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Abstract 

The goal of this study is to examine and illustrate how drama pedagogy as a working process 

can get started and be continued. To get the teachers own stories and perspectives, I chose to 

interview them. My study is based on Lindqvist theory (1996) of drama pedagogy. According 

to Lindqvist, you let the theoretical and the aesthetics subjects cooperate in drama pedagogy. 

Playworlds are built, drama is used, the children create a purpose and the learning becomes 

joyful. Lindqvists theory contains different concepts that are central, such as; theme, drama, 

playworld and fantasy. I use these concepts to guide the conversations in my interviews and to 

explain my analysis and to submit the result. I have identified different phases in the pre-

school teachers' working process. I submit these phases as my result, for example “the start”, 

“the purpose”, “choosing of theme” and “building a playworld”. Every phase contains 

challenges that the pre-school teachers have to solve. I have made one conclusion from my 

study, namely that drama pedagogy is not only a method, an approach or drama. Drama 

pedagogy is something collective that is built together through cooperative testing during a 

longer time, it´s a developing process without end.  
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Sammanfattning 

I min studie vill jag undersöka och belysa hur gestaltande lekpedagogik som arbetsprocess 

kan startas upp och fortlöpa. För att få förskollärares egna berättelser och perspektiv väljer jag 

att använda mig av intervju som metod. Jag utgår ifrån Lindqvists teori (1996) om gestaltande 

lekpedagogik. Lindqvist menar att ett gestaltande arbetssätt låter de teoretiska och de estetiska 

ämnena samarbeta. Lekvärldar byggs upp och gestaltningar genomförs, barnen får en mening 

och lärandet blir lustfyllt. I Lindqvists teori framträder begreppen; tema, drama, gestaltning, 

lekmiljö, lekvärld och fantasi, som centrala. Begreppen använder jag för att rikta samtalet i 

mina intervjuer och för att förklara och förstå vid analys samt redogörelse av mitt resultat. Jag 

har identifierat olika faser i förskollärarnas arbetsprocess. Dessa faser presenterar jag som mitt 

resultat, exempelvis “starten”, “syftet”, “välja tema”, “bygga lekvärld”. Varje fas innehåller 

utmaningar som förskollärarna behöver lösa. En slutsats jag kan dra av min studie är att 

gestaltande lekpedagogik inte endast är en metod, ett förhållningssätt eller drama. Gestaltande 

lekpedagogik är något kollektivt som byggs upp tillsammans genom ett gemensamt prövande 

under en längre tid. Det är en utvecklingsprocess utan slut. 

Nyckelord 

Förskola, lek, gestaltande lekpedagogik, utvecklingsprocess, metodutveckling, förskollärare 
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Inledning 
Under min förskollärarutbildning på Karlstads universitet har jag introducerats för gestaltande 

lekpedagogik som ett arbetssätt i förskolan. Karlstads universitet har genom åren varit 

drivande inom ämnet då Gunilla Lindqvist som var pedagogiklärare, forskade kring hur drama 

och de estetiska ämnena kan kombineras. På Karlstads universitet finns nu möjlighet för 

förskolor att få kompetensutveckling inom ämnet, vilket har lett till en spridning av 

arbetssättet i Värmland. Allt fler förskollärare och förskollärarstudenter hör talas om 

gestaltande lekpedagogik som arbetssätt. Många förskolor använder sig av gestaltande 

lekpedagogik som genomsyrar verksamheten. Min nyfikenhet för ämnet har växt, i min 

undersökning vill jag ta reda på varför de valt att jobba med gestaltande lekpedagogik, hur 

förskollärare beskriver sitt syfte, samt hur de arbetar fram en lekpedagogisk praktik. Jag vill 

beskriva utvecklingen av arbetet, vad förskollärare möter för problem i 

verksamhetsutvecklingen. Jag vill öka kunskapen om ett lekpedagogiskt arbetssätt och ta reda 

på vilka villkor det finns för att utforma ett sådant arbetssätt. Det behövs både för mig själv 

inför min kommande yrkesroll, men också för forskningen och förskoleverksamheten. 

 

Syfte 

Jag vill  undersöka hur gestaltande lekpedagogik går till i verksamheten, belysa hur 

arbetsprocessen kan startas upp och fortlöpa. 

Frågeställningar 

För att tydliggöra mitt syfte med min studie har jag valt följande frågeställningar 

 Hur beskriver förskollärare sitt syfte med gestaltande lekpedagogik som arbetssätt? 

 Hur beskriver förskollärare att de arbetar med gestaltande lekpedagogik? 

 Hur beskriver förskollärare att de utvecklat sin arbetsprocess med gestaltande 

lekpedagogik? 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
I min forsknings- och litteraturgenomgång tar jag upp vad förskolans styrdokument skriver 

om leken. Jag tar upp hur synen på lek förändrats genom tiderna samt tidigare forskning kring 

lekpedagogik. Jag förklarar vilken min teoretiska utgångspunkt är i min studie. Enligt 

Karlsson (2014) kan teoretiska perspektiv ses som ett system av begrepp som skapar olika sätt 

att se på världen. Jag tolkar ett teoretiskt perspektiv som ett antal antaganden som finns för att 

förklara världen, dessa antagen utgår jag sedan ifrån och tolkar det jag  upplever utifrån dem 

med hjälp av olika begrepp.  

 

Förskolans styrdokument 

I förskolans läroplan står: 

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

utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda  lärandets olika 

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

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

bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. 

(Skolverket, 2010, s. 6).  

 

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

att iakta, samtala och reflektera. Med ett temainriktat arbetssätt kan barnens lärande bli mångsidigt och 

sammanhängande. 

(Skolverket, 2010, s. 6-7). 

 

Dessa citat ur förskolans läroplan menar jag illusterar att förskollärare aktivt ska använda 

leken för att iscensätta ett lärande hos barnen. För att det ska fungera krävs en pedagogisk 

metod baserad på ett reflekterat kollektivt förhållningssätt 

 

I FN:s konvention om barnets rättigheter står det i artikel 31 om barnets rätt till lek, fritid och  

vila (UNICEF Sverige, 2009). 

 

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om pedagogisk omsorg (2012) grundar sig på  

bestämmelser i skollagen (25 kap. 2 § och 6 §). 

 
Personalen bör utforma verksamheten så att den främjar leken och kreativiteten samt tar till vara och 

stärker barnens intresse för att lära. 

(Skolverket, 2012, s. 18) 

 

Historiskt perspektiv av lek 

För mer än 2000 år sedan uppmärksammades lekens betydelse, enligt filosofen Platon sker 

inlärning bäst genom lustfyllda arbetssätt. Även filosofen Aristoteles menade att leken och 

lusten har en stor betydelse för undervisning och lärande (Hägglund, 1989). Welén (2003) 

beskriver hur Marcus Fabius Quintilianus (35-95 e.kr.) skrev att barn ska behandlas som barn, 

han förklarade att undervisning bäst sker genom lek, och att barn måste unnas glädje. 

Samhällets olika kultur i historien har påverkat synen på lek genom åren, det är något  
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Björkman beskriver i sin artikel Lek och lärande förr och nu (2005). Hon beskriver hur man 

från medeltiden och fram till 1700-talet hade arbete i fokus, men att vuxna och barn under 

vissa tider av året med mindre arbete, höll olika fester där de lekte gemensamma lekar 

tillsammans. Under 1700-talet studerade Jean Jaques Rousseau och Friedrich Fröbel lek och 

undervisning, de konstaterade att leken är viktig för barns utveckling. Rousseau menade att 

utbildningen måste utgå från barnets intresse, Fröbel menade att det är i leken barns 

utveckling sker (Hägglund 1989). Under 1900-talet ökade vikten av  barn- och 

ungdomsperioden, då infördes bland annat lekplatser, leken fick mer ordnade former 

(Björkman, 2005). 

 

Tidigare forskning 

Gärdenfors (2009) är professor i kognitionsvetenskap och förklarar att leken är ytterst 

nödvändig för både människor och djur, att vi av naturen är och alltid har varit en lekande 

människa. Han menar att leken övar bl.a. självkontroll men också barnets tillit till sig själv. 

Knutsdotter Olofsson (2009), skriver att barnen genom lek bland annat utvecklar förmågor att 

reflektera, att minnas, att kommunicera och att behärska sin kropp. Detta är bara två exempel 

jag valt som stöd för att visa att forskare är överens om hur leken  har givits stor betydelse i 

barns utveckling, vilket är något jag utgår från i min studie. 

Pramling Samuelsson utgår i många av sina texter från utvecklingspedagogik som hon 

tillsammans med Asplund Carlsson utvecklat genom forskning. Utvecklingspedagogik är ett 

pedagogiskt synsätt inriktat på hur förskollärare kan bidra till barns lärande, en teori jag tolkat 

som ett perspektiv av lekpedagogik. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson beskriver 

lek och lärande som en helhet, barn utforskar världen genom lek. Med hjälp av leken 

bearbetar barnen intryck, försöker få förståelse för sig själva, de utvecklas både känslomässigt 

och socialt.  I tidigare studier har Pramling Samuelsson lyft fram vikten av att barnen ska vara 

medvetna om sitt eget lärande. I utvecklingspedagogik står barns lärande i fokus, med 

utgångspunkt från barns egna erfarenheter och intressen. Hon beskriver leken som en arena 

för barns lärande men hon poängterar också att lärarens agerande har betydelse för lärandet då 

pedagogen kan skapa de rätta förutsättningarna. Hon menar att barnen alltid befinner sig i en 

lärprocess, därför ska man som förskollärare alltid sträva mot att barnen ska förstå. Hon 

skriver att läraren bör se både lek- och lärande som viktiga och behöver välkomna båda. 

