har ock-
så alltid sedan hon varit liten velat bli förskollärare. Just nu arbetar hon på en 
avdelning med 1–3 åringar.  

Fia är 36 år och har arbetat som förskollärare i 4 år men arbetat som vikarie 
inom barnomsorgen i ca 10 år. Hon kände att hon ville bli förskollärare för att 
hon vill se barns utveckling samt se glädjen i barnens ögon när de lär sig nya 
saker. Hon arbetar också på en avdelning med 1–3 åringar.  

4.3. Genomförande 

Först och främst kontaktade jag den förskolechef som arbetar i den valda 
kommunen, jag fick dennes samtycke och då var det dags att kontakta de för-
skollärare jag ville intervjua. Det gjorde jag redan kursen innan eftersom ex-
amensarbetet sträcker sig under tio veckor och jag ville vara säker på att jag 
skulle få intervjua minst fyra stycken. De förskollärare som jag i detta fall 
kontaktade var villiga att ställa upp. När jag väl var på plats den dagen inter-
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vjuerna skulle ske fick de personer som jag skulle intervjua läsa igenom och 
skriva under på mitt informationsbrev som jag hade med, där jag dels förkla-
rat varför jag gör denna studie och vilka rättigheter de som blir intervjuade 
har (Se bilaga 1). Sedan gick vi bort till ett rum där vi kunde sitta ostörda. Vi 
satte oss ner och jag började ställa några personliga frågor för att mjukstarta 
lite och för att de skulle känna sig någorlunda bekväma med situationen. 
Därefter övergick vi till de öppna frågorna, en del av svaren ledde till diskus-
sioner samt vidare frågor. Förskollärarna gav mig en inblick i deras verksam-
het och deras syn på lek och lärande. Jag kände ett förtroende gentemot förs-
kollärarna och jag kände att de ville förmedla sina erfarenheter och kunskap 
om ämnet med mig.  

Jag spelade in tre av mina intervjuer för att jag inte skulle missa någon detalj 
och information som förskollärarna gett mig och för att jag skulle ha möjlig-
het att lyssna på intervjuerna igen i bearbetningen av datamaterialet. På sidan 
om hade jag ett anteckningsblock där jag enbart skrev ner stödord för att veta 
vad vi tagit upp under intervjuerna En person ville att jag enbart skulle an-
teckna hennes svar för hon ville inte bli inspelad. Intervjuerna tog allt mellan 
15 minuter till 25 minuter beroende på vilka diskussioner och följdfrågor som 
uppstod.  

4.4. Generaliserbarhet, reliabilitet och validitet 

Det är inte möjligt att generalisera mina resultat till att gälla alla förskollära-
res syn på lek och lärande. Den typen av studie jag gjort söker djupare infor-
mation från några informanter. Det behöver inte betyda att resultatet inte har 
något värde. Att lyfta fram enskilda berättelser kan bidra till att andra förskol-
lärare kan känna igen sig (Johansson & Svedner, 2010). För mig som inte är 
färdigutbildad förskollärare finns det ett värde i att ta del av tankar från verk-
samma förskollärare och deras syn på lek och lärande samt deras förhåll-
ningssätt till leken.   

Hur tillförlitlig min studie är beror på hur jag har gått tillväga när jag samlat 
in mina data. Om någon fråga i min intervju saknandes, var frågorna för svå-
ra eller för lätta, var det någon som missuppfattade frågorna och så vidare 
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(Johansson & Svedner, 2010). Jag valde att ställa samma frågor till alla förs-
kollärare i min intervjustudie eftersom materialet då samlas in på samma sätt. 
Mina frågor var breda och gick in på djupet, några av förskollärarna tyckte att 
frågorna var svåra. 

 
Mycket enkelt uttryckt kan validitet ungefär översättas med ”i vilken ut-
sträckning vi verkligen undersöker det vi avser att undersöka” (Bjereld, 
Demker & Hinnfors, 2009, sid.112). Frågor man kan ställa sig är: Är min un-
dersökning trovärdig? Har jag fått fram de svar jag behöver för min under-
sökning? (Johansson & Svedner, 2010). Jag anser att jag fått tillfredställande 
empiri under min intervju för att sedan kunna arbeta i analysfasen. Jag har 
utifrån förskollärarnas svar kunnat se ett mönster och fått svar på mina fråge-
ställningar för studien.  

4.5. Bearbetning av data 

För att kunna analysera mitt insamlade material har jag genomfört transkrip-
tioner av de delar av samtalen som är relevant för just mitt syfte och mina 
frågeställningar. Jag sammanfattade och sorterade vad varje person hade sva-
rat under varje fråga. Sedan sammanställde jag alla svar under varje fråga för 
att se skillnader och likheter i förskollärarnas svar som jag sedan skulle kun-
na använda i resultatdelen. Utifrån förskollärarnas svar på frågorna försökte 
jag hitta mönster och kopplingar kring studiens frågeställningar genom att 
kategorisera svaren. Jag fick fram fem olika rubriker som handlar om lek och 
lärande som också används som underrubriker i resultatdelen. 

