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Abstract 

The purpose of this study is to investigate what teachers in preschool thinks of  play and how 

they use play to create learning. In my study I have proceeded from three questions which are: 

How do the teachers describe how the children learn through play? How do the teachers 

describe their participation in the children’s play? How do the teachers describe what they do 

to involve learning in play? To examine my purpose and the questions at issue, qualitative 

interviews were done with three different teachers. The interviews were transcribed and 

analyzed and the result showed the teachers’ opinions and experiences of learning through 

play. The result shows that teachers believe that playing is very important and that it should 

be fun and joyful. The study also shows that different teachers join in play for different 

reasons and that they use playing to promote different kinds of learning, such as language 

acquisition and empathy. 
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Sammanfattning 

Mitt syfte med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan ser på leken och använder 

leken för barns lärande. I min studie har jag utgått ifrån tre frågeställningar vilka är: Hur 

uppfattar och beskriver pedagoger barns lärande i leken? Hur beskriver pedagoger sitt 

deltagande i barns lek? Hur beskriver pedagoger att de tar tillvara på barns lek för att skapa ett 

lärande? För att undersöka mitt syfte och frågeställningar har kvalitativa intervjuer 

genomförts med tre pedagoger. Intervjuerna har transkriberats och analyserats och i resultatet 

framkom pedagogernas åsikter och erfarenheter om barns lärande i leken. Resultatet visar 

bland annat att pedagogerna beskriver leken som ”världens redskap” att använda sig av i 

förskolan. Det framkom även att lek ska vara lustfyllt och till glädje för barnen. Resultatet 

visar att pedagogerna deltar i leken utifrån olika syften och hur pedagogerna använder sig av 

leken för att främja olika sorters lärande, exempelvis språkutveckling och empati. 
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1. Inledning 

 

I lekens trädgård 

Barnen leker. När de leker ekar  

livets låt i deras lekar. 

Gäll och yster eller dystert dov, 

Ekar den så länge den får lov. 

Allt de tror och vet om verkligheten 

Gör de lek av, det är märkligheten. 

Vuxna tror att lek är tidsfördriv. 

De har fel i detta, lek är liv  

Signaturen Kajenn (Öhman, s 86, 2003) 

 

Den ovanstående dikten tycker jag visar hur viktig barns lek är och hur stor roll leken har i 

barns liv. I det här arbetet vill jag fokusera på barns lärande i leken utifrån pedagogers 

perspektiv. Jag har under min utbildning till förskollärare skapat ett intresse för lekpedagogik. 

Jag kom in på det här ämnet genom föreläsningar vi haft om gestaltande lekpedagogik och 

genom litteratur som betonar barns lärande genom leken. På min VFU-förskola arbetar de 

med ett lekpedagogiskt arbetssätt, vilket gör att jag även där har inspirerats och fått kunskap 

om hur man kan jobba utifrån ett lekpedagogiska arbetssätt. Jag ser en viktig betydelse i att 

barn lär genom leken. I ett lustfyllt lärande som jag anser att det är i leken, tror jag att lärande 

sker parallellt. Jag vill i mitt kommande arbete som förskollärare ta tillvara på barns lustfyllda 

lärande i leken och arbeta utifrån ett lekpedagogiskt arbetssätt. Eftersom leken är en stor del 

av barnens vardag tycker jag att det är viktigt att man tar tillvara på den i barns lärande.  

Förskolans läroplan betonar vikten av lärandet i leken: ”Leken är viktig för barns utveckling 

och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande ska 

prägla verksamheten i förskolan” (Skolverket, s 6, 2010). Det här citatet anser jag visar en 

tydlig riktlinje för hur förskolan ska utgå ifrån barnens lek och arbeta för att barnets lärande 

och utveckling ska ske genom leken. Öhman skriver att det är omöjligt för barn att inte leka. 

Barn använder leken spontant i sin vardag och att genom leken utvecklas barnet allsidigt. Det 

hon betonar mest är hur barnen lär empati genom lek (Öhman, 2003). Det är viktigt att man 

som lärare låter barnen få använda sin fantasi. Det är genom fantasin som barnet utvecklar sig 

en personlighet och ett beteende. Barnet skapar en förståelse för sin omvärld genom att kunna 

använda fantasin och det är genom leken som fantasin får utveckla sig (Vygotskij, 1995). 

Jag kommer i min studie att undersöka pedagogers syn på lek och lärande. Jag vill få kunskap 

om hur pedagoger tänker kring lek och hur de använder sig av lärandet i leken hos barn. 

Begreppen lek och lärande kan tolkas olika och jag vill genom min studie ta reda på hur 

pedagoger beskriver lek och lärande. Jag tror att pedagoger har olika åsikter och erfarenheter 

om barns lärande i leken, vilket gör att jag genom min studie vill undersöka hur begreppen lek 



 

2 

 

och lärande kan förstås på olika sätt. Leken är en stor del av vardagen på förskolan och jag 

vill veta hur pedagogerna använder sig av den för att skapa ett lärande hos barnen. 

Min studie om barns lärande i leken anser jag är relevant för personal inom 

förskoleverksamheten, studenter inom lärarprogram och till föräldrar/vårdnadshavare. Jag vill 

med min studie belysa det lekpedagogiska arbetssättet som jag anser är viktigt och roligt att 

arbeta med. 

 

1.1 Syfte 

Syfte med den här studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan ser på leken och 

använder leken för barns lärande. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts: 

 Hur uppfattar och beskriver pedagoger barns lärande i leken? 

 Hur beskriver pedagogerna sitt deltagande i barnens lek? 

 Hur beskriver pedagoger att de tar tillvara på barns lek för att skapa ett lärande? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

2.1 Lek  

Jag kommer att i det här kapitlet att lyfta fram tidigare forskning som har gjorts om barns lek 

och lärande. Jag har valt tidigare forskning utifrån mitt syfte och mina frågeställningar. Det 

fanns mycket olika forskning om barns lek och lärande, vilket gör att det var lätt att hitta 

material att använda sig av i forsknings- och litteraturgenomgången. Jag kommer nedan att 

först beskriva olika syn på lek och därefter att belysa olika lärande som kan synliggöras i 

leken. 

 

2.1.1 Definition av begreppet lek 

I Nationalencyklopedin definieras lek som en låtsatsverksamhet, en verksamhet som sker 

”som om”. Både människor och djur kan använda sig av lek, men vanligast är det hos barn. I 

lek skickar man ut leksignaler för att visa att det ”är på lek”. Det är därför viktigt att man kan 

tolka dessa signaler (Nationalencyklopedin, 2011a). Slår man upp ordet lek i Svenska 

akademins ordbok definieras lek som sysselsättning utan egentligt allvar i mer eller mindre 

livlig kroppsrörelse. Det beskrivs även som sysselsättning hos barn både enskilt och flera barn 

tillsammans (Svenska Akademien, 1939a). 

 

2.1.2 Olika syn på lek 

I Vygotskijs kulturhistoriska teori beskrivs leken som ett samband med kulturen som man 

lever och är uppväxt i. Det är i leken som barnet skaffar sig uppfattning om den värld barnet 

lever i. Genom barnets fantasi i leken tolkar de sina erfarenheter och olika känslor. I leken 

möts barnets känslor, tanke och vilja, vilket Vygotskij menade att de inte kan särskiljas på. 

Enligt honom är tanke, känsla och vilja det som barnet utveckar mest i sin lek. I leken är 

oftast barnet äldre än vad det är i verkligheten. Det här förklarade Vygotskij genom att barnet 

vill hävda sig mot vuxenvärlden och genom det skapa en betydelse och mening för sina 

handlingar (Lindqvist, 1996). 

Rǿthle beskriver vad som kan betecknas som lek. När något räknas som lek är när barnet 

använder sig av något, exempelvis ett föremål eller en lekkamrat. En lekaktivitet sker alltid i 

en växlande intensitet, vilket menas med att en spänningskurva ökar och minskar hela tiden. 

Ett exempel kan vara när ett barn bygger ett torn av klossar, där spänningskurvan är på topp i 

det ögonblicket som tornet faller i backen (Rǿthle, 2010). 

Tellgren skriver i sin avhandling om hur barnen samspelar med varandra i leken. Hon 

beskriver lek som något där det sker en interaktion mellan barn genom att de samtalar med 

varandra och använder sig av rekvisita. Hon beskriver att i leken skapar sig barnen ett 

lekområde som hon kallar för interaktionsutrymme där de interagerar med varandra och med 

rekvisita runt omkring sig. Dessa interaktionsytrymmen är inte bara rumsliga och fysiska 

områden, utan även relationella där barn interagerar mellan varandra som ”vi och dem ”. Här 

bildas grupper mellan barnen och uteslutningar emellan dem och här använder sig barnen av 

förhandlingar med varandra. Innan leken etableras skriver Tellgren att barnen har en 

startperiod där de söker kontakt med andra barn. I hennes studie har hon uppmärksammat att 
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barnen har samlingsplatser där barn som söker kontakt med andra barn samlar sig. Dessa 

samlingsplatser skapar interaktion mellan barnen som i sin tur leder till lek (Tellgren, 2004). 

 

2.1.3 Miljön som faktor i leken 

I Sandbergs studie kan man läsa att barns lek och lärande påverkas av sociala relationer till 

andra människor i sin omgivning och inne och utemiljön som barnet befinner sig i. Studien 

visar att barns lek och lärande påverkas av både sociala och fysiska miljöer runt omkring sig. 

De flickor som var i förskoleåldern i studien lekte ofta relationsinriktad lek och pojkars lek 

var mer aktivitetsinriktad. Det framkom även att flickor föredrog ensamleken mer än vad 

pojkar gjorde och att inomhusleken var viktigare för flickor jämfört med pojkar som föredrog 

utomhusleken på förskolan (Sandberg, 2008). 

I Lindqvist artikel skriver hon om att skapa en lekmiljö för barnen. En lekmiljö bidrar till att 

utveckla barns lek. Hon skriver om att man kan utgå ifrån en tematik där man skapar ett 

intresse hos barnen och där barnen blir berörda av något för att utveckla barnens lek. Hon 

menar att barn ofta har ett dramatiskt förhållande till den omgivning som de lever i och 

därmed innehåller barnens lek ofta grundläggande konflikter. Ett exempel hon nämner är när 

en hjälte ger sig ut på äventyr för att möta och lösa olika hot. Ett annat begrepp hon använder 

i artikeln är värld. Hon menar att det är i barnens värld som barnen konstruerar sin kunskap. 

Begreppet värld har olika dimensioner, en fysik eller materiell, en kulturell, en social och en 

historisk dimension. Lindqvist menar att alla de här dimensionerna även bör utmärka barns 

lekvärldar (Lindqvist, 2002).  

Lenz Taguchi skriver att allt material runt omkring oss inte är passiva material utan påverkar 

oss och samhandlar med oss hela tiden. Vårt handlande i vår omvärld påverkas av vad som vi 

har runt omkring oss. Vi påverkar materialet runt omkring oss, men materialet påverkar även 

oss. Hon ger exempel på att en pedagog inte kan göra sitt jobb utan ett klassrum, penna, 

papper med mera. Genom det här exemplet visar hon att människan och material samhandlar 

med varandra för att nå sitt mål (Lenz Taguchi, 2013). 