Enligt Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson är det lärarens ansvar att skapa eller fånga 

upp ett intresse hos barnen som riktas mot ett lärande på ett sätt som är meningsfullt för 

barnen. De lyfter fram att barn har olika sätt att skapa mening eftersom alla barn har olika 

erfarenhet att utgå ifrån. Alla barn får olika erfarande av samma erfarenhet. Med det menar 

hon att barn tar med sig olika saker, och får olika förståelse av vad de är med om (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

Steinsholt är professor i pedagogik, han anser till skillnad från Pramling Samuelsson som 

menar att leken är ett redskap för lärande, att leken varken har mål eller syfte. Han ser lek och 

lärande som två skilda begrepp. Han menar också att man inte kan manipulera fram lek, då 

det endast skapar kroppslig aktivitet, han menar att lek är något som bara händer (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999). 

Forsberg (2009), beskriver i sin avhandling hur hon använder dockan som lekpedagogiskt 

verktyg för att förena drama, lek och lärande. I sin studie har hon intagit både forskarrollen 

och lärarrollen. Syftet med studien var sammanfattat att undersöka vilka kommunikativa 
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möjligheter dockan kan ge. Hon lyfter även hur viktigt det är med en miljö där barn får 

möjlighet att utveckla kommunikativa erfarenheter i samspelet med dockan. Forsberg 

förklarar att dockans yttre är av stor vikt då barn och vuxna i kommunikationen med dockan, 

upplever att dockan är “på riktigt”, en egen person. Hon betonar vikten av kommunikation i 

förskolan, och menar att dockan skapar möjligheter för kommunikation mellan lärare och 

barn, men även barnen emellan. I sin studie har Forsberg inte använt dockan som man gör till 

en traditionell dockteater, utan hon har använt handdockan i olika möten i förskolans vardag. 

Hennes resultat visar att dockan skapar kommunikativa handlingar, och att när barnen 

samspelar med dockor utmanas de visuellt, språkligt, musikaliskt, samt att barnen har erövrat 

teoretiska och praktiska kunskaper. 

Lindqvist har varit drivande inom ämnet lekpedagogik. I sin studie Lekens estetik- en 

didaktisk studie om lek och kultur i förskolan studerar Lindqvist (1995) hur drama påverkar 

lekens form och innehåll. Hon beskriver sambandet mellan drama och lek och beskriver hur 

barn och vuxna kan dela erfarenheter från drama inom leken. Hennes studie har även syftet att 

utveckla modeller för gestaltande lekpedagogik i förskolan. Läsaren får följa hur förskolor 

skapar sina lekvärldar där de utgår från berättelser. Lekmiljöer byggs upp, barnen får träffa 

rollkaraktärerna. Lindqvist förklarar att de vuxnas rollkaraktärer har betydelse för leken, hon 

menar att de vuxna lockar barnen mot fiktionen och får barnen att kliva in i lekvärlden. 

Lindqvist (1997) beskriver hur små barn skapar mening när vuxna använder sig av gestaltande 

lekpedagogik. Hon förklarar att den vuxnes tillvägagångssätt har betydelse för barnens 

meningsskapande. Lindqvist(1995) menar att drama, lek och lärande kan vara ett bra verktyg 

inom förskolan, hon skapar ett nytt arbetssätt som kallas gestaltande lekpedagogik. I studien 

Små barns lek- vuxnas gestaltning och barns meningsskapande (1997), prövades lekteman i 

barngrupper som baseras på kända barnböcker. Hon provade samma berättelse för 2 

barngrupper, och hade lite olika tillvägagångssätt i de olika grupperna för att se hur barnen 

fick olika förståelse beroende på de vuxnas arbetssätt. Lindqvists resultat visar bland annat att 

när man utgår från en berättelse finner barnen mening, vilket kan leda till lärande. När vuxna 

gestaltar blir barnen säkra på vad som är lek eller ej, och de får en skjuts in i lekvärlden. I 

barnens fria lek syns det att barnen tagit till sig av dramatiseringar, sånger och berättelser. I 

små barns lek skapas ett möte mellan det inre och det yttre, där tanke språk och kroppsliga 

uttryck sker på samma gång. En av Lindqvists viktigaste slutsatser är att de estetiska ämnena 

påverkar, berikar och hänger ihop med barns lek, här skiljer sig Lindqvist perspektiv av 

lekpedagogik tydligt mot Pramling Samuelssons, som håller lärandet i fokus. 

Nilsson har utvecklat Lindqvists tankar om gestaltande lekpedagogik, hon skriver i att det 

finns vissa likheter i lekpedagogiken som bedrivs i Sverige, Serbien, Japan, USA och 

Finland. Nilsson vill att gestaltande lekpedagogik ska bli ett mer förekommande arbetssätt, 

hon tror att det skulle lösa många av de problem vi har i skolan idag, bland annat öka 

skolmotivationen hos elever och även minska mobbning. Nilsson m.fl. beskriver hur man i 

Serbien jobbat med gestaltande lekpedagogik under en period och sedan frågat barnen vad de 

anser om arbetssättet, alla barn tycker att det är positivt och att arbetssättet ger motivation. De 

beskriver hur de i USA har skapat en lekvärld utifrån Narnia, som inledess med att fyra vuxna 

skådespelare framförde en scen ur en pjäs. Hon beskriver ett utvecklande arbetssätt då barnen 

skapar en lekvärld med inspiration från pjäsen de sett, bland annat genom att måla golvet, sy 

och skapa rekvisita. Skapandet tog många veckor och projektet avslutades med att barnen 

spelade upp en pjäs i lekvärlden för sina föräldrar. Barnen var så engagerade av temaarbetet 

att de inte ville gå hem när skoldagen var slut. Efter att ha sett effekten av gestaltande 
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lekpedagogik i barngrupp menar Nilsson att skolan borde ha en kärna som består av lek och 

lärande som en helhet. Hon menar att lekvärldar borde organiseras för alla typer av lektioner i 

skolan/förskolan. Hon beskriver även att i lekvärldar kan både barn och vuxna upptäcka nya 

saker, både om omgivningen men också om sig själva (Nilsson m.fl. 2011). 

Kunskapsöversikten har bidragit till kunskap om och ökad förståelse för lekpedagogik, en 

kunskap jag behöver ha för att kunna undersöka ämnet och tillföra ny kunskap inom området. 

Med hjälp av kunskapsöversökten har jag upptäckt ett perspektiv av lekpedagogik, min  

teoretisk utgångspunkt i min egna undersökning är Lindqvist teori om gestaltande 

lekpedagogik. 

 

Teoretisk utgångspunkt 

Jag utgår ifrån Gunilla Lindqvists teori om gestaltande lekpedagogik. Det gör jag därför att 

Lindqvist har forskat kring ämnet, hon har myntat begrepp som kommer att hjälpa mig förstå 

arbetssättet. I min studie använder jag intervjuer som metod, förskollärarna jag intervjuar är 

inspirerade av Lindqvists teorier när de arbetar. Jag använder Gunilla Lindqvists teorier 

eftersom jag vill ha samma grund att stå på som de jag intervjuar, jag vill förstå vad de 

berättar om.  

Lindqvist baserar sin teori på Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Lev Vygotskij menade att  

yttre miljöer i form av både gemensam mänsklig historia, aktuell kulturell verklighet och 

undervisning påverkar barns utveckling. Han anser att kunskap sker i samspel med andra, med 

någon som har mer kunskap än en själv, men att kunskap är något människor deltar i, inte 

något som förs mellan människor, eleven måste vara aktiv (Bråten, 1998). 

Inlärningen sker som en social process, vilket innebär att barnet blir delaktigt i den gemensamma kulturen. 

När barnet ska få kunskap om världen sker det i dialog med andra människor. 

(Lindqvist, 1997, s. 14).  

Enligt Vygotskij hör fantasi ihop med verkligheten, ju mer erfarenhet en människa har, desto 

större möjlighet till fantasi och kreativitet får den. Människan är i ständigt lärande. Han menar 

att leken är den viktigaste källan till utveckling av tanke, känska och vilja. Han menade att 

barn leker av lust samt att lust krävs för att lära sig (Bråten, 1998). Lindqvist (1996) skriver 

att i ett gestaltande arbetssätt låter man de teoretiska och de estetiska ämnena samarbeta 

genom att arbeta med teman. Hon menar att hela verksamheten ska genomsyras av det valda 

temat. Lindqvist beskriver ett exempel på hur en förskola har arbetat med gestaltande 

lekpedagogik utifrån temat Pippi Långstrump.  