4.6. Etiska överväganden 

Några av de viktigaste principerna att förhålla sig till inom forskningsetik och 
är informationskravet och samtyckeskravet. Det handlar om vad som behöver 
ske innan jag börjar mitt genomförande. Då måste jag se över de etiska frå-
gorna och det gäller att inblandade blir informerade och att alla godkänt att 
dem vill vara med i undersökningen samt att förskolechefen måste informe-
ras. Någonting som är viktigt att veta är att man får dra sig ur forskningen 
precis när man vill utan att uppge anledning. Detta steget kallas informa-
tionskravet. Samtyckeskravet handlar om att de som väljer att delta i en un-
dersökning själva besitter rätten att bestämma över sitt deltagande (Bryman, 
2011; Löfdahl, 2014; Vetenskapsrådet 2011). 
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Vidare skriver Bryman, (2011) om Konfidentialitetskravet som handlar om 
identitetsskydd och att alla uppgifter som samlas in inte går att komma åt av 
någon annan än berörda personer i undersökningen, och att de bevaras på en 
plats som ingen kan komma åt. Nyttjandekravet menas med att den informa-
tion jag sitter på, endast får användas för forskningsändamålet. Den får inte 
lånas ut för någon annans bruk eller för icke-vetenskapliga syften. Den in-
formationen som jag får in av pedagogerna får endast användas av mig som 
forskare och får inte lämnas till exempel förskolechefer. 

Löfdahl (2014) tar upp att vid intervjuer är det viktigt att tänka på vilka frå-
gor man ställs och hur man ställer dem för att informanterna inte ska känna 
sig obekväma. Vetenskapsrådet (2011) skriver att de informanter som ingår i 
studien ska skyddas i största möjliga utsträckning från kränkningar. Både vid 
observation och intervju ska data avidentifieras och transkriberas, vid inspe-
lad intervju är det viktigt att transkriberingen sker ordagrant (Back & Berterö, 
2015). Löfdahl (2014) tar även upp att efter godkänt arbete är det viktigt att 
all data förstörs då man innan studien informerat att ingen obehörig ska kun-
na ta del av datan.  

Jag informerade förskolechef och förskollärarna om studiens syfte. Ett infor-
mationsbrev gavs till informanterna som de även fick skriva under (se bilaga 
1) De fick även ge sitt muntliga samtycke att de ville delta i studien. Jag in-
formerade om att det insamlade materialet enbart skulle användas i under-
sökningssyftet och att alla personuppgifter och anteckningar sedan skulle ra-
deras och förstöras samt att de har rätt att dra sig ur studien. Jag nämnde även 
att deras namn skulle vara fiktiva i studien då Vetenskapsrådet (2011) belyser 
att det stärker deltagarnas anonymitet. 
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5. RESULTAT 

5.1. Lekens viktiga roll i förskolan 

Alla fyra förskollärarna menar att barn lär sig genom leken. Johanna beskri-
ver att leken är ett sätt för barnen att använda sin fantasi, det kan även vara 
ett sätt att bearbeta saker som de upplever. Ett annat sätt kan vara att bearbeta 
jobbiga saker genom leken, lek behöver inte alltid bara vara roligt. Barnen 
kanske inte tycker om att gå till doktorn, då kan det vara ett sätt att istället 
leka doktor för att sedan kunna känna sig tryggare att gå till doktorn i framti-
den. Johanna menar att barn lär sig att kommunicera genom leken, de använ-
der språk samt gester och kroppen för att visa vad de vill. Johanna menar 
även att leken handlar om normer och värden, man kan prata om hur man är 
en bra kompis, man visar respekt och tar hänsyn till varandra. 

Både Fia och Hilda förknippar lek med att ha roligt, att det är kul. Lek är 
någonting som ska vara lustfyllt och frivilligt. Hilda menar att leken är det 
verksamheten är baserad på. Leken används för att komma åt exempelvis 
strävansmålen i förskolans läroplan. Lina anser att leken har en väldigt stor 
roll i förskolan. Hon anser att leken är en av de viktigaste källorna till bar-
nens kunskap.  

’’Ibland kan man höra fraser som man själv brukar säga. De upprepar det 
man säger’’ (Lina).   

Har man exempelvis haft en samling med barnen, så kan de senare se att bar-
nen leker att de också har en egen samling. Lina anser att barnen nästan alltid 
leker, oavsett om det är en lärandesituation som hon styrt eller som barnen 
själva tagit initiativ till. Hon beskriver ett exempel hur en planerad lärandesi-
tuation kan gå till:  

’’Nu ska vi gå och titta på myrorna och myrstacken, men så stöter vi på en 
groda på vägen dit och barnen intresserar sig mycket för den istället. Då är 
det viktigt att jag som pedagog försöker läsa av situationen, att nu är det inte 
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myrorna i deras tanke utan grodan. Då får man hitta nått lekfullt sätt där 
man lär om grodor istället’’ (Lina).  