 

2.2. Lärande som kan synliggöras i leken 

2.2.1 Definition av begreppet lära 

I Svenska akademins ordbok definieras ordet lära som att undervisa någon om något eller 

meddela någon kunskap, insikter eller färdigheter. Till exempel att lära någon en sång eller att 

rita (Svenska Akademien, 1939b). Söker man på ordet lära i Nationalencyklopedin får man 

upp den pedagogiska termen livslångt lärande. Den här termen ersatte livslång utbildning på 

1990-talet och menas med att varje individ kan lära sig under hela sin livstid 

(Nationalencyklopedin, 2011b). 

 

2.2.2 Leksignaler 

Jensen & Harvard betonar vikten av att barn får lära sig att uppfatta och sända ut leksignaler 

för att kunna samspela med andra. Det tar även upp betydelsen av lekens spelregler. Här utgår 

de ifrån tre sociala regler som är viktiga för att kunna gå in i lek med andra.  Den första är 
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samförstånd, vilket menas med att barnen kan komma överens om vad som ska lekas och att 

man nu går in i leken. Den andra är ömsesidighet, vilket menas med att man visar hänsyn till 

varandra och utför leken på en jämställd nivå. Den tredje är turtagande, vilket menas med att 

man kan turas om och att alla kan få bestämma lite var i leken (Jensen & Harvard, 2009). 

Westman skriver i sin artikel att barnet ofta möter sina första leksignaler redan när det ligger 

på skötbordet. Det är alltså vuxna som sänder ut leksignaler till barnet, exempelvis när den 

vuxne petar barnet på magen och näsan samtidigt som han/hon säger ”pip pip” med glittrande 

ögon. Barnet svarar då ofta med ett leende vilket medför att upprepning sker och barnet lär sig 

att tolka signalerna när det är lek och inte lek. Leksignalerna brukar oftast ges uttryck genom 

ljusare röst, leende och glittrande ögon hos den vuxne. En annan vanlig första lek är titt-ut 

leken där den vuxne gömmer sitt ansikte med händer eller filt för att sedan titta fram. I den här 

leken sänds det ut leksignaler hos både den vuxne och barnet, genom leende och förväntan 

(Westman, 2008). 

 

2.2.3 Empati genom lek 

I leken utvecklas barns empati för andra människor. Ger man leken ett stort fokus och 

utvecklar en miljö där leken främjas sätter man samtidigt barnet i fokus. Genom att visa att 

leken har ett stort värde stärker man barnets självkänsla och barnet ökar sin självkännedom 

och sin förmåga att ta ansvar i leken. I leken får barnet utveckla sin respekt till andra 

människor och lära sig hur man går till mötes på ett respektfullt sätt. Barnet får i leken 

möjlighet att utforska och uttrycka olika känslor, vilket gör att barnet sedan har lättare för att 

förstå andras känslor. I fantasileken använder sig barnet att rolltagande där barnet går in i 

olika roller. Genom att göra detta utvecklar barnet sin inlevelse att kunna leka ur en annan 

position och empati för hur man agerar i den aktuella rollen. I leken utvecklas även barnets 

förmåga att samspela med andra. Det här gör barnet genom kommunikation, vilket bidrar till 

barnets kommunikativa kompetens (Öhman, 2003). 

Pramling Samuelsson och Sheridan beskriver att leken utvecklar social kompetens. Det är i 

leken som barn lär sig att leva med andra människor. Barnet får lära sig att uttrycka olika 

känslor tillsammans med andra, lösa konflikter, känna sympati och empati. I leken får barnet 

samarbeta med andra, vilket kan göra att det uppstår konflikter som måste lösas eller 

lösningar för att driva en lek framåt. Maktpositioner kan uppstå vilket gör att barnet får 

utveckla sin förmåga att låta andra bestämma och även att kunna bestämma själv. Genom det 

här skapar barnet sig en ömsesidighet mot andra människor, vilket innebär att alla är på 

jämställd nivå, oberoende av styrka och ålder. Det är i leken som barnet utvecklar sin förmåga 

och prövar att vara en bra vän och att ha vänner (Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). 

 

2.2.4 Språkutveckling genom lek 

I en studie som har gjorts om hur barns språk och kommunikation grundläggs i tidig ålder kan 

man läsa om hur bokläsning främjar barns språk. Studien har utgått ifrån hur pedagoger 

använder sig av bokläsning för barn och hur de sedan använder sig av berättelsen i boken för 

att främja barns språk och kommunikation. I studien betonas vikten av att kommunicera med 

barnen under tiden man läser, genom att ställa frågor till dem och låta dem berätta främjar det 

deras språkutveckling. Efter att pedagogerna läst klart en bok plockar de fram rekvisita till 
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boken som barnen får använda sig av i leken. Studien visar att barnen använder sig av 

rekvisitan för att återberätta boken och bearbeta intryck, vilket gör att barnen får använda sig 

av kommunikation och språk.  Studien visar även att pedagogernas handlande under 

bokläsning har betydelse för barnens utvecklande av språk och kommunikation. För att främja 

språket och kommunikationen skulle pedagogerna tänka på flera saker (Sheridan & Pramling 

Samuelsson, 2011): 

 Att barnet ska ges möjlighet att avbryta och göra egna associationer kring innehållet. 

 Att uppmärksamma och svara på barnets initiativ till samtal under lässtunden. 

 Att utvidga innehållet till andra sammanhang i barnets värld. 

 Att låta barnet leka/återberätta sagan med hjälp av rekvisitan. 

 Att ställa stödjande frågor till barnet (Sheridan & Pramling Samuelsson, s 85, 2011). 

Öhman skriver att leken och det verbala språket utvecklas parallellt med varandra. Hon menar 

att både leken och språket är ett resultat av barnets förmåga att kunna symbolisera. För att 

barnet ska kunna kommunicera krävs det att barnet kan sätta ord på sina upplevelser, tankar 

och känslor. Ord är nycklar till att kunna dela upplevelser och skapa gemenskap med andra. 

Hon betonar att det som utvecklar språket allra mest är låtsasleken och dialogen (Öhman, 

2003). 

Språkträningen blir aktiv i leken. I leken måste barnet uttrycka sig så att andra förstår och 

kunna förstå det som de leker med. Den kommunikativa kompetensen ökar i leken och barnet 

får förståelse för subtila signaler. Barnet använder sig av flera kommunikationsmedel, så som 

ord, rörelse, ljud, röstlägen, gester, speciella tonfall och andra signaler i leken. Lek 

tillsammans med andra barn bidrar även till att barnen får lära sig att förhandla i leken, om 

tillexempel vilken lek de ska leka eller hur de ska fördela rollerna mellan sig (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 2006).  

 

2.3  Pedagogers delaktighet i lek 

Westman beskriver hur viktigt det är att personal i förskolan är delaktiga i barns lek. Hon 

betonar vikten av en vuxens delaktighet i låtsas-leken. En del barn kan ha svårigheter med just 

låtsas-leken. Ett exempel på låtsas-lek är att göra sandkakor som man sedan låtsats att äta eller 

ett barn hänger en väska på axeln och vinkar hejdå i hallen, det här barnet kan då antas leka 

att det är mamma som ska gå o handla eller precis har lämnat sitt barn på förskolan. Westman 

beskriver i sin artikel att varje barn behöver vuxna eller äldre barn som förebilder för att 

kunna utveckla sin förståelse för låtsas-leken. Hon beskriver även att barn behöver lugn och 

ostördhet för att kunna leka låtsats-lek, risken blir annars att barnet får svårt att koncentera sig 

på sammanhängande lekar om det blir avbrutet hela tiden (Westman, 2008). 

Ett annat sätt att se på hur pedagoger deltar i leken är att pedagoger deltar i barnets lekfullhet. 

Att man som pedagog tar tillvara på barnets glädje, nyfikenhet och upptäckande. Ett exempel 

är på en matsituation där ett barn upptäcker att solen speglar sig i hans haklapp och bildar ett 

mönster upp i taket som han tycker liknar en giraff. I den här situationen deltog en pedagog 

genom att spontant dela barnets glädje över sitt upptäckande och nyfikenhet. Pedagogen 

tillåter att det blir stimmigt runt matsbordet och bjuder in de andra barnen för att dela 

upptäckten och glädjen tillsammans. I situationen uppstår glädje, spontanitet, socialt samspel, 
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symbolik och en viktig samspelsprocess. Man kan tolka situationen som en stund av lek och 

som en lärandeprocess som är lustfylld (Johansson, Pramling Samuelsson, 2003). 

Pramling Samuelsson och Sheridan beskriver att det inte finns någon åldersgräns för 

deltagande i leken. De menar att det är en fördel om pedagoger deltar i barns lek genom att 

deras deltagande kan göra det lättare för barn som har svårt att komma in i leken eller ofta blir 

uteslutna. Pedagogers deltagande i leken kan vara en förebild för hur man kan ta sig in i lekar, 

ta sig ut ur lekar eller för hur man kan gå in i olika roller. Barn som ofta leker samma roll, 

exempelvis hund, kan med hjälp av pedagogen få stöttning i att våga pröva olika roller 

(Pramling Samuelsson, Sheridan, 2006). 
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3. Teoretisk utgångspunkt 
 

I det här kapitlet kommer jag att presentera den teoretiska utgångspunkten i min studie, vilket 

är det sociokulturella perspektivet. Jag valde det sociokulturella perspektivet för att jag anser 

att det kommer att hjälpa mig att förstå mina resultat och kommer att vara till hjälp i att 

analysera min insamlade data. Jag kommer att använda mig av det för att tolka mina resultat 

och diskutera dem i diskussionsdelen. 

 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

I den här studien är den teorietiska utgångspunkten sociokulturellt perspektiv. En man som 

har haft stort inflytande över pedagogiken och didaktiken under 1900-talet och även än idag 

är psykologen Lev Semenovi Vygotskij. Han kan beskrivas som en modern pedagogisk-

psykologisk klassiker (Kroksmark, 2003). 

Säljö skriver om det sociokulturella perspektivet och belyser att tänkande och lärande sker i 

samspel med varandra. Det mentala och det praktiska är svårt att skilja på och går hand i 

hand. Han ger exempel på en blind man med sin käpp där han menar att käppen och mannen 

fungerar i ett integrerat system (Säljö, 2011). 

“Suppose I am a blind man, and I use a stick. I go tap, tap, tap, tap. Where do I start? Is my 

mental system bounded at the handle of the stick? Is it bounded by my skin? Does it start 

halfway up the stick? Does it start at the tip of the stick? But these are nonsense questions. The 

stick is a pathway along which transformations of difference are being transmitted (Säljö, s 76, 

2011).  

Säljö ger även exempel på miniräknaren som ett redskap som man samspelar med, där man 

använder sitt tänkande (mentala) och praktiska (redskapet) i ett samspel för att komma fram 

till lärande. De här redskapen kallar han för förmedlande redskap som han beskriver som en 

förlängning av våra fysiska och intellektuella förmågor. Säljö betonar även att bakom varje 

artefakt finns en tanke. Han menar att människor förmedlar kunskap mellan generationer och 

att man lär sig att förstå sin omvärld i samspel med andra och med artefakterna runt omkring 

sig. För att vi ska förstå vårt samhälle idag behöver vi samspela med alla artefakter runt 

omkring oss och med våra medmänniskor. Lärande sker både individuellt och i samspel med 

andra (Säljö, 2011). 