De vuxna inleder temat genom att klä ut sig till Pippi, Tommy och Annika, de spelar upp en 

gestaltning genom drama för att locka in barnen till fantasivärlden. De läser även böckerna 

om Pippi. En dag vill Pippi flytta in i Villa Villerkulla och då hjälper barnen henne att inreda 

dockvrån, bland annat målar de hennes hus. Här inleds då arbetet att bygga upp en lekmiljö på 

förskolan, Lindqvist anser att en stimulerande lekmiljö utvecklar barnens lek. De skapar 

lekmiljöer inom Pippi-temat och skaffar passande rekvisita. De olika karaktärerna från 

berättelserna hälsar på, och gör olika saker med barnen exempelvis sjunger sånger. I detta 

exempel bygger barnen en luftballong för att överraska Pippi, så hon kan åka och hälsa på sin 

pappa. Lindqvist menar att det är inte förrän barnen får möta karaktärerna i rummet som leken 

får en riktig fart, det är en förutsättning för att lekvärldar ska skapas och lekens handlingar 
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utvecklas. Lindqvist menar att pedagogerna även kan låta olika figurer från olika världar 

mötas, t.ex. Pippi Långstrum och Lotta på bråkmakargatan. 

I Lindqvists teori framträder begreppen tema, drama, gestaltning, lekmiljö, lekvärld och 

fantasi. Dessa begrepp kommer jag att använda för att rikta samtalet i intervjuerna, och för att 

förstå intervjuerna. Jag kommer även att använda begreppen för att  förklara och förstå när jag 

analyserar och presenterar mina resultat. Arbetet med gestaltande lekpedagogik utgår från ett 

tema. Temat kan väljas utifrån barngruppens behov eller intressen, temat baseras ofta på 

litteratur, ett exempel på ett tema som nämnts i min text ovan är Pippi Långstrump. Drama 

och gestaltning är två begrepp som har stor vikt i Lindqvists perspektiv av lekpedagogik. 

Pedagogerna skapar dramatiseringar utifrån temat. I dramatiseringarna gestaltas texten, 

gestaltningen bygger på att skapa ett samspel och en dialog mellan barn och vuxna, därför 

skiljer det sig avsevärt från traditionell teater. Det finns inget manus, gestaltningen 

improviseras fram i samspel med barnen. Utifrån temat ska även en lekmiljö skapas, i 

exemplet ovan inleds skapandet av lekmiljön genom att barnen på förskolan måste inreda en 

dockvrå åt Pippi. Lekmiljön är något som succesivt utvecklas genom arbetets gång. Lekmiljön  

har en stor betydelse för lekvärlden, de olika lekmiljöernas utformning ska präglas av 

lekvärlden och det valda temat. Lindqvist visar många exempel på hur lekvärldar kan skapas, 

som exemplet jag redan nämnt med Pippi. Hon beskriver hur barn och vuxna kliver in i 

berättelserna och får möta figurerna både som levande och som dockor, samt hur litteraturen 

gör att lekvärlden utvecklas. I lekpedagogik är det pedagogernas uppgift att levandegöra 

historien, för att göra det krävs fantasi, det är med hjälp av den kan vi kliva in i lekvärlden 

tillsammans. Genom tema, gestaltning i form av drama, lekmiljö och fantasi, skapas en 

gemensam fantasivärld för vuxna och barn, detta kallar Lindqvist för lekvärld. Det är i denna 

lekvärld den gestaltande lekpedagogiken uspelar sig. (Lindqvist, 1996) 

Om leken får stå i centrum för den pedagogiska verksamheten, kan således barn och vuxna tillsammans bli 

medvetna om världen genom att skapa fiktiva och hanterbara världar. 

(Lindqvist 1996, s. 81) 

Lindqvist baserar sitt arbete på Vygotskijs tankar, det är i fantasin som erfarenheter och 

känslor tolkas. Genom lek kan verkligheten hanteras och bearbetas. Genom lekvärlden kan 

vuxna låta barnen bli medvetna om vad som händer runt omkring dem. Barnen får en mening 

och lärandet blir lustfyllt. Lindqvist har sett att leken innehåller både distans och inlevelser 

och ökar därmed barnens medvetenhet till världen.  Baserat på sin forskning ser Lindqvist 

många fördelar med gestaltande lekpedagogik som arbetssätt. En stor fördel Lindqvist lyfter 

fram är att genom lekpedagogik blir vuxna och barn delaktiga i en gemensam kultur 

(Lindqvist, 1996). 
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Metodologisk ansats och val av metod 

 
Val av metod 
Jag vill undersöka hur förskollärare startar och utvecklar ett lekpedagogiskt arbetssätt. För att 

få förskollärares egna berättelser och perspektiv valde jag att använda mig av intervju som 

metod. Jag genomförde kvalitativa intervjuer, som är semistrukturerade, med öppna frågor. 

Jag har valt att ha öppna frågor för att inte ställa ledande frågor som kan påverka svaren, men 

också för att det skapar en möjlighet till detaljrika och personliga svar. Vid en kvalitativ 

undersökning är tillvägagångssättet mindre strukturerat än vid en strukturerad intervju, som 

har striktare frågeställningar utan utrymme för utsvävande svar (Bryman, 2011). Det skulle 

antagligen ha varit svårare för mig att ta del av förskollärarnas berättelser kring deras 

lekpedagogiska arbetssätt om mina frågor skulle ha varit mer precisa och ledande. Därför 

strävar jag mot att ställa öppna frågor.                             

Forskarens syfte med den strukturerade intervjun är att komma fram till ett svar på dessa frågeställningar. I 

kvalitativ forskning finns det istället en betoning av det generella när det gäller formuleringen av de 

inledande frågeställningarna och en tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt. 

(Bryman, 2011, s. 413). 

Jag använde mig av en intervjuguide (se bilaga) för att komma in på rätt samtalsämne, men 

jag lät intervjun ha mer formen av ett samtal, inom ämnet lekpedagogik. Jag är intresserad av 

att belysa utvecklingen i ett gestaltande lekpedagogiskt arbetssätt. För att undvika ett 

osystematiskt samtal har jag valt vissa frågor som öppnar upp samtalet och håller det på rätt 

spår. Respondenten  uppmuntrades att prata om det hen tycker är intressant att prata om, och 

jag bytte ut frågor beroende på vad som låg i fokus för just den respondenten (Johansson och 

Svedner, 2010; Bryman, 2011). 

I kvalitativ forskning kan intervjuarna avvika i tämligen stor utsträckning från varje form av intervjuguide 

eller frågeschema som har formulerats. De kan ställa nya frågor som en uppföljning av det som 

intervjupersonerna har svarat, och de kan variera ordningsföljden i frågorna. 

(Bryman, 2011, s. 413). 

Vid val av frågor till min intervjuguide, försökte jag välja så konkreta frågor som möjligt. 

Bryman (2011) betonar vikten av att inte ställa ledande frågor, och att använda ett språk som 

respondenterna förstår. Hur intervjun ska genomföras är viktigt att tänka på under planeringen 

av  intervjun, känslan av att ha mycket tid är avslappnande, platsen har stor betyelse. Löfgren 

(2014) beskriver en erfarenhet av att platsen påverkar svaren på frågorna. Mina intervjuer har 

av praktiska skäl genomförts på förskolorna, i personalrummet, vi satt ensamma i rummet, 

som hade en lugn harmonisk atmosfär. Jag valde att spela in med hjälp av ett 

inspelningsprogram i min mobiltelefon, det är något även Bryman (2011), ser många fördelar 

med. Han menar att med hjälp av inspelning kan analysen bli avgörande, då man inte bara 

veta vad respondenten säger, utan också hur den säger, vilket kan ge ett bredare material.  Han 

tar upp problemet med att respondenten kanske känner sig obekväm med att bli inspelad, det 

var lyckligtvis ingenting jag märkte under mina intervjuer. 
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Urval 

Mitt urval är riktat mot utbildade förskollärare som arbetar med lekpedagogik på olika 

förskolor. Jag kontaktade förskolechefer över områden där jag visste att lekpedagogik 

används, cheferna hänvisade mig till vilka förkollärare jag skulle kunna ta  kontakt med. Det 

är vanligt att förkollärare pratar ihop sig i sina förskolor om hur arbetssättet ska gå till, de har 

ofta en liknande syn på barns lärande och syftet med arbetssättet. Därför valde jag att 

intervjua förskollärare som arbetar på olika förskolor, då har respondenterna olika 

erfarenheter och även lite varierande arbetssätt vilket förhoppningsvis bidrar till ett bredare 

material. Jag ville ha tillräckligt många intervjuer för att få ett underlag som kan  besvara 

mina frågeställningar. Eftersom att jag hade tidspress, ansåg jag att tre intervjuer gav 

tillräckligt mycket material för att få en god reliabilitet, men samtidigt ett material som jag 

hinner jag bearbeta och analysera. 

 
Analys 

Efter att intervjuerna genomförts transkriberade jag dem var för sig. Jag har lyssnat på mina 

inspelningar och läst mitt material flera gånger. Jag sorterade respondenternas svar till varje 

fråga under varandra. Jag lade alltså tre svar under varje fråga. På så vis kunde jag jämföra 

svaren lättare. Vid jämförelsen av svaren försökte jag identifiera olika utvecklingsspår i 

respondenternas arbetssätt. I analysen av intervjuerna såg jag en lång arbetsprocess i 

respondenternas arbete med gestaltande lekpedagogik. Jag hittade olika genomgående ämnen 

i deras arbetsprocess, jag satte ord på de olika ämnena i processen, som jag valt att kalla faser. 

Dessa faser gjorde jag till underrubriker i min resultatdel. Jag var noga med att lyfta fram 

variationen, bredden av olika exempel på hur ett gestaltande lekpedagogiskt arbete kan gå till. 