5.2. Lekens relation till lärande  

Fia påstår att lek och lärande går hand i hand. Hon menar att ju äldre barnen 
blir desto mer minskar leken och undervisningen ökar. Hon berättar att när 
barnen kommer till skolåldern så är det bara rasten som anses som lek.  

’’Jag vill inte att våra barn, på våran avdelning ska känna att våra aktiviteter 
är undervisning’’ (Fia)  

Hilda konstaterar också att lek och lärande går hand i hand, genom leken kan 
barnen erfara nya saker och känslor.  

’’Leken och lärande har ett starkt samband och en naturlig relation. Man kan 
leka sig fram till olika känslor och begrepp’’ (Hilda).  

Lina tycker att alla delar som motoriskt, känslomässigt, kommunikativt, in-
tellektuellt, fantasi, kreativitet går in i leken. Barn använder alltid kroppen 
när de leker - med gester, mimik, de kan klättra, de kan springa, de rör sig. I 
det känslomässiga, när de leker mamma, pappa, barn så kanske bebisen grå-
ter, och de får de trösta, den arga storasystern som inte vill städa sitt rum.  

’’De leker och avspeglar det som händer i verkligheten’’ (Lina).   

Lina säger att kommunikationen har de alltid, även om de inte ens har språ-
ket. De kan gestikulera, peka och visa. Sen finns det de som har långa dialo-
ger, som kan prata väldigt bra. Intellektuellt tror hon att barnen leker det de 
lär. De testar sina kunskaper. Kreativiteten och fantasi är ju det leken går ut 
på. Att de fantiserar och är kreativa - att det inte finns några gränser. Så länge 
som det inte är farligt såklart. Johanna anser att barn lär sig om normer och 
värden, lär sig visa hänsyn till varandra, hur man är en bra kompis, språket, 
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lära sig att göra sig förstådd. Den motoriska biten är ju springlekar. Det är 
viktigt med känslor, visa om man är glad eller ledsen. Johanna menar vidare 
att barn ser och hör allt vi gör.  

’’Ibland när barnen leker att de pratar i telefon kan man höra sig själv 
ibland’’ (Johanna).  

Johanna berättar om ett barn som man inte alls tror är med i samlingen och 
snappar upp saker, men sedan kan hon se att barnet själv har samling till-
sammans med de andra barnen. Vi diskuterade och kom fram till att det an-
tagligen är hennes sätt, hon kanske inte deltar och pratar i den riktiga sam-
lingen men sedan har hon en egen och kan alla sånger trots att hon aldrig 
sjunger med i den styrda samlingen. 

5.3. Hur förskollärare ser på lärande i förskolan 

Fia tycker att lärande är undervisning. Hon anser att ett lärande är när barnen 
tar till sig och snappar upp det vi gör i verksamheten till exempel genom lek 
och aktivitet.  Hilda anser att barn är under lärande hela tiden, vad de än gör. 

’’Lärande för mig är processen man går igenom när man lär sig 
någonting’’ (Hilda).  

Johanna uppfattar att leken är lärandet. Det går hand i hand. Barn lär sig ge-
nom vuxna och tillsammans med barnen, men även i den ensamma leken. 
Man måste som pedagog plocka fram de material som barnen har behov av 
och är intresserade av, så att de har lust att lära hela tiden. Lina tror precis 
som Johanna att det är genom leken som barnen lär sig.  

’’ Lärande för mig är att barnen är nyfiken och har lust till utveckling samt 
att de har viljan att lära. Som sagt tror jag att det är genom leken som bar-
nen lär sig väldigt mycket. Sen så tror jag att det är till stor del att barnen lär 
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sig i det sociala samspelet att de lär sig av varandra. Och givetvis av oss pe-
dagoger’’ (Lina). 

Johanna påstår att man kan skapa allt till en lek, liksom påklädningen i tam-
buren och matsituationen. Alla situationer vi har i förskolan kan vi locka fram 
genom leken. Johanna lyfter fram under intervjun att miljön i förskolan är 
viktig, hur den är utformad, för att lek och lärande ska kunna ske.  

’’Sen är det viktigt hur miljön är i förskolan, hur vi pedagoger bygger upp 
den så att den väcker nyfikenhet. Är miljön väldigt rörig och det är saker 
överallt så är det väldigt svårt för barnen att fokusera på vad de ska göra när 
dom till exempel kommer in efter att de varit ute, det blir för många valmöj-
ligheter’’ (Johanna). 

Hilda menar precis som alla de andra förskollärarna att barnen lär i allt dem 
gör.   

’’Barn kan lära sig på väldigt många sätt. Dels för att alla barn är olika. 
Alla tar ju inte in saker på samma sätt. Det pågår ett ständigt lärande i deras 
liv och vardag i allt de gör oavsett om de är någonting vi vill att de ska lära 
sig så att vi medvetet försöker ge dom någonting eller om de bara i en fri lek 
- pågår det ju också ett lärande. Eller att man gör någonting man inte gjort 
förut. Eller när man är med vårdnadshavarna och handlar. De genomgår ett 
lärande ständigt även om det inte är medvetet ifrån en annan’’ (Hilda). 