Lindqvist skriver om Vygotskijs sociokulturella perspektiv där det skrivs om social 

kommunikation som en viktig del av den språkliga och tänkande utvecklingen. Vygotskij 

beskrev tänkandet som ett nära förhållande till inre tal som utvecklas när barnet talar högt för 

sig själv, det egocentriska språket. Barnet organiserar sina tankar och beteende genom det 

egocentriska talet. Det är i leken som barnet lär sig att tänka. I leken använder sig barnet av 

både yttre och inre aktivitet, till exempel att barnet använder sig av känslor (inre-aktivitet) och 

av leksaker i sin omgivning (yttre-aktivitet). Vygotskij betonade att leken är naturlig för 

barnen och är därmed ett bra sätt för barnen att förbereda sig för framtiden. Enligt Vygotskij 

var även miljön en påverkande faktor i barns lärande och handlande. För att ett bra lärande 

ska ske krävs det ett aktivt barn, en aktiv pedagog och en aktiv miljö. Det krävs att miljön 

organiseras på ett meningsfullt sätt. Vygotskij beskrev miljön som aktiv och dynamisk och har 

en viktig roll i barns handlande och lärande (Lindqvist, 1999). 
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I Lindqvist bok beskrivs även leken här utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Barnet är oftast 

äldre i leken är vad det är i verkligheten. Enligt Vygotskij beror det på att barnet vill hävda sig 

mot vuxenvärlden och genom att de gör det så skapar de en betydelse och mening för sina 

handlingar. Leken beskrivs som ett samband med kulturen som man lever i och är uppväxt i 

och det är i leken som barnen skaffar sig uppfattning om den värld de lever i. Barnen 

använder sig av sin fantasi och det är genom fantasin som barnen tolkar sina erfarenheter och 

olika känslor. I leken möts barnets känslor, tanke och vilja, vilket Vygotskij menade att de inte 

kan särskiljas på. Enligt honom var det tanke, känsla och vilja det som barnet utvecklar mest i 

sin lek (Lindqvist, 1996). 

 

3.2 Centrala begrepp 

Jag har valt att lyfta fram tre centrala begrepp i det sociokulturella perspektivet. De här 

begreppen som jag valt att lyfta fram anser jag är relevanta för min studie och kan användas i 

min diskussionsdel av resultaten. De tre centrala begreppen som jag valt är mediering, 

artefakt och språk och tanke. De här begreppen vill jag lyfta fram och beskriva mer. 

Mediering- Begreppet mediering är centralt i det sociokulturella perspektivet och med det 

begreppet menas att våra handlingar är kulturellt grundade. Vad vi människor gör kommer 

från vår kultur och är inte påverkbart. Exempel är när vi lär oss att räkna och skriva, hur vi då 

tar till oss medierade verktyg, vilket i första hand är språkliga eller materiella. Genom språket 

kan vi berätta för varandra om saker som den andre inte visste och vi kan formulera oss på 

olika sätt beroende på till vem eller vad man pratar om. Vi kan alltså använda språket som 

medierande verktyg för att tillexempel delge sina erfarenheter och kunskaper till andra. Vid 

materiell mediering använder man sig av fysiska redskap (Kroksmark, 2003). Några exempel 

som jag kan ge är barnets pensel till vattenfärgerna eller formen till sandkakorna i sandlådan. 

Artefakt- För att beskriva ett fysiskt eller psykiskt föremål används termen artefakt inom det 

sociokulturella perspektivet. För att det ska få kallas artefakt krävs det att föremålet innehåller 

kunskap eller organiserar kunskap och erfarenheter åt oss människor. Artefakter ligger utanför 

våra kroppar och ett exempel kan vara en penna som är gjord för att vi ska kunna skriva med 

den. Artefakter har vi människor utvecklat och konstruerat under årtusenden och det är genom 

dem som vi förmedlar kunskap från generation till generation och utveckar nya idéer 

(Kroksmark, 2003). 

Språk och tanke- En viktig relation inom det sociokulturella perspektivet är relationen mellan 

språk och tanke. Vygotskij som utvecklade den kulturhistoriska teorin såg ingen skillnad på 

språk och tanke. Han såg dem som integrerade med varandra och beskrev det såhär: 

”I orden finns generationer av mänskligt tänkande nedlagt och därmed också generationer av 

mänskligt kunnande bevarat. När en människa föds och möter språket, möter hon också de sätt 

att tänka som orden pekar ut. När hon lär sig språket får hon tillgång till den förståelse av 

världen som mänskligheten format genom historien” (Kroksmark, s 634, 2003). 
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 

I det här kapitlet kommer jag att presentera mitt val av metod och hur jag genomförde mina 

intervjuer. Jag kommer även att belysa studiens reliabilitet och validitet och lyfta fram etiska 

ställningstaganden. 

 

4.1 Val av metod 

Mitt syfte med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan ser på leken och använder 

leken för barns lärande. Det är alltså pedagogers åsikter och erfarenheter som jag vill belysa i 

min studie. Dessa menar jag, kan avspeglas i de beskrivningar som framkommer genom 

intervjuer. Det här ska jag göra genom kvalitativ intervju som Kvale beskriver som 

ämnesorienterad och där två personer samtalar om ett ämne som intresserar dem båda. 

Intervju beskrivs som ett mänskligt samspel där dialog utvecklar kunskap. I en intervju får 

man ta del av den intervjuades livsvärld, där huvuduppgiften är att förstå innebörden av vad 

den intervjuade säger och därigenom förstå den intervjuades livsvärld. Frågorna i den 

kvalitativa intervjun är varken strängt strukturerade eller helt ostrukturerade, utan de ska vara 

fokuserade på ett visst tema, vilket i min studie är barns lärande i leken (Kvale, 1997). 

Det är viktigt att man vid intervju bygger upp en atmosfär där den personen som man 

intervjuar känner sig trygg. Atmosfären där intervjuen sker ska inbjuda den som blir 

intervjuad till att tala fritt och uttrycka sina upplevelser och känslor utan att känna sig 

obekväm. Det är dock viktigt att man inte låter intervjun gå över till en terapeutisk situation 

som blir svår att hantera som intervjuare. Som intervjuare ska man även vara medveten om 

sin maktposition under intervjun. En intervju är inte ett ömsesidigt samspel mellan två 

människor, utan det är intervjuaren som är den styrande och ser till att intervjun fortlöper 

genom att introducera samtalsämnen och ställa frågor (Kvale, 1997). 

Jag har i min studie valt att utgå ifrån en intervjuguide när jag ställer mina frågor. Bryman 

beskriver att i en semistrukturerad intervju använder man sig av intervjuguide där forskaren 

har specifika teman nedskrivna på ett papper som ska tas upp i intervjun. Personen som blir 

intervjuad har en stor frihet att formulera sina svar på sitt sätt och intervjuaren kan ställa 

följdfrågor som inte står med i intervjuguiden om så behövs. Frågorna i intervjuguiden kan 

komma i olika ordningsföljd, men som intervjuare ska man sträva efter att följa den 

ordningsföljd som står i intervjuguiden. Genom att göra en semistrukturerad intervju skapar 

man en möjlighet till flexibilitet hos både intervjuaren och den som blir intervjuad (Bryman, 

2008). 

Jag ska i min studie forska om hur pedagoger ser på och använder sig av barns lärande i leken, 

vilket gör att jag kommer att sammanställa mina intervjuer i resultat- och analysdelen för att 

belysa pedagogers åsikter och erfarenheter. Jag använder mig av semistrukturerade intervjuer 

och en intervjuguide, vilket Bryman beskriver som positivt, på grund av att man som 

intervjuare strävar efter att få svar på samma frågor inom det tema man valt (Bryman, 2008). 

Jag strävar efter att få pedagogerna att svara på samma frågor för att sedan kunna 

sammanställa dem i olika teman som kopplas ihop med min forsknings- och 

litteraturgenomgång. Löfgren belyser fördelen med att intervjua flera personer genom att det 
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skapas en bredd i erfarenheter som bidrar till forskningens analys där det kan framkomma 

olikheter och variationer, vilket i slutändan kan ge olika resultat (Löfgren, 2014). 

 

4.2 Urval 

Bryman beskriver att de flesta som skriver om kvalitativa intervjuer rekommenderar att man 

gör ett målinriktat urval i vilka personer som man intervjuar. Det är viktigt att man skapar en 

överrensstämmelse mellan sina forskningsfrågor och urval av personer. Alltså krävs det av 

forskaren att hon/han väljer att intervjua personer som är relevanta för studiens tema 

(Bryman, 2008). Mitt syfte med min studie är att studera hur pedagoger ser på och använder 

barns lärande i leken. Jag har i min studie valt att intervjua tre personer inom 

förskoleverksamheten där en jobbar på avdelning med barn från 1-3 år, en med barn från 3-

5år och en med barn från 1-5 år. Jag har valt just tre personer för att jag anser att jag ska få 

tillräckligt med material till min studie i tre intervjuer. Jag tar även hänsyn till tiden till mitt 

examensarbete för hur mycket data jag kan samla in, därför anser jag att tre intervjuer är 

rimligt nog för att hinna klart arbetet och göra en utförlig resultat- och analysdel och 

diskussionsdel. 

Jag valde att göra mina intervjuer på tre olika förskolor. Jag valde det på grund av att jag vill 

få en bredd i hur pedagoger arbetar och ser på barns lärande i leken. En fördel med att 

pedagogerna inte jobbar på samma förskola tror jag är att de kan ha mer olika erfarenheter, 

synsätt och idéer på barns lärande i leken, vilket kan bidra till ett mer spännande och 

varierande resultat i min studie. 

 

4.3 Planering och genomförande 

Jag började tidigt i mitt arbete med studien att formulera intervjufrågor. Dessa intervjufrågor 

har jag sedan ändrat och skrivit om flera gånger under tiden då mitt syfte med studien har 

förändrats och mina frågeställningar har ändrats om. I min intervjuguide utgick jag ifrån mina 

frågeställningar, vilket representerar mitt tema med studien i stora drag. Jag tog tidigt kontakt 

med förskolecheferna som jag behövde samtycke av för att få genomföra intervjuerna. Efter 

att jag i samråd med min handledare fått klart intervjufrågorna och fått klartecken att börja 

mina intervjuer bokade jag tid med de tre pedagoger som jag varit i kontakt med tidigare. Jag 

skickade ut intervjufrågorna och informationsbrevet till samtliga pedagoger som jag skulle 

intervjua. En av pedagogerna hade frågat om man fick tillgång till frågorna i förväg, vilket jag 

tillät och skickade därför ut till samtliga pedagoger som skulle intervjuas (se bilaga 2). I 

informationsbrevet kunde de pedagogerna jag bestämt intervjua läsa övergripande information 

om min studie och de etiska rättigheterna de har när det gäller anonymitet, hur den insamlade 

datan ska förvaras och rättigheten att avbryta sin medverkan i studien (se bilaga 1). 

Samtliga intervjuer ägde rum under samma dag, vilket gjorde att jag fick sprida ut 

intervjuerna under hela dagen för att hinna med. Jag intervjuade pedagogerna i avskilda rum 

där det var lugnt och tyst utan störningsmoment som hade kunnat påverka intervjun. Innan jag 

påbörjade intervjuerna fick pedagogerna informationsbrevet och intervjufrågorna, vilket de 

tidigare endast hade fått på mail. Pedagogerna fick läsa igenom informationsbrevet och 

intervjufrågorna och jag frågade om jag fick tillåtelse att spela in intervjuerna, vilket det även 
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stod som fråga i informationsbrevet. Pedagogerna gav samtycke till detta och jag påbörjade 

mina intervjuer. 

Under intervjuerna förde jag korta skriftliga minnesanteckningar för att säkerhetsställa att jag 

hade insamlad data kvar ifall inspelningarna av någon anledning raderas eller ha dåligt ljud. 