Jag såg till att mitt arbete besvarade mina frågeställningar. För att förstå materialet har jag jag 

utgått ifrån Lindqvists teori om gestaltande lekpedagogik. Under analysen var jag medveten 

om vikten av att hålla sig till sitt teoretiska perspektiv. Perspektivet påverkar hur jag tolkar 

mitt material, därmed  kan resultatet av hela studien skifta beroende på vilket teoretiskt 

perspektiv jag använder (Emilsson, 2014). Därför använde jag medvetet under transkribering, 

analys och resultat Lindqvists olika begrepp för att förstå materialet. 

 

Etiska hänsynstaganden 

Enligt etikprövningslagen får forskning bara utföras om personen har samtyckt till att 

medverka. De måste självklart veta vad de samtycker till och jag måste följa 

informationskravet, därför ringde jag respondenterna innan intervjun och informerade om 

forskningens syfte, vem som ansvarar för forskningen, att den är frivillig samt att deltagare 

när som helst kan avbryta sin medverkan. Hur materialet förvaras och arkiveras är enligt 

nyttjandekravet viktigt att ta ställning till. Det är viktigt för att förhindra obehöriga från att ta 

del av materialet, och också viktigt att informera respondenterna om nyttjandekravet. 

Eftersom jag spelade in med min mobiltelefon fick jag förklara för förskollärarna att 

inspelningen kommer raderas från min telefon samma dag, och att det endast är jag som 

kommer lyssna på inspelningen (Johansson & Svedner, 2010; Vetenskapsrådet, 2011). Vi kom 

även överens om var och när intervjun skulle äga  rum och jag förklarade att intervjun 

förväntas ta ca 30 min. Mina respondenter godtog detta, jag fick ett samtycke, som är godkänt 

enligt samtyckeskravet. Enligt individskyddet är det viktigt att vara medveten om 
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undersökningens design, se till att den inte kränker de personer som deltar. Detta kräver en 

medvetenhet av mig, om vilka frågor och på vilket sätt jag ställer frågorna så ingen  deltagare 

upplever sig kränkt. Svaren får redigeras i sin språkliga struktur, men innehållet får inte 

ändras eller återges felaktigt, det kan leda till att  någon i efterhand känner sig felciterad, 

vilket är ett allvarligt källfel (Vetenskapsrådet, 2011). Jag måste även ta hänsyn till 

personuppgiftslagen, alla upgifter som kan spåras till en viss person får inte vara med, detta 

enligt konfidentialitetskravet (Löfdahl 2014). 
 
Reliabilitet och validitet 

Med reliabilitet menas om resultatet från en studie skulle bli detsamma eller inte, om 

undersökningen upprepades, alltså om resultatet går att lita på, dess trovärdighet och 

noggrannhet (Bryman, 2011). Roos (2014) menar att för att få en hög reliabilitet så är det en 

förutsättning att man har samlat in tillräckligt mycket material, samt samlat in det på ett 

strukturerat noggrant sätt. Reliabiliteten har jag försökt gynna genom att ställa rätt slags 

frågor till respondenterna, inte ledande. Jag har genomfört tre intervjuer, det är möjligt att min 

reliabilitet skulle öka om jag hade fler. I min analys har jag försökt tolka det som sägs på ett 

så rättfärdigt sätt som möjligt, en misstolkning kan leda till ett missvisande resultat. 

 

Validitet avser att jag mäter det som är relevant i sammanhanget, att jag använder rätt metod 

för mitt syfte (Roos, 2014). Mitt syfte är att ta reda på hur förskollärare beskriver att de 

arbetar med gestaltande lekpedagogik. Mitt syfte utgår alltså ifrån deras perspektiv, jag anser 

att en intervju, att fråga dem, är det lättaste och den mest rättvisa metoden för att ta reda på 

hur de beskriver sitt arbete. Jag försöker ställa rätt slags frågor, och använder mig av 

semistrukturerad intervju, för att fånga respondenternas egna intressen, uppfattningar och 

erfarenheter kring dessa frågor.  
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Resultat och analys 
  

Redogörelse och analys  

Vid analys av mitt material har det framkommit ett antal genomgående ämnen i arbetet med 

och utvecklandet av arbetssättet. Dessa genomgående ämnen identifierade jag som faser i 

pedagogernas utvecklande av arbetssättet. I varje fas kunde jag urskilja viss information som 

innehöll utmaningar som pedagogerna behövde lösa för att kunna gå vidare. I min redogörelse 

vill jag beskriva dessa faser för att besvara mina frågeställningar.  

 

Jag har beskrivit dessa faser som 

 

 Starten 

 Syftet 

 Välja tema 

 Bygga lekvärld 

 Fånga alla åldrar 

 Barns lärande 

 Involvera föräldrar 

 Arbetslagets betydelse 

 Förändra handlingen 

 Temats avslut 

 Fortsatt utveckling 

 
Jag har intervjuat tre förskollärare, som alla arbetar på olika förskolor men inom samma 

kommun. I min undersökning använder jag mig av fingerade namn. Johan arbetar på en 

nyöppnad förskola. Förskolan består av 2 avdelningar, en avdelning för yngre barn och en 

avdelning avsedd för äldre barn. Johan arbetar på äldrebarnsavdelningen. Båda avdelningarna 

har inlett gestaltande lekpedagogik som arbetssätt. Johan har erfarenhet av gestaltande 

lekpedagogik sedan tidigare. Lisa arbetar på en förskola med 4 avdelningar, 2 yngregrupper 

och 2 äldregrupper. Förskolan har länge arbetat med gestaltande lekpedagogik men går just nu 

en fortbildning på universiktetet inom ämnet. Julia arbetar på en stor förskola med många 

avdelningar. Julias avdelning har arbetat lekpedagogiskt sedan en lång tid tillbaka men 

arbetssättet har nu spridits över alla avdelningar i förskolan.  

 

Starten 

Under denna fas vill jag ge dig som läsare en inblick i hur det kom sig att förskollärarna 

började arbeta med gestaltande lekpedagogik. Respondenterna kom på olika sätt i kontakt 

med Lindqvists teori om gestaltande lekpedagogik. Starten av ett nytt arbetssätt är lärorikt, jag 

kommer beskriva hur respondenterna började arbeta enligt Lindqvists teori samt vad de lärde 

sig under starten. 

 

Alla förskollärare i min studie lyfter fram att de har ett intresse för de estetiska ämnena. 
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Vi var många nya pedagoger och vi ville få nåt gemensamt i huset. 

 

Lisas förskola var i behov av en förändring, de ville skapa bättre gemenskap i förskolan, de 

bestämde sig för att prova gestaltande lekpedagogik. De gjorde studiebesök på en förskola 

som arbetade med gestaltande lekpedagogik för att se hur arbetet kan gå till. Hennes förskola 

fick med hjälp av studiebesöket ett Lindqvist inspirerat arbetssätt. Med det menar hon att de 

hämtade inspiration från studiebesöket men arbetade fram ett eget arbetssätt utifrån det. Idag 

får Lisa kompetensutveckling på universitetet som utgår ifrån Lindqvists teorier. Från att ha 

sett Lindqvists pedagogik som inspiration tidigare, så ska nu verksamheten bli baserad på 

Lindqvists teori. Hon lyfter fram att universitetet har gett henne ny glöd, att arbetet är kul 

igen. 

 

Johan förklarar att han tidigare bejakat sina estetiska intressen i sitt arbete, han hade ett 

arbetssätt som var lekpedagogiskt, trots att han då inte visste att det var gestaltande 

lekpedagogik han gjorde. Han fick sedan en djupare förståelse för gestaltande lekpedagogik, 

skillnaden blev då att han gick djupare in i temat och lät det genomsyra verksamheten på ett 

annat sätt än tidigare. Han fick även lära sig historiken om Lindqvists och Vygotskijs teorier. I 

och med det fick han en personlig utveckling med hjälp från arbetslaget, rent 

kunskapsmässigt, han har lärt sig sätta ord på känslor kring lekpedagogiken. Förr kunde han 

ha en känsla av att en gestaltning gått bra. Idag kan han förklara varför det blev bra och sätta 

ord på vad som händer i barnens lärprocesser.  Han arbetar nu på en nyöppnad förskola som 

fått kompetensutveckling kring gestaltande lekpedagogik från universitetet.   

 

Julia förklarar att hon har erfarenhet av teater och blev därför anställd på en förskola som 

hade gestaltande lekpedagogik enligt Lindqvist som sin profilering. Hon beskrev det som ett 

färdigt koncept och att hon fick lära sig mycket om arbetssättet allt eftersom. I början av sitt 

arbete med gestaltande lekpedagogik låg fokus  på gestaltningar, och på att samspela med 

barnen i dessa. Mellan  gestaltningarna observerade hon barnen för att ta reda på vad de leker 

och vad de säger, därefter kunde hon dra slutsatser om hur barnen tänker. Då upptäckte  hon 

att lekpedagogik är så mycket mer än att bara spela teater och gestalta.  

 
Jag har märkt att det är en av de absolut bästa inlärningsmetoderna för att lära in det man ska inom 

läroplanen, men även att det stimulerar barns fantasi på ett alldeles eget sätt där barnen blir väldigt 

fritänkande, de tänker självständigt och blir kreativa. 
 