5.4. Förskollärarnas roll i leken 

Alla fyra förskollärare stöttar barns lek och försöker vara delaktiga på bar-
nens villkor.  

’’Jag försöker så gott jag kan att vara en lyhörd pedagog, att man försöker 
läsa av situationen där barnen leker. Jag kan uppleva som pedagog ibland att 
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man är väldigt nyfiken när dom leker och vill gå och kolla vad dom gör - men 
när man kommer in till dem så avbryts leken för dom inte alls vill att man ska 
vara med. Man måste läsa av situationen och kolla av så att det är okej att 
jag får komma in i leken - eller att jag ska hålla mig utanför denna 
gång’’ (Lina).  

Lina säger att man alltid måste ha ett öga och öra med ändå eftersom man 
ibland måste gå in i leken ändå, då hon berättar att de har en del barn på av-
delningen som inte har något språk - då måste man hjälpa till att vara en röst. 
Sedan har vi barn med annat modersmål - då kan en tolk behövas och extra 
stöttning. Sen beskriver hon att en del barn inte förstår vissa lekkoder och vet 
hur man ska få vara med i en lek. Så därför i vissa situationer måste man som 
pedagog vara med och hjälpa och stötta.  

’’Ibland när inte jag får vara med i leken så försöker jag ändå som sagt alltid 
lyssna och ändå lite koll på vad dom lekte så kan man vid matbordet fråga 
dem: vad lekte ni där inne? vad var det som hände med dig Karl när du blev 
så ledsen? vad det du som var barnet i leken? och så vidare. Man kan visa att 
man är engagerad och intresserad även fast man inte var med. Det öppnar 
till ett samtal och då lär de sig att återberätta’’ (Lina). 

Johanna berättar att hon deltar om barnen visar intresse och tycker att det är 
okej att hon är med. Hon menar att det är viktigt att barnen faktiskt får leka 
själva och att pedagoger då får backa. Hon menar att det är många gånger 
som man kommer in i en lek och barnen blir störda och går därifrån och le-
ken har då avbrutits. Johanna menar precis som Lina att man självklart måste 
ha ett öga och ett öra med ändå så inget dumt händer. Hilda menar att hon 
alltid finns nära till hands för att kunna delta eller rycka in när man märker att 
leken behöver komma vidare, eller att man behöver hjälpa till att lösa en kon-
flikt eller helt enkelt behöver avbryta leken för att det har hänt något som inte 
är bra.  
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’’Ibland är det dumt att lägga sig, och istället låta barnen lösa det själva 
samtidigt som det ibland behövs stöttning på grund av konflikter eller för att 
inte leken får en handling eller behöver leda det vidare’’ (Hilda).  

Fia är också oftast med som ett stöd i barnens lek.  

”Jag pushar gärna och startar lekar tillsammans med barnen. Jag kan exem-
pelvis säga om vi är i allrummet, kom så leker vi mamma, pappa, barn i 
hemmet. Så får barnen visa hur det går till där i hemmet. Ibland är jag en av 
rollerna eller så är jag bara med som ett stöd” (Fia).  

5.5. Hur man kan använda leken för att bidra till läran-
de 

Fia tror att det finns oändligt med möjligheter att använda leken som lärande 
för barnen. Lina tror också att möjligheterna är oändliga. Hilda menar att de 
har strävansmål i läroplan som de måste uppnå.  

’’Vi använder medvetet leken för att uppnå lärande. Till exempel om man gör 
ett experiment så blir ju det en lek för att lära sig naturvetenskapliga begrepp 
till exempel. Vardagliga saker också, handla, leker affär, leker doktor, prata 
om begrepp, hur det kan gå till på ett läkarbesök’’ (Hilda). 

Flera av pedagogerna har sagt att de är lyhörda pedagoger som lyssnar på 
barnen vad de tycker om och inte tycker om.  

’’Det gäller att vi pedagoger är öppna och nyfikna, lyhörda, engagerade och 
att vi har viljan att prova saker och att vi framförallt vågar misslyckas. Att 
det ibland får bli fel men att det kan bli rätt ändå tillslut’’ (Lina).  
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Lina menar att det är många gånger som man planerat en aktivitet men att det 
inte alls blivit som man tänkt i slutändan men att det också är okej.  

’’Bara för att jag bestämmer att vi nu ska gå och kolla på denna myrstack 
som jag nämnde tidigare men dyker det upp en groda som barnen blir mer 
intresserad av- att jag då kan välja att ändra mig där. Jag måste inte göra det 
jag har planerat - är inte barnen intresserade är det ingen idé i alla fall. 
Bara för att man har en styrd aktivitet betyder inte det att det just blir 
den’’ (Lina). 