Jag upplevde att intervjuerna flöt på bra och att jag höll mig till min intervjuguide, men även 

ställde följdfrågor till pedagogerna för att få mer utvecklade svar. Efter de inspelade 

intervjuerna var färdiga ville några av pedagogerna tillägga något som inte kom fram vid 

intervjun. Det här skrev jag ner som anteckningar istället. Längden på intervjuerna varierade 

mellan 25- 40 minuter och jag ansåg att datan som jag samlade in under den tiden var 

tillräcklig för att ha till min resultat- och analysdel. 

 

4.4 Reliabilitet och validitet  

Med reliabilitet menas hur tillförlitligt och noggrant resultatet blir i en studie om studien 

skulle upprepas. Genom jämförelse mellan resultaten kan man se hur hög reliabiliteten är, 

alltså hur liknande resultaten bli i studierna om de skulle upprepas. Resultatet kan påverkas av 

både tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. Reliabilitet används oftast i kvantitativ 

forskning, där det är lättare att mäta resultat eftersom man oftast använder sig av strukturerade 

frågor och siffror (Bryman, 2008) Jag anser att min insamlade data hade kunna förändrats om 

jag gjort om intervjuerna. Pedagogerna hade kunna svarat annorlunda eller att jag som 

forskare hade fört samtalet framåt på annat vis, vilket hade gjort att resultatet skulle kunna ha 

förändrast. Genom att jag använder mig av en intervjuguide gör det att frågorna är relativt 

öppna och pedagogerna antas svara utifrån sig själva. Om jag skulle upprepa intervjuerna 

skulle pedagogerna kunna förändra sina svar efter att ha tänkt på frågorna längre eller 

utveckla sina tankar mer. Jag gav ut mina intervjufrågor i förväg, vilket skulle kunna påverka 

svaren än om jag inte hade givit ut dem i förväg. Jag anser dock att min intervjuguide var god 

sammankopplad med mitt syfte och att mina intervjusvar därmed kunde kopplas ihop med 

min huvudsakliga undersökning om barns lärande i leken utifrån pedagogers perspektiv. 

Under samtliga intervjuer höll jag mig till min intervjuguide för att motverka att pedagogerna 

fick svara på olika frågor. Det här gjorde att jag fick svar på de frågor som jag hade gjort för 

att undersöka mina frågeställningar i studien och för att följa mitt syfte. 

”Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformas i syfte att mäta ett 

begrepp verkligen mäter det begreppet”( Bryman, s.162, 2008).  Jag kan koppla de här 

indikatorerna till mitt syfte och mina frågeställningar i min studie. Huruvida mina 

intervjufrågor mäter mitt syfte med studien, vilket är barns lärande i leken utifrån pedagogers 

perspektiv. Jag anser att min intervjuguide överensstämmer med mitt syfte i min studie och 

jag tycker att jag fick svar på de frågeställningar jag hade genom alla tre intervjuerna. 

Validiteten i min studie tycker jag därför är hög och att mitt syfte med studien undersöks i 

mina intervjuer och ger ett resultat. 

 

4.5 Etiska ställningstagande 

I mitt informationsbrev har jag skrivit om vilka etiska rättigheter de som jag intervjuar har. 

Jag har tagit ställning till vissa etiska ställningstagande för att på bästa sätt göra en studie som 

grundar sig på etiska ställningstagande. I min studie kommer jag att göra intervjuer med flera 
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pedagoger inom förskoleverksamheten. Jag kommer i intervjuerna att spela in hela 

intervjuerna för att sedan transkribera dem och använda dem i min resultat- och analysdel i 

studien. 

Jag kommer i min underökning ta ställning till följande etiska krav: 

Individskyddet- vilket menas med att personerna som ska intervjuas inte ska känna sig 

kränkta, att privatlivet inte drabbas på något sätt eller på något annat vis känna sig otrygga 

under undersökningen (Vetenskapsrådet, 2011). 

Nyttjandekravet- vilket menas med att de personerna som blir intervjuade ska få god 

information om hur datan som insamlas kommer att användas i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2011). 

Samtyckeskravet och informationskravet- För att intervjua pedagoger inom 

förskoleverksamheten krävs det ett samtycke från förskolechefen. De personer som ska 

intervjuas ska få tydlig information om undersökningen, dess syfte och hur resultaten kommer 

att användas. Intervjuaren ska ge information till de personer som ska medverka att de har rätt 

till att avbryta sin medverkan när som helt under studiens gång. Om någon av deltagarna 

väljer att avbryta sin delaktighet i studien har forskaren inte rätt till att använda sig av den 

personens insamlade data utan att fråga personen först. Deltagarna ska även få veta att de är 

anonyma i undersökningen och att deras namn kommer att bytas ut i studien för att försäkra 

full anonymitet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Konfidentialitetskravet- Hos forskaren lyder tystnadsplikten och deltagarna ska få information 

om att all insamlad data kommer att förvaras på säker plats under undersökningen. All 

insamlad data kommer förstöras när undersökningen är klar för att säkerhetsställa att ingen 

obehörig ska kunna ta del av den insamlad datan (Vetenskapsrådet, 2011). 
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5. Resultat  
 

I detta kapitel kommer jag att presentera resultatet av intervjuerna. 

 

5.1 Intervjuer 

Mitt syfte med studien var att undersöka hur pedagoger i förskolan ser på och använder barns 

lärande i leken. Genom mina intervjuer med olika pedagoger har jag fått ta del av 

pedagogernas åsikter och erfarenheter kring barns lek och hur de använder den för att ett 

lärande ska ske. Intervjuerna har gett mig en bredd i hur olika pedagoger tänker och vad de 

har för erfarenheter av just barns lek. I mina intervjuer har jag har fått kunskap om hur leken 

kan användas i förskolan för att främja barns lärande och pedagogernas synsätt på pedagogers 

delaktighet i barns lek. Intervjuerna gav mig ett rikt innehåll som jag kommer att koppla ihop 

med forsknings- och litteraturgenomgången och det sociokulturella perspektivet och se hur 

pedagogerna ser på och använder leken för barns lärande. Det här kommer jag att göra i 

diskussionsdelen. Jag vill undersöka hur samtliga pedagoger beskriver barns lek och lärande, 

vilket gör att jag inte kommer att dela upp deras svar och presentera dem en och en, utan jag 

kommer att presentera deras svar tillsammans i olika teman. De teman som jag valt har jag 

valt utifrån mina underrubriker i min forsknings- och litteraturgenomgång. Detta har jag valt 

för att syftet med studien, vilket är att undersöka hur pedagoger i förskolan ser på leken och 

använder leken för barns lärande, ska ha ett samband med intervjuerna. 

 

 5.2 Transkriberingskoder 

Jag har i min intervjutext markerat med olika transkriberingskoder där intervjuaren gör 

uppehåll, där ett ord betonas med allvarlig röst, där ett ord betonas med glädje i rösten och där 

jag som intervjuare skrivit ett förtydligande i texten. De här koderna skrivs ut på följande sätt: 

 …- beskriver när intervjupersonen gör en paus i sitt talande. 

 Fet stil- beskriver när intervjupersonen betonar ett ord. 

 Fet och kursiv stil- beskriver när intervjupersonen betonar ett ord med glädje i rösten. 

 (ord i parantes)- beskriver när jag som intervjuare förtydligar något i texten. 

Jag kommer att presentera korta delar ur intervjupersonernas svar som jag anser kan kopplas 

ihop med mitt syfte i studien.  Jag kommer sedan att analysera och beskriva min tolkning av 

pedagogernas svar.  

 

5.3 Pedagogers definition av lek 

I mina intervjuer fick pedagogerna beskriva sin definition av lek. Här är några citat ur 

intervjuerna som jag har valt att skriva fram. Intervjupersonerna beskrev sin definition av lek 

på följande sätt:  
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Ja, någonstans tänker man fantasier för mig, barns idéer och fantasiflöde. Leken är ju nått som 

de hittar på liksom utifrån sina hända upplevelser och utifrån sig vardag. Och att det… det 

bearbetas mycket. Det är ju faktiskt så att där kommer ju allting som barn ser och är med om. 

Lek ska ju vara en stund av lustfylld glädje. Det ska vara någonting, nått välbefinnande för den 

som håller på med leken. Sen kan det ju vara att man kan leka ensam och det kan ju också vara 

välbefinnande om man är nöjd med det, eller någonting tillsammans. Och i leken ska man ju få 

använda sin fantasi och kreativitet tycker jag, det hör ju till leken. 

Lek tycker jag är allt som barn gör i stort sett. Just därför att barn… alltså allt som inte är lek för 

mig det är ansvar och allvar så att säga, så därför tycker jag det är lek. Hela barns tillvaro är lek. 

Till skillnad från kanske skolan då där det finns krav att man ska prestera. Vi har ju inga krav på 

att barnen ska prestera. 

I pedagogernas definiton av lek kan jag se att de fokuserar på vikten av barns fantasi i leken. 

Intervjuerna visar att i leken så får barnen använda sitt fantasiflöde och känna en frihet att låta 

fantasin flöda och använda sig av den i leken. Det tas även upp i intervjuerna att leken ska 

vara lustfylld och full av glädje och att när det gäller ansvar och allvar är det inte lek. Att barn 

bearbetar mycket i leken tog samtliga pedagoger upp under intervjuerna men under olika 

tillfällen, alltså alla tog inte upp det i sin definition av lek. Detsamma gäller barnens fantasi 

som nämns under olika tillfällen under intervjuerna.  

Intervjusvaren visar att pedagogernas definiton av lek beskrivs som att det ska vara en glädje 

hos barnen när de leker. Resultatet i intervjuerna visar även att barnens fantasi främjas i leken 

och att samtliga pedagoger har erfarenhet av att barn bearbetar mycket av sin omvärld i just 

leken. 

 

5.4 Pedagogernas syn på lek 

I intervjuerna ställde jag frågan till pedagogerna: -Hur tänker du kring lek? Intervjuerna visar 

att samtliga pedagoger lade vikten på hur barns lek var viktig för barnen. De fokuserade åter 

igen på att barn bearbetar händelser i sin omvärld i leken och sin fantasivärld. Här är en 

beskrivning från intervjuerna som visar detta: 

Jag tror att leken är väldigt viktig för deras bearbetning av omvärlden och sin egen fantasivärld. 

Och det är klart sker det ett lärande och bearbetning där så är den ju… världens redskap 

egentligen att använda sig utav.  

Ja hur tänker jag kring barns lek…Alltså det är ju, barn leker ju till sig kunskap och erfarenheter. 

Barn bearbetar genom leken, så att allt som barn lär sig och allt som barn är med om det 

bearbetar de genom leken så att säga. 

I intervjuerna beskriver pedagogerna leken som världens redskap och att det sker ett lärande 

och bearbetning i leken. I den fortsatta intervjun beskriver de även att det är en förutsättning 

att man som pedagog ser leken som viktigt för barnen.  

Pedagogerna beskriver även i de fortsatta intervjuerna att barn skaffar sig kunskap och 

erfarenheter genom att leka. De beskriver att det som barn bearbetar i leken är allt som barnen 

är med om i sina liv och allt som de lär sig.  

I intervjuerna beskriver pedagogerna sina tankar kring lek som något där barn utvecklar 

otroligt mycket. De påvisar att forskning visar just detta och de ger exempel på vad barnen 

utvecklar i leken. Det beskrivs på följande sätt: 
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Jo men vi vet ju i leken så utvecklar de ju så otroligt mycket, det är ju forskat runt det. Och det 

är ju empati och med mänskligheten och det är språket och sociala samspel och det är man ju väl 

medveten om. Det är väl därför leken är så viktig i förskolan för att vi vet vad den ger. 