Hon förklarar att gestaltningarna sätter igång en lärprocess hos barnen, som hon förr inte var 

medveten om. Hon menar att med hjälp av gestaltande lekpedagogik höjer sig barnen över sin 

egen förmåga och att hon därmed kan använda det gestaltande till så mycket mer än vad hon 

trodde i början. Hon förstår nu att man kan använda sig av karaktärerna till något som barnen 

har ett behov av, och att hon kan utgå från vissa berättelser men sedan bygga vidare utifrån 

dem till något som barnen behöver lära sig just nu. 

 

Syftet 

Alla respondenter har en tanke, ett syfte med gestaltande lekpedagogik. I denna fas vill jag 

visa på variationen, förskollärarna arbetar på liknande arbetssätt men trots det har alla olika 

syften.  
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Det är inte samma inrutade frukost lek, äta frukt, gå ut, äta lunch, vila. Asså det blir lite annat under dagen, 

det lyfter verksamheten. 
 

Lisa upplever det jobbigt innan en gestaltning, med planering osv, men att hon får energi till 

att forstätta när hon ser barnens entusiasm och glädje över att det händer något speciellt på 

förskolan. Hon menar att arbetssättet lyfter verksamheten. Hon förklarar också att de 

använder sig av arbetssättet för att skapa en enighet och gemenskap bland personalen. 
 

Barnen får  leda oss, det är deras frågor o deras funderingar som styr. 
 

Johan menar att genom detta arbetssätt kan verksamheten utgå ifrån barnens intressen, vilket 

gör att de blir engagerade på ett annat sätt.  

 
Man är inte en vuxen som sätter sig som nåt slags överhuvud som bestämmer över dem. Man behöver 

sällan höja rösten åt barnen för de vet att man är på deras sida. 
 

Julia beskriver gestaltande lekpedagogik som ett roligt arbetssätt, både för henne och för 

barnen, hon förklarar att det är stimulerande för henne som pedagog. Av egen erfarenhet har 

hon upptäckt att hon får ett speciellt förhållningssätt ihop med barnen, hon tror att man får den 

på grund av att man delar världen och fiktionen, vilket leder till att barnen känner att hon är på 

deras sida. Hon får en trevlig relation till barnen, som bygger på ett förtroende och 

gemenskap. Hon  beskriver det som att hon är pedagog, men på deras nivå och att de har det 

här ihop tillsammans. 

 

Välja tema 

Arbete med gestaltande lekpedagogik utgår alltid från ett tema, arbetssättet är ett slags 

temaarbete. Temat kan baseras på litteratur, en ramsa eller en sång. Temat kan väljas utifrån 

barnens intressen eller utifrån något speciellt som barngruppen behöver jobba med just nu. 

Vid val av tema måste förskollärarna även ta hänsyn till faktorer som vilka karaktärer som 

ingår, om det finns tillräckligt många karaktärer, och fundera på om det är karaktärer som det 

är möjligt att klä ut sig till. Det måste finnas möjlighet att plocka in karaktärer allt eftersom 

och anpassa efter vad barngruppen behöver. 

 

Lisa uttrycker en osäkerhet hon hade första gångerna hon skulle använda gestaltande 

lekpedagogik och välja ett tema tema för arbetet. Därför valde arbetslaget att utgå från en bok 

och följde bokens röda tråd.  

 
Utgår man från en bok så måste man till punkt och pricka följa den, att man blir låst liksom. 
 

Med mer erfarenhet har Lisas osäkerhet övergått till att hon känner sig låst med en bok som 

utgångspunkt. Idag arbetar Lisas arbetslag utifrån ramsan “Fem små apor”. De använder 

aporna som karaktärer, de har skapat en personlighet till varje apa, såsom fnissig, busig, blyg 

och klok. Avdelningen med äldre barn utgår från en sång för att fånga barnens intresse. På 

Johans förskola har alla avdelningar samma tema, deras förskola valde Petsson och Findus 

som tema för att de ville jobba med natur- och teknikvetenskap, vilket böckerna innehåller. 

Julia och hennes arbetskamrater har liksom Johan, samma tema i hela förskolan, just nu 

arbetar de med Lilla spöket Laban. 
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Bygga lekvärld 
Denna fas beskriver hur förskollärare bygger upp en en lekvärld. Centralt under denna fas är 

hur förskollärare arbetar med gestaltningar, och förändrar miljön på förskolan utefter sina 

teman. Det är viktigt att det finns rekvisita som barnen har tillgång till i sina lekar, de ska 

kunna leka det de varit med om, det är barnens bearbetning. Innan ett tema inleds krävs ett 

förarbete, det kan bestå av att man läser för barnen, spelar spel, diskuterar, ändrar sångtexter 

som passar temat, jobbar med handdockor eller figurer i papp. Förarbetet går ut på att plocka 

in karaktärerna, man förbereder barnen så de känner till karaktärer och berättelserna. Så här 

beskriver Johan sitt förarbete med Petsson och Findus. 

 
Vi lånade mycket böcker på bibliotektet, vi började läsa och fick tag på Petsson spelet på ipaden, vi ville 

göra dem bekanta med just de här karaktärerna. Och sen när vi kände att de var mogna så blev det en 

gestaltning. 
 

Samtliga respondenter beskriver att arbetet med gestaltande lekpedagogik ska börja med 

något roligt, barnen ska få en upplevelse av att känna sig överraskade. När barnen är 

förberedda startas temaarbetet upp med att en eller flera karaktärer dyker upp på förskolan 

och gör en gestaltning. Samtliga respondenter beskriver gestaltning som ett samarbete, en 

dialog och kommunikation med barnen. Det är förskollärarnas uppgift är att fånga in barnen i 

fantasivärlden. Karaktärerna har en röd tråd att följa i gestaltningen, men inget manus. 

 

Lilla spöket Laban temat hade ett förarbete som bestod av att diskutera vad människorna förr i 

tiden trodde på, såsom häxor, vättar, tomtar och spöken. Detta arbetet pågick en hel höst, det 

utspelade sig mycket i skogen. Barnen kom till sist fram till att det kanske finns spöken. De 

började diskutera var spöken kan bo, barnen byggde slott, då jobbade de mycket med 

matematiska former. Barnen gjorde sedan kopplingen till att spöken kanske bor som spöket 

Laban, i källaren, då ansåg förskollärarna att barnen var redo för första gestaltningen. En dag 

låg Laban i lekhallen i sin vagga med sin pappa. Alla avdelningar bygger upp lekmiljöer, de 

förvandlar förskolans rum till olika slotts- och källarmiljöer. Barnen har även tillgång till 

spökdräkter och kedjor att leka med. 

 

Johan beskriver hur Petsson en dag kom till förskolan för att han hade fått översvämning i sitt 

kök. Barnen erbjöd honom att flytta in i ett rum som råkade stå tomt. En dag när barnen kom 

till förskolan var rummet tapetserat, fyllt med gamla köksmöbler, tallrikar och allt som hör ett 

kök till. Så förändrades förskolans miljö till en lekvärld. De hade även Findusbyxor, hatt och 

så vidare som barnen kunde ha på sig. Barnen fick leka inne i Petssons kök, Johan såg hur 

detta öppnade upp för nya och utmanande kökslekar. Han berättar att de allt eftersom fyller på 

med ideér och material, han ger barnen förutsättningar till att fortsätta utveckla sina lekar.  

 

Innan Lisas kompetensutveckling hade alla barn, blandade åldrar, samma tema. Arbetslaget 

startade temat direkt med en gestaltning och temats gång såg lite annorlunda ut. Temat byggde 

på ett uppdrag som barnen skulle lösa och temat avslutades med att barnen blev hjältar. Det 

arbetssättet hon introduceras till på universitetet arbetar inte så. Nu har de delat in barnen i 

åldersgrupper, och tar lång tid på sig att introducera temat för barnen genom bland annat 

dockteater, vilket de inte gjorde tidigare. Lisa upplever svårigheter med att bygga upp världen 

i förskolans miljö nu när de har delat in barnen i åldersgrupper, hon menar att det är svårt att 

föra diskussioner som “var bor en apa”, på en småbarnsavdelning när barnen inte har ett 

talspråk. Lisas avdelning ska börja skapa miljön just nu, hon har funderingar på att ställa fram 
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sängar, och även be föräldrarna ta med gosedjurs-apor som barnen kan leka med. Hon tycker 

det är viktigt att det finns många apor för att barnen ska kunna leka tillsammans samtidigt. 

 

Svårigheter alla respondenterna mött i arbetet med gestaltningar är att få med barnen in i 

fantasins värld, vissa barn kan vara rädda, alla förskollärare vill inte gestalta, men alla 

respondenterna har lyckats lösa dessa svårigheter. Alla barn är inte vana att gå in i fantasins 

värld och sen tillbaka, det kan visa sig till exempel genom att barnen reagerar på att det är en 

förskollärare som klätt ut sig. Fler förskollärare har upplevt att det är nya barn på förskolan 

som ofta har svårt att gå in i fiktionen, men de menar att det är något barnen lär sig med tiden. 