Lina menar att även om man har den styrda aktiviteten och man genomför 
den är det okej om det ändå inte blir bra. Barnen kanske liksom ändå lärde sig 
någonting. Påväg till denna myrstack så kanske de lärde sig att svinga sig i 
repet som fanns i skogen eller gå över en bro, ja, vad som helst. Man får då se 
de små sakerna, man får inte ha så höga krav eftersom i dagens läge har man 
stora barngrupper och barn med särskilda behov.  

’’Skulle vi sitta ner och kolla över vad vi lärt oss på en dag skulle vi hitta hur 
mycket som helst’’ (Lina).  

Ett exempel kan vara när barnen får hjälpa till att duka, hämta mat, diskus-
sioner vid matbordet och så vidare. Det är tydliga exempel på när barnen lär. 
Om vi tänker att lek kan bidra till lärande tänker Lina att det är något peda-
goger faktiskt kan bidra med.  

’’Går vi in i deras lekvärld och till exempel leker affär - så kan man fråga 
saker som vad kostar det? Hur många tior behövs när en sak kostar 20 kro-
nor till exempel. Vi kan lägga till och sätta begrepp och benämningar i leken. 
Detta försöker vi göra så fort barnen accepterar att vi får vara med’’ (Lina).  
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5.6. Sammanfattning av resultat 

När jag analyserade mina intervjuer kunde jag tydligt se att förskollärarna såg 
ett starkt samband mellan lek och lärande. Förskollärarna anser att leken har 
en central roll i förskolan och att barn lär sig genom leken. I leken kan barnen 
bearbeta saker som de upplever. Både de roliga och mindre roliga sakerna. 
Flertalet av de förskollärare som intervjuades tror att barn lär i samspel med 
andra barn och vuxna. Förskollärarna berättade att de stöttar barns lek och är 
gärna med i leken, men på barnens villkor. De har sett ett flertal gånger att 
barnen blivit störda när dom klivit in i leken när de inte fått ett godkännande 
av barnen. Även miljön kommer på tal då de anser att den är viktig eftersom 
den kan påverka barnen. Är det till exempel rörigt med saker överallt kan det 
vara svårt för barnen att fokusera på vad de vill göra och leka. 
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6. DISKUSSION 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka några pedagogers uppfattningar 
om lekens betydelse ur ett lärandeperspektiv. I detta avsnitt kommer jag ana-
lysera och diskutera resultatet i relation till tidigare forskning samt min teori. 
Kritiska reflektioner gällande metodvalet och genomförandet av studien och 
även slutsatser och förslag till fortsatta studier sker i detta avsnitt. 

6.1.Resultatdiskussion  

Denna studie har inspirerats av det sociokulturella perspektivet. Lev Vygot-
skijs begrepp den proximala utvecklingszonen är central. Resultatet visar att 
somliga förskollärare i min studie anser att det sociala samspelet är viktigt det 
vill säga barn lär sig av andra barn och vuxna. Löfdahls (2002) studie visar 
på att en leksituation blir meningsfull när det är flera med i den. Om jag utgår 
från det sociokulturella perspektivet på lärandet uppstår kunskap i interaktion 
med andra. Det är med hjälp av den som pedagoger kan upptäcka vad det är 
barnen behöver mer kunskap om. Vad klarar barnen av att göra själva och vad 
barnet kan klara av med stöd av en vuxen? Jag fick fram ur mitt empiriska 
material att förskollärarna deltar i barns lek när de får tillåtelse. Tsai (2015) 
beskriver att situationer där barn bjuder in pedagogen till lek, är det bäst att 
pedagogen spontant tar en lämplig roll och går med i aktiviteten. Efter erfa-
renheter har förskollärarna i min studie lärt sig att de måste se över situatio-
nen innan de väljer att kliva in i barns lek. Tsai (2015) beskriver att för myc-
ket av pedagogers delaktighet i leken kan påverka barnen negativt men även 
för lite delaktighet. Det är därför viktigt att man som pedagog hittar en bra 
balans kring delaktigheten i barns lek. Löfdahl (2002) menar att det är viktigt 
att som pedagog ha kännedom i hur leken är uppbyggd och hur innehållet ser 
ut utifrån barnens perspektiv för att sedan kunna tolka den. Flera av förskol-
lärarna som deltog i min intervju har varit med om att leken avslutats när de 
har klivit in utan barnens tillåtelse. Om det skulle vara så att förskollärarna 
inte får vara med i leken, vill de ändå ha ett öga och ett öra med under tiden 
så inget dumt händer, eller om det skulle vara så att någon behöver någon 
sorts stöttning i form av språk, konflikthantering eller pushning för att ta le-
ken vidare. Förskollärarna i min studie menar att de sedan kan ha en konver-
sation och diskutera leken under matsituationen eller samlingen där barnen 
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får återberätta sin lek, vad som hände och vad dem hade för roll. Löfdahl 
(2002) stärker detta eftersom pedagoger måste befinna sig i dialog med bar-
nen för att kunna anta deras perspektiv. Löfdahl menar även att om alla peda-
goger skulle lyssna samt iaktta barns lek skulle man lättare förstå deras akti-
vitet. Greve (2013) däremot menar att när förskollärare bara har uppsikt och 
tittar, är det svårt att förstå innebörden i barnens lek. Greve tycker att det är 
svårt att veta om man ska gå in i barns lek eller inte. Ena dagen kanske det 
behövs stöd i leken och andra dagen måste pedagogen kolla över barnens lek 
och interaktion. Hon menar alltså att förskollärarens förhållningssätt ska vari-
era från gång till gång eller dag till dag. 