Intervjuerna visar att genom forskning har dessa pedagoger fått kunskap om vad och hur barn 

lär i leken. Pedagogerna tar även upp om hur leken har förändrats över tid och vad lek kan 

vara för barn idag. Här nämner de exempel på att idag kan ipad vara en sort lek för barn om 

det är någon bra grej man använder ipaden till. De pratar även om att barn använder leken 

mycket till det som de ser på TV, alltså att barnen bearbetar i leken det som de ser på TV. 

Pedagogerna menar också att i leken kan barnen själva gå i roll och testa och pröva det som 

de har sett.  

Jag ställde en fråga om lekens utrymme på förskolan/avdelningen. Det här citatet ur 

intervjuerna visar hur stort utrymme leken får på deras förskola/avdelning: 

Ja det är ju…jag vilja säga att det är från att barnen kommer hit till förskolan tills de åker hem, 

så känner jag. 

Pedagogerna nämner som citatet ovan att barnen får stort utrymme till lek, men även att leken 

ofta bryts av vardagssituationer så som mat, vila eller gå ut eller in. 

I intervjusvaren framkommer att pedagogerna menar att lek kan vara många olika saker. Lek 

är inte bara när barnen fritt får bestämma vad de ska göra utan lek kan även vara styrd eller 

under vardagssituationer. I intervjusvaren framkom att de menar att lek till exempel även kan 

vara under en matsituation när maten delas ut och barnen får vara delaktiga eller att man leker 

en ordlek under tiden som man äter. Barns lek kan alltså utformas på många olika sätt och 

intervjusvaren visar att pedagogerna jobbar för att leken ska genomsyra hela barnens vardag 

på förskolan, vilket citatet ovan visar att pedagogerna anser att barnen får stort utrymme för 

lek på förskolan. 

 

5.5 Pedagogernas tankar kring miljöns utformning  

I intervjuerna frågade jag pedagogerna om hur de tänkte kring hur miljöns utformning på 

förskolan/avdelningen ska främja barnens lek. På den här frågan fick jag utförliga svar om hur 

pedagogerna arbetar med förskolans/avdelningens miljö. I intervjuerna nämnde pedagogerna 

mycket om miljöns betydelse. Jag kommer därför att presentera olika nyckelbegrepp som jag 

plockat ut ur intervjuerna och beskriver kortfattat vad pedagogerna sade som jag sedan 

kommer att analysera. 

 Lockande och utmanande miljö: Det är klart att man måste ha en lockande miljö. Det är ju egentligen rätt 

så viktigt att man har en som är lite lockande och lite utmanande miljö som lockar till att utforska och lockar 

till att börja leka med någonting. 

 Tillgång till rekvisita: Och att det är ju klart att har vi gjort någonting, under en aktivitet eller en samling så 

är det ju roligt när det finns tillgång till och leka (med rekvisitan som används under samlingen) för då kan 

jag ju se att det här fortsätter. 

 Förändra miljön: Det är väl vår uppgift att se till, att förändra i miljön så att de kan leka vidare. Fast det är 

inte alltid säker (att barnen leker vidare) det är det inte. Fast man tror oj tar man fram detta nu så kan de 

prata o leka vidare men nej. Det behövs inte några stora grejer alltid i miljön, att man hittar de här små 

grejerna också. 

 Lyhörd: Det gäller ju som pedagog (att man ) är lite lyhörd och tittar i barngruppen.  Nehe nu leker de inte 

alls här så på det här stället, nu kanske vi måste förändra litegrann och det är rätt svårt att hänga med i 
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ibland. Och sen är det väl viktigt för oss pedagoger att vi ser vad leker de just nu och då att vi kanske kan 

göra nånting med miljön för att utveckla den leken 

 Barnen är med och formar miljön: Vi försöker och inte bli någon ”Ikeaförskola” om du förstår hur jag 

tänker och forma miljön, utan barnen är med och formar. Ibland så är lekrummet format på ett sätt och en 

annan dag så. 

 Resurser: Och sen är det ju ekonomin som styr för allt kan man ju inte ta. Mycket material kan man ta 

också men det är ju mycket som kostar också så det är ju lite det kan jag känna, att man blir lite styrd utav 

och kanske tiden lite också, för det tar ju ändå ett tag om man ska byta eller göra om… göra om miljön 

litegrann. 

 Tillgängligt material: Jo men det gäller ju att det finns mycket olika sorters material tillgängligt för dem. 

Att det inte ska stå högt upp, högt upp på hyllor utan att de kan plocka det materialet. 

Intervjusvaren visar att pedagogerna vill skapa en miljö på förskolan som är utforskande och 

som lockar till lek. Pedagogerna beskriver att materialet på förskolorna har en viktig del i 

barnens lek och att de vill ha material som barnen kan fantisera med i leken, men även färdigt 

material som de kan använda i leken. Intervjusvaren visar att pedagogerna strävar efter att 

materialet på förskolan ska vara tillgängligt för barnen och att de kan själva gå och plocka det 

de vill leka med.  

Intervjuerna visar att pedagogerna använder material i gestaltningar: 

Vi använder ju mycket gestaltning för att driva lärande framåt i leken och sen har vi ju inte den 

här terminen men förra att vi hade utklädningskläder då, att barnen kan leka det här som har 

hänt.  Det som de har sett, så kan de lekar vidare och vidarutveckla den här leken. Då kan man ju 

se vad som händer.  Har de sett en episod och se hur barnen kan leka vidare, vad har de lärt av 

det här och leka vidare. 

Pedagogerna beskriver att de använder material och annan rekvisita för att leken ska fortsätta 

utifrån det barnen sett eller gjort i samlingen och på så sätt bearbeta händelsen genom leken.  

I intervjusvaren beskriver pedagogerna att de strävar efter att vara lyhörda mot barnen för att 

kunna utforma en miljö som passar med just barnens lek för stunden. Pedagogerna beskriver 

att de ger barnen stor delaktighet i miljöns utformning på förskolan för att främja deras lek 

och lärande och utgå ifrån barnens intressen. 

Intervjuerna visar att förskolornas resurser är en påverkande faktor i hur miljön på förskolorna 

utformas. Stora förändringar i miljön med nytt material kostar mycket, vilket gör det svårt att 

genomföra. Pedagogerna beskriver att de försöker att utnyttja och göra mycket eget material 

för att använda sig av och att små förändringar i miljön kan göra stor skillnad. Det krävs inte 

alltid en stor förändring och mycket nytt material, utan en liten förändring eller något enstaka 

nytt material som är lätt att tillgå kan vara minst lika bra, vilket det här citatet beskriver: 

Det behövs inte några stora grejer alltid i miljön, att man hittar de här små grejerna också, sen 

kan man ju ha stora projekt också att förändra miljön men det är ju inte alltid det som är bäst det 

kanske kan räcka med det lilla ibland och speciellt utifrån de resurser man har också. 

 

5.6 Pedagogers syn på lärande i leken 

Jag ställde frågan till pedagoger om hur de ser på lärande i leken. Jag kan ur mina intervjuer 

se att samtliga intervjuade pedagoger såg på lärande i leken som viktigt och något som sker 

hela tiden. Genom pedagogernas svar kan jag analysera vikten av att det sker många olika 

sorters av lärande i leken. Barnen får lära sig att samspela med andra barn och kommunicera 
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med varandra. Intervjuerna visar även att barnen utvecklar sin sociala utveckling och lär sig 

turtagning. En beskrivning på det här är ett citat ur intervjuerna: 

Så att leken främjar ju faktiskt och det är klart att den…  både det här kreativa sidan och 

samspelet att var i en grupp är, att vi (pedagoger) kan liksom (se händelser)…där turtagning 

sker. 

I intervjuerna beskriver pedagogerna att de ser att barnen lär av varandra. Barn i alla åldrar på 

förskolan har olika erfarenheter som de kan dela med sig av till varandra. De äldre barnen lär 

de yngre, men de yngre barnen lära även de äldre.  

Pedagogerna beskriver i intervjuerna att de använder leken för att främja barnens lärande och 

beskriver att de använder leken som en metod i förskolan. Pedagogerna använder sig utav 

leken utifrån olika ändamål i förskolan och i både styrda och fria lekar. Här är exempel på när 

de använder sig av leken för ett särskilt ändamål: 

Tillexempel om det kommer en ny grupp, en ny grupp till hösten, ja vad gör du då, jo du leker 

ju, och leker tillsammans, och då kan du ju ha styrda lekar för att du ska få ihop den här 

gruppen, att du använder dig av leken. Ja det är ju våran metod på nått sätt. 

I intervjuerna beskriver pedagogerna att de använder sig av gestaltningar. Pedagogerna 

beskriver att de visar något genom lek som barnen sedan kan efterspegla och använda sig av i 

sin egen lek. Gestaltningarna kan vara riktade mot ett specifikt lärandeområde som 

tillexempel empati, vilket jag kommer att visa exempel på senare.  

Intervjusvaren visar hur pedagogerna ser på och använder lärandet i leken och att 

pedagogerna syftar på att alla lekar leder till lärande på något sätt:  

Ja men alla lekar, sociala lekar, kreativa lekar, rörelselekar, sång och musik, degande att dela 

(degen mellan varandra), alltså alla lekar liksom. Och jag tror att faktiskt att vilka lekar som 

leder till lärande tror jag beror mycket på pedagogerna. 

Intervjuerna visar att det inte går att urskilja lekar och säga vilka som leder till lärande och 

vilka som inte leder till lärande, utan att alla lekar har något lärande i sig. Både styrda och fria 

lekar används i förskolan och pedagogerna ser att olika lärande sker i alla lekar. Pedagogerna 

beskriver även i intervjuerna att det hänger mycket på pedagogerna om vad de ser som 

lärande i olika lekar, vilket det här citatet visar: 

Och jag tror att faktiskt att vilka lekar som leder till lärande tror jag beror mycket på 

pedagogerna. Att vi kan se att våra påskbrev kan leda till lärande. Att vi kan se att det faktiskt är 

ett lärande också, så det hänger nog mycket på oss vuxna tror jag. 

I intervjuerna beskrivs även ett annat syfte där pedagogerna använder sig av leken, vilket är i 

konflikthantering. Om det är några barn som har svårt att hålla sams kan leken användas 

genom att de får leka tillsammans ostört med stöttning av en pedagog om det behövs. Genom 

det kan barnen utveckla en vänskap mellan varandra. 

Jag menar en sån grej som konflikthandering till exempel där två stycken inte håller sams är ju 

bra om man lyckas få in i en lek där de får leka… och leka i fred liksom så och det är ju också en 

form av lärande. 

 

5.7 Pedagogernas delaktighet i leken 

I mina intervjuer frågade jag pedagogerna om de deltog i barnens lek och vad deras syfte var 

med det i så fall. Ur intervjuerna kan jag tolka att pedagogerna deltar i barnens lek, men ofta 
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utifrån ett syfte.  Om pedagogerna deltar i leken kan de tänka utifrån läroplanens mål och 

tillexempel använder sig av medvetna begrepp som hör till leken, ställer frågor till barnen och 

pratar på ett medvetet sätt. Här är en beskrivning på det ur intervjuerna: 

Läroplansmålen sitter ju i ryggraden så någonstans tänker man ju dem när man går in i barnens 

lek. En lek kan ju också vara att de fått stått och öst vatten i målarrummet och flera har kommit 

och ställt sig där. Det kan man ju också beteckna som lek att flera kommer och håller på med 

det. Det är klart att står jag som pedagog där så är det klart att jag pratar på ett medvetet sätt, att 

jag tänker på att använda korrekta begrepp, kanske använder ett medvetet tal och tänk och ger 

dem lite frågor genom att vad tror ni händer om man gör så här. 