Julia beskriver hur hon upplevt att barnen har svårare att leva sig in i gestaltningen och 

samspela med karaktärerna när gestaltningen sker inomhus. Hon tror att det inomhus skapas 

en “teaterkänsla”, att barnen automatiskt sitter ner och betraktar skådespeleriet. Hon betonar 

då att förskolläraren som gestaltar får jobba extra för att skapa en dialog med barnen vid 

sådana tillfällen. Alla förskollärare vill inte vara en karaktär och dramatisera. Det löser 

förskollärarna eftersom det behövs någon vuxen som inte är en karaktär, som kan ta hand om 

barnen. Att ta hand om barnen är en viktig roll som lyfts fram, de måste jobba för att skapa 

dialog mellan barnen och karaktären, de måste ta hand om barn som kanske är ledsna och 

rädda, men samtidigt måste de vara i fantasins värld, vilket lyfts fram som en klurig och en 

viktig uppgift. 

 
Vi försöker hålla karaktärerna lite magiska, vi avslöjar inte vilka förskollärare som är vilka karaktärer. 

 

Respondenterna enas om att inte diskutera med barnen om vilka förskollärare som spelar vilka 

karaktärer. Men alla respondenter har också erfarenhet av att något barn har blivit riktigt rädd. 

Det har de löst genom att barnet får vara med och titta på när förskollärarna klär ut sig till sina 

figurer, trots att magin då riskerar att brytas.  

 

Fånga alla åldrar 
Som jag tidigare nämnt är det förskollärarens uppgift att fånga in barnen i fantasivärlden. Det 

råder delade meningar kring om det är svårt eller inte att fånga alla åldrar. Alla respondenter 

menar att det kan vara svårt att göra gestaltningar med alla barn på hela förskolan samtidigt då 

det blir väldigt många barn. 

 

Lisa upplever det som svårt att fånga alla åldrar om de har samma tema och har därför delat 

upp barnen i åldersgrupper och givit grupperna ett varsit tema. Hon menar att det är lättare att 

få med de äldre barnen när det gäller att bygga upp en lekvärld, eftersom att hon kan ställa 

frågot till dem och barnen kan bli delaktiga genom att ställa frågor. Med de yngre barnen 

arbetar hon mer med sånger och rekvisita, de gillar att klä ut sig. På Johans förskola har 

personalen delat upp avdelningarna i äldre och yngre barngrupper. Till skillnad från Lisas 

förskola, där de olika grupperna hade olika teman, så har hans förskola ett gemensamt tema. 

Han ser en möjlighet till att inrikta temat mer anpassat efter ålder, små barn arbetar mer med 

Findus, med katter och olika djur. Medan de äldre just nu är intresserade av att ha lite 

spänning i sitt arbete. Han har även erfarenher av att arbeta med blandade åldrar, han menar 

att det fungerade bra för att alla barn tog till sig saker på olika plan och skapade mening. Julia 

upplever inga svårigheter med att få med barn av alla åldrar. Hon tycker det är viktigt att  

jobba med en förförståelse som fångar alla barn, såsom exempelvis handdockor. Julia 

beskriver att varje gestaltning ger bränsle för att jobba vidare till nästa gestaltning, de har 
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gestaltningar en gång i månaden, och det är viktigt att alla barn är med på dem. De bjuder 

även in lediga barn till dessa gestaltningar för att det är viktigt att alla är med. Hon berättar att 

deras förskolegård består av tre gårdar, och det nyttjar dem genom att karaktären går på alla 

tre gårdar, en gård i taget, och göra samma sak tre gånger. Detta för att det inte ska bli för 

mycket barn på samma gång men alla barn ska få vara med om samma händelse.  

 
Hur gammal du än är, hur mycket du förstår, om du kan prata, så får du en upplevelse och det är det som är 

grejen med lekpedagogiken. Men den magiska känslan får du med hjälp av att det är en gemensam 

upplevelse, alla har sett spöket, alla var med när det här och det här hände, och då har de nåt gemensamt att 

prata om. 
 

Hon beskriver att det är viktigt att alla barn ser samma sak och att när de upplever 

gestaltningarna tillsammans uppstår en gemenskap. Hon menar, som Johan, att hon efter 

gestaltningen kan se att det fastnade olika saker hos en två åring och hos en femåring, och att 

det är något man som personal får följa upp och och jobba vidare med tillsammans med 

barnen.  

 
Barns lärande 

En utmanande aspekt inom förskolläraryrket är att realisera och uppfylla läroplanens krav på 

barns utveckling och lärande. Barns utveckling och lärande är en viktig aspekt av förskolans 

läroplan. Där står bland annat att verksamheten ska stimulera barns utveckling (Skolverket, 

2010). Samtliga förskollärare i studien menar att gestaltande lekpedagogik ger goda 

möjligheter för barnens lärande. De beskriver hur man kan använda karaktärerna för att skapa 

ett lärande på olika sätt.  

 

Lisa har erfarenhet av att en figur kommer till förskolan och ger barnen små uppdrag inom 

olika områden, såsom att samla siffror. Hon lyfter fram ett exempel när de jobbade med 

miljömedvetenhet. En dag när barnen kom till förskolan låg det papper överallt på förskolans 

gård, en karaktär som värnar om miljön kommer till barnen. De diskuterar var skräpet ska 

slängas och går tillsammans till en sopstation, dediskuterar olika material och var de ska 

slängas. Både Johan och Julia har exempel på när barnen lyfter sig språkligt. 

 
Det har vi många exempel på, hur språkutvecklande det här arbetssättet är, för att alla barnen vill prata med 

de här karaktärerna och vill berätta om det efteråt, och då höjer dem sig över sin egna kapacitet. Helt 

plötsligt börjar de prata bättre än de gjort förut, för det blir så viktigt för dem att förmedla sig. 
 

De menar att barnen vill berätta för personalen om sina upplevelser under gestaltningarna, de 

anstränger sig för att förklara så att förskollärarna ska förstå. Detta menar respondenterna, gör 

att barnen använder ord de inte brukar använda annars och barnen lyfter sig där med över sin 

egna kapacitet. Johan lyfter också fram att leken mellan barnen utvcklas av gestaltningarna, 

vilket leder till att samspelet mellan barnen utmanas och språket därför utvecklas även när 

barnen leker med varandra. Han lyfter även fram att barnen får träna på problemlösning. Han 

menar att den gestaltande lekpedagogiken gynnar arbetet med läroplanen, därför att är det 

någon del i läroplanen som är svår att få med i verksamheten, kan man jobba med det på ett 

lustfyllt sätt. Man kan få in det i gestaltningarna utan att det blir konstlat. Julia lyfter ett 

exempel på en flicka som upplevde ett utanförskap bland flickorna i barngruppen. Hon kunde 

identifiera sig med en karaktär som också känner sig utanför, hon gick ofta och tog på sig 

karaktärens kläder och var ledsen. Flickan hade även svårt med språket, Julia menar att 
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flickan då kunde uttrycka hur hon kände, hon kunde få uttryck för sina känslor och utveckla 

sitt språk. 

 

Involvera föräldrar 
Denna fas lyfter hur respondenterna inkluderar föräldrarna i den gestaltande lekpedagogiken. 

Alla responenterna upplever att de bemötts mycket positivt av föräldrana gällande 

arbetssättet.  
 

Många av dom tycker att det är helt fantastisk, det dom sett, och just hur barnen engagerar sig, och att få 

vara delaktiga i det här. Det är aldrig nån som är negativ. 
 

Föräldrarna tycker det är roligt att det sker något lite extra i förskolans vardag och de tycker 

det är häftigt att se hur mycket barnen engagerar sig och blir delaktiga. Förskollärarna lyfter 

vikten av att förklara arbetssättets teori, berätta vad arbetssättet går ut på samt berätta om 

Vygotskijs och Lindqvists teorier. Johan lyfter fram vikten av att involvera föräldrarna i 

arbetet. Det gör han genom att ha dokumentation som sitter på väggen som de uppmanar 

föräldrarna att ta del av. Han menar att om föräldrarna visar intresse för arbetet, ställer frågor 

till barnen och så vidare, så väcks på så vis ytterligare intresse hos barnen. 

 

Arbetslagets betydelse 
Alla respondenterna berättar att förskolan skapar en gedigen gemenskap med hjälp av 

arbetssättet, de jobbar mot samma mål tillsammans. Centralt i denna fas är att gestaltande 

lekpedagogik kan vara komplicerat eftersom hela förskolan samarbetar i arbetssättet. Det är 

svårt att all personal ska få samma information och  det är svårt när alla inte är lika drivande. 

Johan lyfter vikten av att få med sig all personal i arbetslaget i arbetet, när alla tycker det är 

roligt så fungerar det utan några problem. Han menar att man ger mycket till varandra, att 

man drar varandra framåt. Samtal kring om det kräver mycket planeringstid kom upp bland 

alla respondenterna.  
 

Man får ju vara strukturerad, man får bestämma vissa datum , som nu då har vi bestämt att ha en stor 

gestaltning i månaden, då har vi gjort upp att de som är med i gestaltningen träffas två veckor innan och gör 

iordning allt. Man får vara lite planerad. Sen är det ju improvisationsartat i gestaltningarna. 
 

De använder planeringstiden på ett annat sätt, de planerar tillsammans och mer effektivt, de 

löser situationer smidigt med samarbete. Julia lyfter aspekten med att det tar mer tid att 

planera när man använder gestaltande lekpedagogik än ett mer traditionellt arbetssätt eftersom 

man måste göra rekvisita, dräkter och bygga upp miljöer. Hon menar att man måste vara 

strukturerar och ha gemensam planering. Hon berättar också att gestaltningarna i sig bygger 

på samspel mellan barnen, och därmed är gestaltningarna lite improvisationsartade, det tar 

inte en lång stund att planera. 