En förskollärare beskriver under intervjun ett exempel på ett lärotillfälle när 
de leker affär tillsammans med barnen och hon menar att man kan fråga ma-
tematiska frågor om hur mycket saker kostar, hur många tior som behövs för 
att det ska bli 20 kronor och så vidare. Greve (2013) förmedlar att man som 
förskollärare ska integrera med barnen på ett lekfullt sätt utifrån barnens per-
spektiv, då stärker förskollärarna barnens upplevelser i leken som till sin tur 
kan leda till att barnen utvecklas. Tullgren (2004) beskriver att ”Pedagoger-
nas lekfullhet skapar lust och välbefinnande hos de lekande barnen, vilket 
leder till att barnen ofta vill ha med pedagogerna i leken” (sid. 103). 

Två förskollärare jag intervjuade beskrev att de förknippar lek med att ha ro-
ligt, att det är kul. Lek är någonting som ska vara lustfyllt och frivilligt samt 
att leken är ett sätt för barnen att använda sin fantasi. En av förskollärarna 
anser att leken har en väldigt stor roll i förskolan. Hon anser att leken är en av 
de viktigaste källorna till barnens kunskap. Alla fyra förskollärarna menar att 
barn lär sig genom leken. Även Engdahl (2011) beskriver att lek ska vara fri-
villig och även att krävs uppmärksamhet samt koncentration av barnen. Eng-
dahl menar att lek ger barnen ett stort inflytande och är förknippat med lust-
känsla och spänning. Engdahl menar att leken i förskolan bygger på kommu-
nikation och samspel med andra. Det kan kopplas till Vygoskijs teori om att 
barn lär i samspel med andra barn och vuxna. Vygotskij förespråkar att lek är 
den viktigaste aktiviteten, dels för att utveckla kännedom om omvärlden samt 
för att berika sig kunskap och lärande (Tullgren, 2004). ”Leken ses som en 
mycket viktig del av barns lärande, ett sätt att utforska och förstå sig själv 
och världen runt omkring” (Tullgren, 2004, sid. 21). Enligt Tullgren kan ett 
planerat användande av leken som pedagogisk metod gynna barns lärande 
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och utveckling. Tullgren menar att utifrån läroplanens perspektiv är omöjligt 
att skilja på just lärande och lek. En förskollärare beskrev lärande som den 
process man går igenom när man lär sig någonting.   

En förskollärare beskriver att barn lär sig att kommunicera genom leken, de 
använder språk samt gester och kroppen för att visa vad de vill. En förskollä-
rare sa att barnen alltid har en sorts kommunikation, även om de inte har 
språket. Hon menar då att de istället kan gestikulera, peka och visa vad de 
vill. Något som Löfdahl (2002) kom fram till i sin undersökning var att 
kommunikation och kulturellt innehåll i leken är meningsskapande för barnen 
och genom observation av leken kan man få fram information om vad som är 
viktigt för barnen just där och då. Mediering är ett begrepp som används 
inom det sociokulturella perspektivet. Enligt Forsell (2011) förklarar begrep-
pet hur samverkan sker mellan individer och de artefakter, alltså de redskap 
som människor använder för att förstå och hantera sin omvärld (Säljö, 2011). 
Vygotskij menar att språket är det som gör att vi kan tolka världen (Säljö, 
2011). Löfdahl (2002) skriver att ”samtal med barnen i och om leken visade 
att sammanhang och helheter är viktiga och att barnen är medvetna om lekens 
förutsättningar, både materiellt, socialt och emotionellt” (sid. 191). 

Greve (2013) menar att barns meningsskapande sker i samspel med miljön 
och sådan lek kan utveckla barns lärande och utveckling samt att det skapar 
interaktion mellan barn och världen. En förskollärare kom in på ämnet miljö 
under intervjuerna och beskrev den som mycket viktig, dels för att den ska 
väcka nyfikenhet för barnet. Skulle miljön vara rörig är det svårt för barnen 
att fokusera på vad den vill göra så därför är det viktig hur pedagogerna byg-
ger upp miljön för att lek och lärande ska uppstå. 