Intervjusvaren visar att de deltar i leken på det här sättet för att bibehålla det lustfyllda i leken 

och även bidra till att ett lärande utvecklas, utan att barnen kanske är medvetna om det. 

Pedagogerna använder sig av barnens lek för att främja deras lärande på ett lustfyllt sätt. 

Intervjusvaren visar även att om man som pedagog är deltagande i barnens lek ska man inte 

vara för styrande utan om man ska delta ska man hänga med i barnens lek och följa dem i 

leken, vilket beskriv i detta citat ur intervjuerna: 

Det är viktigt att vi pedagoger är med i barngruppen, inte att vi styr utan man får ju hänga med 

på det som barnen leker. 

Intervjuerna visar att pedagogerna ser en vikt i att barnen ska få leka själva utan att vuxna är 

inblandade. Intervjusvaren visar att pedagogerna ska finnas där som stöttepelare, men inte 

delaktig hela tiden. Barnen behöver sin egen tid med varandra eller ensamma för att kunna få 

försöka själva och pröva sig fram. En beskrivning på det är det här citatet från intervjuerna: 

Ja men det gör man ju då, deltar på ett sätt, men sen tror jag det är viktigt att barnen får egen 

lektid utan oss vuxna, vi måste finnas med och höra vad som händer och så i leken, men att de 

måste få sin egen lektid utan oss alltid där o ställer allting till rätta utan de måste få försöka 

pröva själv o försöka sig fram. 

Ett annat syfte med att pedagogerna deltar i leken visar intervjuerna är om något barn har 

svårt med sitt sociala samspel. Om det är något barn som har svårt med att komma in i 

gruppen eller att komma in i leken kan man som pedagog stödja det här barnet. Något barn 

kan ha svårt att göra sig förstådd och som pedagog kan man då gå in i leken och stötta det här 

barnet på ett naturligt sätt genom att förklara vad han/hon menar, vilket det här citatet 

beskriver: 

Ja det gör vi och det tycker jag är så viktigt speciellt för de här barnen som har svårt med sin 

sociala utveckling, de som behöver hjälp med att bli förstådda och att komma in i gruppen så då 

kan man vara där och flika in. Ja men såhär om det är någon som har svårt att uttrycka sig eller 

någon som har svårt med talet och så, men just det att det är viktigt att vi pedagoger är med i 

barngruppen. 

 

5.8 Pedagogers syn på empati i leken 

Jag ställde frågan till pedagogerna om de kunde beskriva en händelse där de såg ett lärande 

utifrån empati. Genom att analysera pedagogernas svar kan jag se att de tänker lika kring om 

vad som är empatiska handlingar hos barnen. 

Utav deras svar kan jag se att empatiska handlingar är när barnen hjälper varandra, vilket kan 

vara att ett barn hjälper ett annat barn när han/hon ramlat eller hjälper varandra på med 

ytterkläderna. Det kan även vara att barnen ser till så att alla får vara med, att de bjuder in 

varandra eller när de delar ut saker så att alla får lika många. 
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Intervjuerna visar att för att utveckla barnens empati använder sig pedagogerna av 

gestaltningar där barnen får uppleva olika känslor. Här är en beskrivning på det, där det 

handlar om en gestaltning som pedagogerna har gjort för barnen. Gestaltningen handlar om 

kaninen Bitis som inte får vara med sina kompisar Snick och Snack: 

Och efter det så lekte ju barnen det här jätte ofta och kände hur det var att inte får va med och 

det var väldigt påtagligt för då kunde de kliva in i den här rollen som Bitis och hur var det och 

inte få va med. Och de bytte, en va Bitis och nästa sekund fick den va Snack och säga de här lite 

tokiga sakerna till Bitis. Hur kändes det, hur kändes det att säga att du får inte va med och du har 

långa tänder och du prata konstigt. 

Intervjuerna visar att genom leken kan barnen gå in i roll och bearbeta händelser där 

exempelvis någon inte låtit någon annan vara med. Barnen går in i en roll i leken, vilket gör 

att de inte behöver känna sig personligt träffade om de leker det som gestaltats. 

I intervjusvaren beskriver pedagogerna att barnen ställer upp för varandra och är medvetna 

om när de råkar göra någon illa. Barnen säger ofta förlåt till varandra eller säger till någon 

vuxen om något barn råkat illa ut, vilket det här citatet visar: 

Vi hör ju väldigt tydligt just de här sakerna ojsan förlåt gjorde det ont, eller hur gick det, eller att 

de kommer till en vuxen och säger hon ramlade. 

 

5.9 Pedagogernas syn på språkutveckling i leken 

Pedagogerna fick frågan om de kunde beskriva en händelse där de såg lärande utifrån 

språkutveckling. Här fick jag olika svar på var de kunde se språkutveckling hos barnen. 

I intervjusvaren framkom att språkutveckling hos barn kan anses vara när man som pedagog 

ser att barnet använder begrepp som barnet inte använt förut. Om barnet börjar benämna saker 

i leken som man som pedagog har jobbat mycket med barnen med, exempelvis djur som lever 

på bondgården. Här kan då pedagogen tydligt se barnets språkutveckling i leken. Här är ett 

citat ur intervjuerna som visar det: 

Att dom har använt ord som de inte har gjort förut, det kan jag ju se att det är ett lärande som jag 

kan tycka. Ja det har jag ju hört i leken att de använd sig av annat ord eller har sagt det på ett 

annat sätt. Eftersom vi har hållit på och jobba mycket med bondgårdsdjuren så hör jag ju fler 

som säger djuren vad de heter. 

Intervjuerna visar att genom att använda sig av olika sagor kan man stödja barnens 

språkutveckling. Barnen kan få sagorna lästa för sig och de kan få återberätta sagorna, vilket 

gör att de får använda sitt språk mycket. Att återberätta en saga tränar även barnets minne och 

sitt sätt i att leva sig in i sagan. Sagan kan innehålla olika begrepp och rim, vilket även det 

simulerar barnets språkutveckling. Barnen kan även få använda sig av rekvisita som hör till 

sagan, vilket gör att barnen får leka sagan där de använder sig mycket utav språket, vilket det 

här citatet visar: 

Och så lekte vi för nått år sen, så lekte vi en bok som heter kvasthäxan. Att de kunde hela boken 

utantill för att de hade lekt den så mycket, de kunde texterna och de kunde rimmen och man 

såg att de rimma. Och det var ganska finurliga rim och inte de vanligaste rimmen och de tyckte 

det låt härligt att man kunde rimma och det är ju också språkutvecklingen, att man kommer ihåg 

texter och man har fått sagan berättad för sig många gånger och sen får man leka den. 

Intervjuerna visar även att i leken resonerar barnen mycket med varandra, vilket bidrar till 

språkutvecklingen. Barnen kan använda sig av ”vuxenspråk” i leken när de leker 

”vuxenlekar”, vilket det här citatet visar: 
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Alltså de resonerar ju väldigt mycket med varandra, de pratar ju väldigt mycket, då sa du det 

och då gör jag det och så. Men jag kommer ju och tänka på om det nu är en utveckling eller inte 

men just det här med att leka vuxenlekar. 

Vidare i intervjuerna ges exempel på mamma, pappa barn lek. Där barnet kan gå in i en roll 

som vuxen och därmed försöker att prata som en vuxen. Det här gör att barnet kanske 

använder sig av ord och begrepp som han/hon inte tidigare har gjort. 

I intervjuerna framkom även att pedagogerna strävar efter att låta barnen få använda språket 

som de vill och att man som pedagog inte ska rätta dem om det är något ord som de inte 

riktigt förstår och därmed uttalar fel. Upprepning av ordet kan ske men inte tillrättavisande av 

barnet. 
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6. Diskussion och analys 
 

I det här kapitlet kommer jag att diskutera mitt val av metod och resultat av intervjuerna, 

vilket jag även kommer att lägga in egna tolkningar om. Jag kommer att koppla ihop resultatet 

från intervjuerna med min forsknings- och litteraturgenomgång, det sociokulturella 

perspektivet och de centrala begreppen. Avslutningsvis kommer jag att kort sammanfatta 

resultatet, dra slutsats och ge förslag på fortsatt forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion  

Mitt syfte med studien var att undersöka hur pedagoger i förskolan ser på leken och använder 

leken för barns lärande. Jag valde metoden kvalitativa intervjuer eftersom att jag ville utgå 

ifrån pedagogers åsikter och erfarenheter. I intervjuerna fick jag utförliga svar och därmed en 

rikt material som jag kunde använda mig av i resultat och analysdelen. Mitt val föll på att 

intervjua tre stycken pedagoger, därför att jag ansåg att jag då skulle få tillräckligt med 

insamlad data till min undersökning för att hinna sammanställa min studie på 8 veckor. 

Jag kan både se för och nackdelar med mitt val av antal intervjuer. Hade jag valt att intervjua 

flera pedagoger anser jag att den insamlade datan skulle kunna ha blivit för stor och därmed 

bli svårt att hinna analysera allt. Det finns även fördelar med fler intervjuer, vilket Löfgren 

belyser att intervju med flera personer skapar en bredd i erfarenheter som bidrar till 

forskningens analys. I analysen kan det då framkomma olikheter och variationer, vilket i 

slutändan kan ge olika och ett bredare resultat (Löfgren, 2014). Jag anser att om jag hade haft 

mer tid till min studie hade jag använt mig av flera intervjuer för att få ett större resultat av 

hur pedagoger ser på leken och använder sig av leken i förskolan. 

Hade jag inte valt metoden intervjuer i min studie anser jag att enkäter hade varit en bra 

metod för att nå mitt syfte med studien. Hade jag använt mig av enkäter hade jag fått fler 

pedagogers åsikter och erfarenheter, vilket jag tror hade gett mig en större bredd i resultatet 

och analysen. Dock hade jag i enkäter inte kunnat ställa följd frågor eller kunnat reglera hur 

utförliga svar jag ville ha. 

Mitt genomförande av intervjuerna hade jag kunnat göra annorlunda om jag gjort om min 

studie. Jag skulle kunna ha gjort en testintervju med någon som jobbade inom 

förskoleverksamheten, men inte skulle delta i studien.  Jag hade då fått pröva frågorna och se 

vad jag skulle kunna få för svar på dem och jag hade även haft möjlighet att beräkna hur lång 

tid intervjuerna kunde ta. Under intervjuerna uppmärksammade jag även att vissa frågor i min 

intervjuguide var väldigt lika varandra, vilket gjorde att svaren på en del frågor blev liknande 

svaren på andra frågor. Dock kunde jag se att pedagogerna funderade lite extra och svarade 

mer utförligt när liknande frågor ställdes igen. Det här kan jag koppla till reliabiliteten i min 

studie. Genom att samma ämnen uppkom igen i vissa frågor kan det ha berott på att min 

intervjuguide var väl sammankopplad med mitt syfte med studien. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

I resultatdiskussionen kommer jag att koppla ihop resultatet med mitt syfte, mina 

frågeställningar, det sociokulturella perspektivet och min forsknings- och litteraturgenomgång 
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om barns lek och lärande. Mitt syfte med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan 

ser på leken och använder leken för barns lärande och mina frågeställningar är: 

 Hur uppfattar och beskriver pedagoger barns lärande i leken? 