 

Förändra handlingen 

Som jag nämnt i fasen “Välja tema”, så används temat för att få karaktärer och för att arbetet 

ska ha en handling att följa. Men både Johan och Julia har exempel på hur temat de valt efter 

vägens gång måste byta riktning av olika anledningar. Barnen kan börja visa intresse för andra 

saker eller har andra behov, då behöver förskolläraren förändra handlingen. 
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Barnen byter spår, då måste vi ju följa med. 
 

Johan beskriver hur barnen har börjat visa intresse för mystiska saker, poliser och brott, 

istället för natur- och teknikkunskap. Hans förskola behöver även arbeta mer med mångkultur. 

Detta är något de planerar att knyta in i den gestaltande lekpedagogiken, för att följa barnens 

intressen och behov. Detta ska de göra genom att Findus får en farbror från England, hans 

klocka ska bli bestulen och barnen kommer få besök av polis och brottsplatstekniker, brottet 

måste lösas. Johan förklarar att temat med Petsson och Findus fortfarande är kvar, men att det 

bytt riktning inom temats ramar. 

 

Julia förklarar att hon brukar hålla sig till boken men kan göra små avstickare. Om de har valt 

ett tema som handlar om något annat än vad barnen behöver arbeta med just nu, då kan hon gå 

utanför boken men behålla temat. Hon menar att det ibland finns fler böcker inom samma 

tema som man kan använda sig av, Exempelvis så har Laban fått en Lillasyster i en bok, som 

de använt och gestaltat för att prata om familjen med barnen. I en Lilla spöket Laban bok 

finns en häxa, den boken tog de med i arbetet med påsk, då kom häxan och bjöd på påskkalas. 

 

Temats avslutning 
Denna fas behandlar när och hur ett temaarbete ska avslutas. 

 
Vi avslutar temat med det här stora häx-kalaset. Vi brukar avsluta temaarbeten med en större gestaltning. 

 

Respondenterna anser att temat behöver ha ett tydligt slut. Enligt Julia är ett minimum för ett 

temaarbete ett år, men hon har erfarenhet av ett temaarbete som pågick i tre år, för att barnen 

ville jobba vidare. Alla respondenterna är eniga om att ett temaarbete ska avslutas med en stor 

gestaltning. 

 

Fortsatt utveckling 
Alla respondenter vill på olika sätt utveckla verksamheten och arbetssättet ytterligare. Under 

denna fas beskrivs deras olika mål, och hur de på olika sätt planerar att nå dem.  

 

Lisa ser kompetensutvecklingen som en nystart. 

 
Vi har tidigare gjort mer teater, inte så att barnen själva får vara delaktiga i gestaltningarna, det har blivit så 

stängt. Barnen sitter där, o här agerar vi. Så nu tänker vi annorlunda med att barnen ska få vara med och 

ställa frågor. Man snappar upp det barnen säger under tidens gång. Det är inte på samma sätt levande som 

kan kanske önskar, att man tar in det man har gestaltat eller man har upplevt och att man pratar om det på 

avdelningen efteråt. 
 

Hon upplever att barnen inte är delaktiga under gestaltningen på samma sätt som hon önskar. 

Hon vill få barnen att samspela och ställa frågor under gestaltningen samt involverade dem i 

hela arbetet. Hon vill också att temaarbetet ska genomsyra hela verksamheten, det är något 

hon upplevt som svårt tidigare. De har gjort gestaltningar, men temat har stannat där. För att 

få barnen mer delaktiga ska hon ta vara på barnens frågor och det de säger, hon vill att det ska 

bli deras verklighet inne i fantasivärlden och ge dem inflytande. Hon planerar att filma 

gestaltningarna för att veta vad barnen säger, för att sedan kunna arbeta vidare utifrån deras 

intressen. Johan jobbar på en ny förskola, vilket gör att hans mål är att komma igång med 

arbetet ännu mer. Hans ambition är att jobba mer över avdelningarna, att temat verkligen ska 
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leva i hela förskolan. Inte ha lika starka gränser mellan avdelningarna. Just nu har de 

samarbete mellan avdelningarna på så vis att de hjälper varandra med gestaltningar, men han 

önskar att arbetet var mer intensivt. Han vill även utgå från barnens intressen ännu mer, det 

ska han göra genom att genomföra en intresseinventering inför nästa val av tema. Han ska 

observera och fråga barnen vad de är intresserade av för att kunna hitta något tema som fångar 

alla barnen på något sätt. Julia har påbörjat sitt stora mål, precis som Johan, så har hon infört 

gestaltande lekpedagogik bland alla avdelningar på förskolan. Hon beskriver att det har skapat 

en bra ”vi-känsla” på förskolan. Hon förklarar att man ofta har en planeringsdag där de väljer 

höstens tema i Augusti, hon ser en problematik i det eftersom man då inte vet vad man 

kommer ha för barngrupp och vad de barnen har för intressen. Därför ska de inför nästa tema 

ha sin planeringsdag i slutet av September istället, då de träffat, observerat och lärt känna 

barnen. Fortsättningsvis vill hon hitta nya utmaningar med nya teman, skrattande och 

skämtsamt berättar hon att varje förskollärares dröm också självklart är mer planeringstid och 

mer pengar till kostymer och rekvisita      

 
Sammanfattning 
I min sammanfattning ska jag sammanfatta mitt resultat. Jag ska också förtydliga hur mitt 

resultatkapitel besvarar mina tre frågeställningar.  

 

 Hur beskriver förskollärare sitt syfte med gestaltande lekpedagogik som arbetssätt? 

 Hur beskriver förskollärare att de arbetar med gestaltande lekpedagogik? 

 Hur beskriver förskollärare att de utvecklat sin arbetsprocess med gestaltande 

lekpedagogik? 

 

Faserna i arbetsprocessen som jag identifierade vid analysen hjälper mig att besvara mina 

frågeställningar. Tillsammans skapar faserna en röd tråd som beskriver hur förskollärare 

arbetar, faserna visar att arbetet är en arbetsprocess som förskollärarna utvecklat. Under fasen 

“syftet”, beskriver förskollärare sitt syfte med arbetet. Tillsammans besvarar dessa faser mina 

frågeställningar. 

 

Under fasen “starten”, visar jag hur respondenterna på olika sätt kom i kontakt med 

Lindqvists teori om gestaltande lekpedagogik och visar också en personlig utveckling som 

skett under starten. Mina resultat speglar att starten med gestaltande lekpedagogik gav 

förskollärarna en vilja att utvecklas, då flera av mina respondenter sökte sig till universitetet 

för kompetensutveckling. Resultaten speglar också att det gett förskollärare och barnen ett 

lustfyllt arbete, vilket bland annat Lindqvist samt Pramling Samuelsson och Sheridan menar 

är en förutsättning för lärande (Lindqvist, 1997; Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

Fasen “syftet” visar att alla respondenter lyfter fram hur arbetssättet givit dem en bättre 

gemenskap mellan pedagogerna, men också mellan pedagoger och barn. Det har också givit 

barnen större inflytande över verksamheten. Eftersom temaarbetet ska genomsyra hela 

verksamheten är fasen “välja tema” viktig. Här kan förskollärare välja ett tema utifrån barnens 

intressen eller utifrån barngruppens behov. Beroende på vilka barn man har kan man också 

välja om det passar bäst att utgå från en bok, ramsa eller en sång. Vid val av tema behöver 

förskollärare ta hänsyn till faktorer som, om det finns tillräckligt många karaktärer eller om 

det är karaktärer det finns möjlighet att klä ut sig till. Under fasen “bygga lekvärld” är 
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begreppen förarbete, gestaltning, lekmijö och rekvisita, fantasins värld samt lekvärld centrala. 

Förskollärarna beskriver gestaltning som ett samarbete, en dialog och kommunikation med 

barnen. I denna fas lyfter förskollärarna svårigehter såsom att få med barnen in i fantasins 

värld. Fasen “fånga alla åldrar”, tar upp svårigheter med att fånga barns intresse, barn med 

olika åldrar har ofta olika intressen. Under denna fas råder det delade meningar bland 

respondenterna, vissa tycker inte det är svårt att fånga alla åldrar, medan andra tycker det. 