6.2. Metoddiskussion  

Jag valde att göra en kvalitativ undersökningsmetod i form av semistrukture-
rade intervjuer. Jag valde att ställa öppna frågor då det möjliggör bredare och 
mer nyanserade svar samt det ökar chansen för att den intervjuade att utveck-
la sina resonemang. På så sätt kan jag som intervjuare införskaffa mig en för-
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ståelse för hur förskollärarna ser på lekens betydelse för barns lärande genom 
att försöka inta deras perspektiv. Jag anser att jag fick varierande svar och jag 
kunde ställa följdfrågor beroende på hur diskussionen styrde. Jag kände att 
jag fick personliga svar och jag kände att förskollärarna ville dela med sig av 
sina erfarenheter och kunskap till mig. Det visade sig dock att några av förs-
kollärarna tyckte frågorna var svåra. De verkade också lite osäkra inför situa-
tionen. Det kan förstås ha påverkat resultatet men datamaterialet var så rikt 
att det inte var några svårigheter att besvara syftet. Självklart hade det varit 
bra om man hade haft längre tid på sig så man skulle kunna intervjua fler för-
skollärare på flera olika förskolor i olika kommuner för att få ut ännu mer 
data och kunna se fler skillnader och likheter.  

Den intervjumetod jag valt att göra har fungerat bra men ett annat alternativ 
kunde ha varit att göra enkäter. Genom att använda enkäter hade jag kunnat 
fått svar från fler personer men svaren hade inte blivit lika djupgående som 
när man använder sig av intervjuer då man har chans att ställa följdfrågor. 
Vid enkäter kan respondenterna missuppfatta frågorna och har inte chans att 
fråga mig vad jag menar. Vid ett utskick av enkäter kan också pedagogerna 
låta bli att svara. Vid intervjuer är det lättare att kontrollera vem som sagt vad 
medan vid enkäter kan man inte kontrollera vem svaren kommer ifrån och 
om de är pålitliga.   

Jag spelade in några av intervjuerna med min mobiltelefon för att kunna lyss-
na om och om igen under tiden jag transkriberade, jag ville inte missa någon 
viktig information. Det var en av förskollärarna som dock inte ville bli inspe-
lad för att hon inte ville höra sin röst. Jag berättade att det bara är jag som 
kommer lyssna på inspelningen och den kommer raderas efter transkribering 
men hon ville fortfarande att jag inte skulle spela in så under den intervjun 
antecknade jag i ett block. Jag märkte tidigt att det skulle bli jobbigt att hinna 
med att skriva. Jag fick fråga flera gånger vad det var hon sa. Hon hade till 
och med glömt själv vissa gånger så jag tyckte inte att jag fick ut lika mycket 
under den intervjun som de andra. Johansson & Svedner (2010) skriver att 
det lätt kan glömmas bort saker om inte intervjuerna får bli inspelade.  
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Jag har reflekterat över hur det hade påverkat datamaterialet om responden-
terna hade fått frågorna i förväg? Det kunde ha gett dem en fördel att få tänka 
innan de skulle svara, eftersom en del tycker att det blir en pressad situation 
att inte veta något i förväg och sedan behöva svara direkt. En del människor 
kanske behöver betänketid. Samtidigt kan det finnas en risk för att respon-
denterna svarar mer tillrättalagt om de får förbereda sig. Med det menar jag 
att de eventuellt skulle ha svarat det dem tror att jag vill ha svar på, något 
som de inte alls tror på själva eller på det sättet de själva arbetar i verksamhe-
ten.  

Jag har läst om andra studier där de använt en videokamera under intervjuer-
na för att se en koppling mellan förskollärarens kroppsspråk under vissa frå-
gor. Hade jag blivit intervjuad hade jag inte velat bli filmad för det sätter en 
viss press på en och man blir nervös och kanske har ett osäkert kroppsspråk 
som kan bli fel i samband med frågorna. Så jag skulle aldrig utsätta de jag 
intervjuar för att bli filmad, då jag inte skulle vilja det själv.  

Mayall (2008) påpekar dock att man i en intervjusituation som intervjuare att 
ständigt tolka informatörens svar utifrån olika signaler, på så sätt beakta per-
sonens resonemang i samband med faktorer som kroppsspråk, tonläge eller 
mimik. Denna typ av kontakt bidrar också till att det utvecklas en relationso-
rienterad kontakt mellan informatör och intervjuare vilket kan både stärka 
och försämra resultatet. Den relationella kontakten blir också en förutsättning 
för hur intervjuaren tolkar informatören vilket är en viktig aspekt att beakta i 
sitt arbete. Det jag kunde se på förskollärarnas kroppsspråk var att de var lite 
spända vilket kunde bero på att jag spelade in intervjuerna med tre av dem. 
Man märkte även att det var en jobbig situation för dem då de skrattade myc-
ket. Det verkade som de var osäkra på vissa svar de gav då de kollade mycket 
på mig för att se om jag tyckte att svaren var bra.   