 Hur beskriver pedagogerna sitt deltagande i barns lek? 

 Hur beskriver pedagoger att de tar tillvara på barns lek för att skapa ett lärande? 

 

6.2.1Olika syn på lek 

I intervjuerna beskriver pedagogerna lek som något lustfyllt där mycket glädje finns hos 

barnen. De betonar även att i leken finns det inget ansvar och allvar. Det här beskriver även 

Svenska Akademins ordbok, att lek är en sysselsättning utan egentligt allvar (Svenska 

Akademin, 1939a).  

I intervjuerna framkom att pedagogerna menar att barnen använder sig mycket av fantasin i 

leken och att lek är en aktivitet där barnen kan låta sin fantasi flöda och känna en frihet. 

Genom barnens fantasivärld bearbetar de händelser. Det här betonade även Vygotskij. Han 

menade att barnen tolkade sina egna erarenheter och olika känslor med hjälp av fantasin 

(Lindqvist, 1996).  

Pedagogerna beskrev även att barnen bearbetar mycket med hjälp av leken. I leken bearbetar 

barnen allt som de är med om i sina liv och allt som de har lärt sig. Hela barnets omvärld 

bearbetas alltså genom leken. Det här beskriver även Lindqvist när hon skriver om leken ur 

det sociokulturella perspektivet. Hon menar att barnen skaffar sig en uppfattning om sin 

omvärld i leken. Barnen använder leken genom att bearbeta för att förstå sin omvärld 

(Lindqvist, 1996). Jag upplever av intervjuerna att samtliga pedagoger har erfarenhet om att 

barn bearbetar mycket i sina lekar, främst upplevelser från sin omvärld, eftersom alla 

pedagoger nämnde det i intervjuerna. 

Det framkom även i intervjuerna att pedagogerna beskrev leken som världens redskap och att 

det sker ett lärande och bearbetning i leken. Jag tolkar det här som att intervjupersonen anser 

att leken är något som beskrivs som världens redskap för att som pedagog använda sig av i 

förskolan. Jag upplevde i intervjuerna att pedagogerna betonade leken som något viktig för 

barn och något som de lade stor vikt på i förskolan. Pedagogerna nämnde att barnen lär sig 

otroligt mycket i leken och påvisade att det var forskat om det. Jag tolkar därför deras 

beskrivningar kring lek som att pedagogerna läst forskning om barns lek och anser att leken är 

viktig för barns lärande.  

Mitt syfte med studien är att ta reda på hur pedagoger i förskolan ser på barns lärande i leken 

och hur de använder leken för barns lärande. Genom att ha ställt frågan hur pedagogerna 

tänker kring lek tolkar jag deras svar som att de ser leken som betydelsefull i förskolan. Jag 

tolkar pedagogernas beskrivningar kring lek som att det sker mycket bearbetning i leken av 

barnens omvärld. Jag upplevde i intervjuerna att pedagogernas tankar kring lek var positiva 

och något som de använde sig av i verksamheten. 
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6.2.2 Miljön som faktor i lek 

Intervjuerna visade att pedagogerna anser att miljön på förskolan har en viktig påverkan på 

barnens lek. Pedagogerna ansåg att det var viktigt att man förändrar miljön utifrån barnens 

lekar och att det finns tillgängligt material för dem. De beskrev att miljöns urformning runt 

omkring barnen påverkar deras lek. Det här beskriver även Sandberg att den fysiska miljön 

runt omkring barnen påverkar deras lek och lärande (Sandberg, 2008). Lenz Taguchi beskriver 

också att allt material runt omkring oss påverkas oss och vi påverkar materialet (Lenz 

Taguchi, 2013) Materialen runt omkring oss kan även kallas artefakter, vilket Vygotskij 

beskrev i sitt sociokulturella perspektiv. Artefakter är material som finns utanför våra kroppar 

som människor konstruerat genom att använda sig av erfarenheter och därmed förmedla 

kunskap till kommande generationer (Kroksmark, 2003). 

Pedagogerna beskriver i intervjuerna att barnen får använda sig av rekvisita som pedagogerna 

använt sig av i gestaltningar eller samlingar. Det här gör de för att barnen ska kunna leka 

vidare och själva få pröva på att gestalta det som de har upplevt. Jag kan koppla ihop det här 

med Lindqvist som beskriver lekmiljöer. Hon menar att en lekmiljö bidrar till att utveckla 

barnens lek. En lekmiljö kan utgå ifrån gestaltningar där rekvisitan får användas av barnen i 

leken. Genom att man utgår ifrån en tematik kan man skapa ett intresse hos barnen och där 

man berör barnen för att utveckla deras lek (Lindqvist, 2002). Rekvisitan kan ses som ett 

medierande verktyg som Vygotskij beskrev i sitt sociokulturella perspektiv. Ett exempel är 

utklädningskläder som kan användas i gestaltning där barnen sedan får tillgång till att använda 

dem för att själva kunna gå i roll (Kroksmark, 2003). 

I intervjuerna framkom att pedagogerna anser att det inte behövs stora förändringar i miljön 

för att utveckla barnens lek, utan att de ibland räcker med små förändringar.  Det här kan jag 

koppla ihop med Lenz Taguchi som beskriver att allt material runt omkring oss påverkar oss 

och samhandlar med oss hela tiden. En liten förändring i miljön påverkar oss genom att nytt 

eller gammalt material samhandlar med oss hela tiden och lockar oss till att använda dem på 

olika sätt (Lenz Taguch, 2013). Vygotskij beskrev även han att miljön är en påverkan faktor i 

barns lek och lärande. Han menade att miljön ska vara aktiv och organiseras på ett 

meningsfullt sätt (Lindqvist, 1999). Det här tolkar jag som att man som pedagog ska vara 

aktiv i att förändra miljön och ha en grundtanke i hur man utformar miljön för att det ska 

främja barnens lek och lärande. 

Pedagogerna nämner i intervjuerna att barnen får vara delaktiga i miljöns utformning på 

förskolan för att främja deras lek och lärande utifrån barnens intressen. Jag tolkar det som att 

barnen får stort utrymme i att vara med och bestämma om miljöns utformning, vilket gör att 

barnens intressen visas och deras lek främjas. 

 

6.2.3 Lärande som synliggörs i lek 

Pedagogerna beskriver i intervjuerna att de använder leken för att främja barnens lärande och 

beskriver att de använder leken som en metod i förskolan. Jag tolkar utav intervjuerna att 

leken är förskolans redskap för att det lusfyllda lärandet ska ske. 

Pedagogerna belyser att barnen lär sig samspel i leken. I leken får barnen utveckla sin sociala 

utveckling genom att få samspela och kommunicera med varandra. Pedagogerna ser en vikt i 

att barnen lär av varandra oberoende på vilken ålder de har. Det här belyser även Jensen och 
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Harvard där de betonar vikten av att barnen lär sig att uppfatta och sända ut leksignaler för att 

kunna samspela med andra. För att barnen ska kunna gå in i lek finns det tre sociala 

spelregler, vilket är samförstånd, ömsesidighet och turtagning (Jensen & Harvard, 2009). De 

intervjuade pedagogerna i studien tar även dem upp vikten av att barnen lär sig turtagning för 

att kunna samspela med andra. Det är viktigt för barnens sociala utveckling att barnen kan 

samspela och kunna vara ömsesidiga mot varandra. Turtagning är grunden i den sociala 

utvecklingen, menar pedagogerna. 

Jag upplever att pedagogerna ser som värdefullt att barnen lär av varandra oberoende vilken 

ålder de är i och att i och med det utvecklas barnens sociala samspel med varandra. Det här 

kan jag koppla ihop med det sociokulturella perspektivet där Säljö beskriver att lärande sker 

både i samspel med andra och individuellt (Säljö, 2011). Jag kan även koppla det 

sociokulturella begreppet mediering till barns samspel med varandra. Språket kan användas 

som medierande verktyg för att kommunicera med andra och genom att barnen använder 

språket medierar de kunskap och erfarenheter mellan varandra (Kroksmark, 2003). 

Konflikthantering är även ett lärande som synliggörs i leken. Pedagogerna kan använda sig av 

leken för att få barnen att utveckla en vänskap mellan varandra och lösa konflikter. Det här 

kan jag koppla till Lindqvist som menar att barns lekar ofta innehåller grundläggande 

konflikter som de lär sig att lösa på olika sätt (Lindqvist, 2002). Resultatet visar då leken som 

ett ypperligt tillfälle att använda där barnen får lära sig att lösa konflikter som uppstår mellan 

varandra  

Pedagogerna beskriver i intervjuerna att alla lekar leder till lärande på något sätt. Jag tolkar 

det som att pedagogerna alltid har en grundtanke med en lek eller ett material och att det ska 

främja barns lärande på något sätt. Ser inte pedagogerna något lärande i leken eller materialet 

försöker man hitta något annat. Material kan jag koppla ihop med det sociokulturella 

begreppet artefakt (Kroksmark, 2003) och tolka det som att pedagogerna använder sig av 

artefakter för att främja barnens lärande. Pedagogernas beskrivning om att alla lekar leder till 

lärande kan jag även tolka som att pedagogerna visar tilltro till barnens lekar och har som 

tanke att barnens lekar leder till lärande på något sätt, utan att man som pedagog vet exakt vad 

de leker.  

Jag kan tolka ur intervjuerna att pedagogernas använder sig mycket utav leken på förskolorna 

ur ett pedagogiskt syfte. Aktiviteterna som görs på förskolorna har ett lärande i sig som sker 

på ett lustfyllt sätt. Pedagogerna använder sig bland annat av gestaltning i syfte att ett lärande 

ska ske och utav andra organiserade lekar med ett lärande som grundtanke. 

 

6.2.4 Empati genom lek 

Pedagogerna beskriver empati som när barnen hjälper varandra på olika sätt, att de är 

medvetna om när någon behöver hjälp och ställer upp för varandra. Öhman beskriver empati 

på liknande sätt, när hon menar att empati är när barnen respekterar varandra och går till 

möter på ett respektfullt sätt (Öhman, 2003). Pedagogerna beskriver även empatisk handling 

som när barnen är ömsesidiga mot varandra och ser om någon slår sig och behöver en 

stödjande hand Det här beskriver även Pramling Samuelsson och Sheridan att empati är när 

barnen är ömsesidiga mot varandra, vilket innebär att alla är på jämställd nivå oberoende av 

ålder och styrka (Pramling Samuelsson & Sheridan (2006). 
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Pedagogernas exempel på arbetssätt med empati var gestaltningar där barnen får uppleva 

olika känslor och därmed får en förståelse för hur olika känslor kan kännas i olika situationer. 

Efter gestaltningarna får barnen gå in i roll i leken och bearbeta gestaltningen som de har sett, 

vilket kan ha varit ganska känslosam. Tanken med gestaltningarna uppfattar jag ur 

intervjuerna som att de ska ha en grundtanke med gestaltningen från början som sedan främjar 

barnens lek och bidrar till lärande. Öhman beskriver liknande att barnen använder sig av 

rolltagande i fantasileken. Genom det får barnet utveckla sin inlevelse att leka ur en annan 

position. De utvecklar även en empati för hur man agerar i olika roller gentemot andra. Det 

här bidrar även till samspel och utvecklar den kommunikativa kompetenses hos barnet 

(Öhman, 2003). Den kommunikativa kompetensen kan jag koppla ihop med de 

sociokulturella begreppen språk och tanke, vilket Vygotskij inte såg någon skillnad på. Den 

språkliga kommunikationen formar vårt tänkande och vi tänker med hjälp av språkliga 

redskap (Kroksmark, 2003). 