6.3. Slutsats 

Syftet med min studie var att undersöka några pedagogers uppfattningar om 
lekens betydelse ur ett lärandeperspektiv. Denna studie har varit intressant 
och givande eftersom jag snart är utbildad förskollärare och har fått en större 
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kännedom i hur jag i mitt agerande kan stötta barns lek i framtiden. Jag kände 
att förskollärarna jag intervjuade delade med sig av sina kunskaper och erfa-
renheter av ämnet och det tänker jag ta med mig i min ”ryggsäck” i min 
framtida yrkesroll. Läroplan för förskolan menar att ”Förskolan ska erbjuda 
barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. 
Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden” (Skolverket, 2016, sid. 6).  

Utifrån det resultat jag fått fram från intervjuerna med förskollärarna så kan 
mina frågeställningar besvaras utifrån följande:  

• Hur uppfattar förskollärare begreppen lek och lärande, är det två skilda be-
grepp eller hänger de ihop?  

Studien har visat på att förskollärarna ser ett starkt samband mellan lek och 
lärande. De anser att lek och lärande går hand i hand och att leken fortfarande 
har en central roll i förskolan. Förskollärarnas syn på lekens betydelse är vik-
tig för att skapa en bra balans mellan lek och lärande. Förskollärarna menar 
att barnen leker det som sker i verkligheten. Förskollärarna kan själv höra 
fraser som de själv säger som barnen sedan använder i sin lek.  

• På vilket sätt uppfattar förskollärarna att de kan använda sig av leken som 
redskap för att utveckla barns lärande och utveckling? 

Förskollärarna berättar att de medvetet använder leken för att uppnå lärande. 
Man kan exempel experimentera för att lära sig naturvetenskapliga begrepp i 
förskolan. De menar även att man kan leka vardagliga saker också, som affär 
och doktor. Då går de in i barnens lekvärld och kan fråga frågor som: Hur 
mycket kostar det? En förskollärare menar att det är okej att misslyckas, om 
man till exempel har planerat ett lärotillfälle där man ska iväg och kolla på 
myrorna, och barnen istället blir intresserade av grodan som är på stigen, så 
är det okej att det inte blir som man tänkt sig från början. Barnen kanske ändå 
lärde sig någonting på väg dit, de kanske lärde sig att svinga sig i repet, eller 
gå över en bro. Det gäller att se de små sakerna, är inte barnen intresserade är 
det ändå ingen idé att slutföra aktiviteten. 

6.4. Vidare forskning 

I en vidare forskning skulle det vara intressant att göra en liknande undersök-
ning där man gör både observationer och intervjuer för att se om det är någon 
skillnad mellan vad pedagogerna säger och hur dom faktiskt jobbar med 
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barns lek för att främja barns lärande. Det skulle även vara intressant att se 
om det skiljer sig mellan de större och mindre kommunerna och om det har 
någon inverkan beroende på vilken inriktning förskolorna har. En ytterligare 
intressant aspekt att forska vidare om skulle vara förskolechefernas perspek-
tiv och uppfattning om hur förskollärarna ser på lek och lärande och om den 
bilden stämmer överens med verkligheten.  
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BILAGA 1 

Hej!  

Jag heter Emma Persson och läser till förskollärare på Karlstad Universitet. 
Jag håller på att skriva mitt examensarbete som handlar om barns lek. Studi-
ens syfte är att få en djupare förståelse och en ökad kunskap om några peda-
gogers uppfattningar om lekens betydelse ur ett lärandeperspektiv. Jag är där-
för intresserad av att intervjua er. Jag kommer använda mig av ljudupptag-
ningar just för att det kommer bli enklare för mig att gå tillbaka och analysera 
den information ni ger mig. Era identiteter kommer att skyddas i studien, 
såsom namn på personer och namn på förskola. All data jag får in av er 
kommer enbart användas av mig. Alla anteckningar och material kommer att 
förstöras när examensarbetet är färdigställt. En sak ni ska vara medvetna om 
är att intervjuerna är frivilliga och ni har rätt att dra er ur när som helst under 
processens gång. 

Intervjun beräknas ta 20 - 30 minuter.  

Datum/ort: ____________________ 

Underskrift: ___________________ 
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BILAGA 2 

Intervjuguide 

Personligt 

• Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

• Vad var det som fick dig att vilja bli förskollärare? 

• Vilken åldersgrupp jobbar du med? 

Lek & Lärande 

1. Hur skulle du beskriva begreppet lek?  

2. Vilken roll anser du att leken har i förskolan?  

3. Kan du ge exempel på vad barn leker samt vad barnen leker med på för-
skolan? 

4. Vad är lek och vad är inte lek enligt dig?  

5. Vilken roll har du i barnens lek? På vilket sätt deltar du?  

6. Hur stöttar du barns lek? 

7. Hur uppfattar du lekens relation till lärande? Ge exempel. 

8. Hur skulle du beskriva ordet lärande? Vad är lärande för dig? 

9. Hur tänker du att barn lär sig, och när anser du att det är ett lärande?  

10. Hur ser du på möjligheterna med att använda leken för barns lärande? I 
vilka sammanhang ser du möjligheter? Ge exempel. 

11. Hur ser du på relationen mellan lek och lärande? 

12. Är det något annat du vill tillägga som berör ämnet?
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