Ur intervjusvaren upplever jag att pedagogerna arbetar mycket med empati i förskolorna och 

att barnen utför många empatiska handlingar gentemot varandra och mot pedagogerna på 

förskolan. 

 

6.2.5 Språkutveckling genom lek 

Språkutveckling hos barn för pedagogerna kan vara när barnet använder nya begrepp och 

börjar benämna saker i leken som barnet inte gjort tidigare. De menar även att barnen 

resonerar mycket med varandra i leken, vilket bidrar till språkutveckling. Det här beskriver 

även Öhman att leken och det verbala språket utvecklas parallellt med varandra. Hon menar 

att för att barns ska kunna kommunicera krävs det att barnet kan sätta ord på sina känslor, 

upplevelser och tankar. Barnets förmåga att använda ord är nyckeln till att kunna samspela 

med andra genom att dela upplevelser och att skapa en gemenskap (Öhman, 2003). Vygotskij 

beskrev även han relationen mellan språk och tanke i sitt sociokulturella perspektiv. Vygotskij 

menade att språk och tanke inte gick att åtskiljas utan att de integrerar med varandra 

(Kroksmark, 2003). 

Pedagogerna beskriver i intervjuerna att de använder sig av böcker för att utveckla barnens 

språk. De läser mycket för barnen och låter dem att återberätta böckerna. Pedagogerna menar 

att genom återberättande av böcker och begrepp och rim som finns i böcker främjas barnens 

språkutveckling. Intervjuerna visar att pedagogerna ger barnen tillgång till rekvisita som 

passar till böckerna. Det här gör de för att barnen ska få använda sig av böckernas handling i 

leken där barnen använder sig mycket av språk och kommunikation. Sheridan och Pramling 

Samuelsson beskriver även de utifrån en studie att bokläsning främjar barnens språk. Genom 

att barnen får använda sig av rekvisita till böcker kan barnen återberätta böckerna i leken, 

vilket främjar barnens språk och kommunikation (Sheridan & Pramling Samuelsson, 2011). 

Det här kan jag koppla ihop med mina centrala begrepp som är mediering, artefakt och språk 

och tanke. Här kan man se böckerna och rekvisitan som artefakter och att barnen använder 

dem som medierande redskap i sin återberättelse av böckerna. Genom att barnen får 

återberätta böckerna använder de sitt språk och för att kunna kommunicera genom tal får 

barnen använda sig av sitt tänkande. Barnen tänker med hjälp av språkliga redskap och det är 

ingen skillnad på språk och tanke (Kroksmark, 2003). 
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Jag upplevde i intervjuerna att böcker sågs som värdefullt medel att använda sig av för att 

fånga barnens intresse och utgå ifrån för att främja lärande i exempelvis språk, vilket beskrevs 

i intervjuerna. 

 

6.2.6 Pedagogers delaktighet i lek 

Pedagogerna beskriver att de deltar i leken av olika syften utifrån lärande och att om de deltar 

vill de behålla barnens lustfyllda glädje i leken och inte vara styrande, utan följa barnen och 

låta dem leda leken framåt. Det här betonar även Johansson och Pramling Samuelsson att man 

som pedagog ska ta tillvara på barnet glädje, lustfylldhet och upptäckande i leken. De menar 

att lärande kan uppstå i vilken situation som helst, exempelvis matsituationen och att man som 

pedagog kan vara spontan och delta i barnets glädje av vad barnet har upptäck eller är nyfiken 

på (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). 

Pedagogerna beskriver att de kan delta i leken om det är något barn som har svårt med sitt 

sociala samspel och har svårt att komma in i en grupp eller i en lek. De beskrev att man som 

pedagog då kan agera stöttepelare åt det här barnet genom att själv delta i leken. Barn som har 

svårt att göra sig förstådd kan man även hjälpa som pedagog genom att delta i leken. Det här 

beskriver även Pramling Samuelsson och Sheridan att det är en fördel om pedagoger deltar i 

barns lek. De menar att pedagogers delaktighet kan göra det lättare för barn som har svårt att 

komma in i leken eller ofta blir uteslutna i leken. Genom pedagogernas delaktighet kan de 

vara en förebild för hur man kan ta sig in och ut ur en lek. Pedagogerna kan även vara en 

förebild om hur man går in i en roll eller hur man byter roll i en lek (Pramling Samuelsson & 

Sheridan, 2006). 

Jag tolkar intervjusvaren om pedagogers delaktighet i barns lek som viktig utifrån olika 

syften, vilket exempelvis kunde vara att stötta barn som hade svårt med sin sociala utveckling. 

Utifrån intervjuerna förstår jag det som att det beror på sammanhanget i leksituationen om 

man som pedagog ska delta eller inte. Jag tolkar det även som att det är en svår avvägning, 

där man som pedagog ser att barnen behöver stöttning i leken och när de klarar av olika 

situationer själva. 

 

6.3 Sammanfattning av resultat 

Mitt syfte med studien var att undersöka hur pedagoger i förskolan ser på leken och använder 

leken för barns lärande. Utav mina intervjuer med pedagogerna har jag fått fram 

pedagogernas åsikter och erfarenhet om barns lärande i leken. Jag sammanfattar resultatet i 

punktform. Resultatet visar: 

 … att pedagogerna ser på lek som lustfyllt med mycket glädje.  

 … att barn använder sig av sin fantasi och att det är i barnets fantasivärld i leken som 

barn bearbetar händelser i sin omvärld.  

  … att pedagogerna ansåg att miljön på förskolan/avdelningen påverkade barnens lek 

och att förändringar i miljön kan bidra till att barnen utvecklar sin lek.  

 … att barnen lär sig att samspela med varandra i leken och att leken främjar barnens 

sociala utveckling.  
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 … att barn lär sig av varandra och att pedagogerna använder leken för att utveckla 

barnens sätt att hantera konflikter.  

 … att pedagogerna använder leken för att främja barnens språkutveckling genom 

gestaltningar, olika aktiviteter och böcker.  

 … att pedagogerna använder ett medvetet språk för att främja barnens språk och att i 

leken utvecklas barnens språk, genom att barnen resonerar och kommunicerar mycket 

i leken.  

 … att barnen använder sig av empatiska handlingar på förskolan och att pedagogerna 

använder sig av gestaltningar för att barnen ska få förståelse för olika känslor som kan 

uppstå i samspel med andra.  

 … att pedagogerna deltar i barnens lek utifrån syften, som tillexempel att stötta barn i 

sin sociala utveckling eller hjälpa till att driva en lek framåt.  

  … att barnen behöver egen tid i sin lek utan att vuxna deltar för att få pröva sig fram 

själv och lösa eventuella konfliker, men att pedagogerna finns tillgängliga som 

stöttepelare. 

 

6.4 Slutsats 

Utifrån mitt resultat i studien kan se att pedagogernas deltagande i leken kan främja barnens 

lärande och deras sociala utveckling. Pedagogernas deltagande kan genom mitt resultat ses 

som viktigt utifrån olika syften såsom empati och språk. Det här visar därmed vikten av att 

pedagogerna ser när och hur de ska delta i barnens lek. Om pedagoger har en tanke med sitt 

deltagande främjas barnens lärande. Leken i förskolan ses som viktig för barns lärande och 

pedagogerna beskriver att alla lekar leder till lärande. Barn lär av varandra och får använda 

sig av sin fantasi i leken. Genom resultatet kan jag se att pedagogerna ger leken stort utrymme 

i förskolan och anser att den är viktig för barnen. Lärande ska ske lustfyllt och det är just vad 

det görs genom lek.  

Utifrån resultatet av min studie kan jag se att pedagogers syn på lek och lärande avspeglas i 

hur de utformar verksamheten, vilket därmed påverkar barnen. Jag kan genom min studie se 

att pedagoger har stor makt i verksamheten och kan påverka barnens lek och lärande på olika 

sätt för att främja barnens utveckling. 

Genom min studie har jag fått kunskap om hur pedagoger ser på lärande i leken och hur de 

använder den. Studien har gett mig kunskap om hur man kan se på pedagogers delaktighet i 

leken och hur det kan påverka barnens lärande i leken. Jag har fått lärdom om hur pedagoger 

främjar barnens språk och empati på ett lustfyllt sätt och hur viktig miljöns utformning är för 

barnens lek. Jag hoppas att min studie även bidrar till kunskap hos personal inom 

förskoleverksamheten, studenter inom lärarprogrammet och föräldrar/vårdnadshavare. 

 

6.5 Fortsatt forskning 

I intervjuerna nämnde en av pedagogerna att några barn på avdelningen hade börjat diskutera 

om vad lek var. Barnen pratade om när det var lek för dem och när det inte var lek. Båda 

barnen hade olika åsikter om vad lek var för dem och det här fick mig att bli nyfiken på hur 
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barn beskriver lek. Som fortsatt forskning skulle det vara intressant att göra en studie där jag 

intervjuar eller observerar barn om hur de beskriver lek och vad de anser att lek är. Barnens 

åsikter och erfarenheter skulle vara intressant att ta del av och jämföra med pedagogernas 

åsikter och erfarenheter som jag har fått ta del av i den här studien. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev angående examensarbete 
Barns lärande i leken 

 

Hej!  

Jag heter Malin Takman och läser termin 6 av 7 på förskollärarprogrammet vid Karlstad Uni-

versitet. Jag har nu påbörjat mitt examensarbete där jag skriver om barns lärande i leken. Mitt 

syfte med studien är att undersöka hur pedagoger i förskolan ser på leken och använder leken 

för barns lärande. Jag önskar därför att få göra en intervju med dig som pedagog. 

Det är helt frivilligt att delta i min studie och du kan närsomhelst avbryta medverkan i studien 

utan att det påverkar dig eller studien negativt. 

Jag önskar att få spela in intervjuerna för att lättare kunna få med så mycket som möjligt som 

underlag i min studie, detta är dock frivilligt. All data som samlas in kommer endast att an-

vändas i min studie och kommer att förstöras direkt när studien är bedömd och publicerad. All 

insamlad data kommer att förvaras väl för att förhindra att någon annan får tillgång till den.  

Intervjuen kommer jag att transkribera och ditt namn, förskola och kommun kommer att bytas 

ut mot andra namn för att garantera anonymitet.  

Vid frågor om intervjun eller mitt examensarbete kan jag nås på: 

Telefon:  

Mail:  

 

Jag godkänner att delta i den här studien och är medveten om att jag när som helst kan 

avbryta min medverkan. 

 

………………………………………………………… 

Underskrift 

Ort och datum 

………………………………………………………… 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor 

 

Hur definierar du lek? 

- Hur tänker du kring barns lek? 

- Hur stort utrymme får barnens lek på din förskola/avdelning? 

 

Hur har du tänkt kring hur miljöns utformning på avdelningen/förskolan ska 

främja barns lek? 

 

Hur ser du på lärande i leken? 

- Hur är leken viktig för barns lärande? 

- Vilka lekar anser du leder till lärande? 

 

Använder du leken för barns lärande? 

- På vilket sätt använder du leken för barns lärande? 

- Deltar du i barnens lek för att främja barns lärande? 

- Hur/Varför? 

 

Kan du beskriva en händelse där du såg lärande i barns lek?(styrd eller fri lek) 

- Utifrån empati 

- Utifrån språkutveckling 

 

 

 

 

 

 

 

 