Vikten av gemenskap lyfts, alla barn måste vara med för att skapa en gemenskap. Vissa 

respondenter delar in barnen i åldergrupper och jobbar med barnen på olika sätt i 

utgångspunkt från ålder. Under fasen “barns lärande” lyfter jag förskollärares exempel på hur 

gestaltande lekpedagogik har gett möjligheter till lärande. Denna fas speglar hur förskollärare 

använder gestaltande lekpedagogik som ett verktyg för att uppfylla läroplanens mål. I fasen 

“Involvera föräldrar”, lyfter respondenterna vikten av att förklarar arbetssättets teori och  

berätta vad arbetssättet går ut på för föräldrarna, för att göra föräldrarna delaktiga. Fasen 

“arbetslagets betydelse”, är en komplicerad fas för respondenterna. Resultatet visar att 

arbetssättet skapar gemenskap, men ett gott samarbete kräver samtidigt att alla förskollärare är 

lika drivande, vilket kan vara svårt då samarbetet inkluderar en hel förskola. Under denna fas 

tas även planeringstid upp, alla respondenter menar att man måste vara strukturerad och 

planerad för att arbetssättet ska fungera. Fasen “förändra handlingen”, lyfter aspekten av att 

barnen kan börja visa intresse för andra saker eller få andra behov, då behöver förskolläraren 

förändra handlingen i temat. Detta visar hur viktigt det är att kunna vara flexibel som 

förskollärare vid användandet av gestaltande lekpedagogik som arbetssätt. Fasen “temats 

avslut”, tar upp när och hur ett temaarbete ska avslutas. Alla respondenterna är eniga om att 

ett temaarbete ska avslutas med en stor gestaltning. Temats längd kan variera, en respondent 

lyfter fram att ett minimum enligt henne är ett år. Under fasen “fortsatt utveckling” tar jag upp 

respondenternas mål inför framtiden, hur de vill utveckla verksamheten och exempel på hur 

det ska gå till. Ett mål som lyfts flera gånger under mina samtal är att få alla avdelningar på 

förskolan delaktiga i arbetssättet, respondenterna vill på så vis uppnå en gemenskap. De 

uttrycker även en önskan om att ge barnen ytterligare förutsättningar till inflytande av 

verksamheten.  
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 
Jag använde mig av intervjuer som metod under min materialinsamling. I min studie vill jag 

ta reda på hur förskollärare beskriver syftet med gestaltande lekpedagogik samt hur de 

utvecklar och använder gestaltande lekpedagogik i förskolans vardag. Jag tycker att jag med 

hjälp intervjuerna har lyckats uppfylla mitt syfte, jag har fångat deras perspektiv. Om jag 

skulle gjort studien en gång till skulle jag använt samma metod. Att använda semistrukturerad 

intervju, gav som Bryman (2011) beskrev, en möjlighet för personliga och engagerade svar. 

Bryman lyfter också fördelar med inspelning av intervju, vilket var något jag lyckligtvis tog 

till mig och använde mig av. Det har jag haft stor nytta av, jag har kunnat lyssna på intervjun 

många gånger. Men en stor fördel jag upptäckt med inspelning, som inte Bryman lyfter, det är 

att man under intervjun kanske kan vara avslappnad och närvarande i samtalet på ett annat sätt 

än om man samtidigt skulle behöva sitta och anteckna. Bryman lyfter en problematisk aspekt 

med inspelning av intervjuer, nämligen att respondenten kan känna sig obekväm med att bli 

inspelad. Det var inget jag la märke till under våra intervjuer, men jag kan heller inte uttala 

om ifall det påverkat svaren. Svaren kanske skulle sett annorlunda ut om inte jag spelat in 

intervjuerna, det finns en risk för att respondenterna svarade annorlunda för att de spelades in.  

 

Under analysen slogs jag av hur rika mina intervjuer blev. Med det menar jag att 

respondenterna verkade genuint intresserade av att berätta om sitt arbetssätt. De la mycket tid 

på våra samtal, de stängde dörren bakom oss och la endast  fokus på samtalet. De gav många 

intressanta exempel från förskolans vardag och ansträngde sig för att få mig att förstå. 

Intervjuerna har gett mig mycket goda möjligheter att besvara mina frågeställningar. För att 

min undersökning ska få så hög validitet som möjligt har jag anpassat min metod efter mitt 

syfte och varit medveten om hur jag ställer mina frågor samt funderat över mina val av frågor. 

För att få hög validitet har jag även valt att använda mig av många citat, läsaren får en bättre 

bild av vad, hur och hur mycket jag har analyserat och tolkat mina resultat. Läsaren kan bilda 

sig en uppfattning om mina resonemang och tolkningar om det finns citat från intervjuerna. 

Något jag inte kan få reda på genom intervju som metod, det är vad och hur förskollärarna 

gör. Att göra något och att berätta om något är olika saker. I min studie ska jag ta reda på hur 

förskollärare beskriver sitt arbete, inte hur de genomför sitt arbete. Därför anser jag att den 

faktorn inte är någonting jag behöver ta hänsyn till i min analys och slutsats.  

 

Mitt mål var att inte ställa ledande frågor, utan ha så öppna frågor som möjligt, för att inte 

påverka svaren. Vid användande av ledande frågor finns det en risk att förkollärarna svarar 

som de förväntas svara. Jag tror att det fungerade som jag tänkt med öppna frågor, eftersom 

alla svar skiljer sig åt, det finns en mångfald i svaren och inget svar är mer rätt än något annat. 

Jag använde mig av semistrukturerad intervju, jag hade en intervjuguide med frågor, jag ville 

att intervjun skulle ha mer formen av ett samtal. Jag har ingen tidigare erfarenhet av 

intervjuer, därför var det skönt att ha intervjuguiden att luta sig tillbaka på för att hålla 

samtalet på rätt spår. Jag genomförde tre intervjuer. Under de två första intervjuerna behövde 

jag använda intervjuguiden mycket för att hålla den röda tråden. Under den sista vågade jag 

inte riktigt gå ifrån guiden trots att jag skulle kunna ha gjort det, jag var rädd att inte få 

tillräckligt med material för att besvara mina forskningsfrågor, att samtalet skulle sväva iväg 

kring något annat. Om jag gjort intervjuerna idag, när jag har mer erfarenhet av intervjuer, 



 

21 

 

skulle jag använda mig av ostrukturerad intervju med mindre stöd av intervjuguiden. Jag 

upplever att den hämmade samtalet, samtalet fick ibland mer formen och känslan av en 

intervju med fråga och svar än vad jag önskat. Jag skulle använda mig av en intervjuguide 

med endast samtalsämnen uppskrivna, inga frågor. Detta för att verkligen få ett samtal som 

utgår ifrån respondentens intresse och för att undvika frågor som respondenten kan vilja ge 

”rätt” svar på, istället för att prata utifrån sig själv och sina intressen. Om jag skulle göra 

intervjuerna idag skulle jag även ha gjort testintervju men någon som arbetar inom förskolan, 

för att prova på hur det skulle fungera att genomföra en intervju med endast samtalsämnen, 

om jag på så sätt kan få svar på mina forskningsfrågor. Jag hade även haft möjlighet att 

uppskatta ungefär hur lång tid en intervjun tar. I min studie gissade jag på ett ungefär hur lång 

tid det tar att svara på mina frågor. Det hade känts mer etiskt rätt att ha gjort en testintervju 

innan jag uttalar mig om intervjuns längd.  

 

Mitt urval var utbildade förskollärare som arbetar på olika förskolor med gestaltande 

lekpedagogik. Jag hade ingen tanke på ålder, kön, hur länge de jobbat och så vidare. Jag 

kontaktade förskolechefer som godkände undersökningen och hänvisade mig till de 

förskollärare jag skulle kontakta. Det är jag glad över, de tipsade om förskollärare som är 

engagerade och drivande i detta arbetssätt, vilket gav mig rika och engagerade svar till min 

undersökning. Min studie beskriver hur arbetsprocessen med gestaltande lekpedagogik kan 

startas upp och fortlöpa, den beskriver olika problem som uppkommer längst med vägen. Jag 

anser att min studie visar en mångfald i hur denna komplexa utvecklingsprocess kan se ut. Jag 

tror och hoppas att man som läsare förstår att det inte alltid ser ut så här, jag lyfter de olika 

vägskäl och problem som förskollärarna står inför, jag ger sedan exempel på hur de olika 

förskollärarna har tagit sig an dessa svårigheter och utvecklats av dem. Jag fick rika exempel 

på detta, kanske tack vare att jag kontaktade förskolechefer som visste vilka förskollärare som 

brinner för arbetssättet och gärna berättar om det. Om jag hade kontaktat förskollärare helt på 

egen hand, kan mitt resultat ha sett annorlunda ut. 

 

Resultatdiskussion 

 

Förskolans läroplan 
I intervjuerna beskriver respondenterna en koppling mellan gestaltande lekpedagogik och 

lärande. Respondenterna ger exempel på hur lekpedagogik gynnar bland annat barns lärande 

och inflytande. Jag ska lyfta några exempel från mitt resultat på hur förskollärare använder 

gestaltande lekpedagogik som verktyg för att uppfylla läroplanens mål. 

 

I mina resultat kan jag utläsa uppfattningen att gestaltande lekpedagogik främjar gemenskap i 

förskolan. Samtliga respondenter menar att gemenskapen skapas av att alla jobbar mot ett och 

samma mål, genom samarbete. Mina resultat visar också beskrivningen om att barns lärande 

främjas genom arbetssättet. Responenterna lyfter exempel på barns lärande, såsom 

språkutveckling, miljömedvetenhet samt problemlösning. I förskolans läroplan står: 

 
Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla 

upplevelser, erfarenheter, ideér och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska 

och andra uttrycksformer 

(Skolverket, 2010, s. 11) 
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Arbetslaget ska ge barn möjlighet att förstå hur sina egna handlingar kan påverka miljön 

(Skolverket, 2010, s. 11) 

 
I lekens och det lutsfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga 

till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem 

(Skolverket, 2010, s. 6) 

 

Respondenterna uttrycker också hur gestaltande lekpedagogik främjar både barns och 

föräldrars inflytande. Det är i samspel mellan pedagoger och barn som temat, lekmiljön, 

gestaltningarna och lekvärlden skapas, samspel mellan pedagoger och barn skapar enligt mig 

inflytande. Respondenterna lyfter hur arbetssättet intresserar föräldrar och ger exempel på hur 

de involverar föräldrarna in i verksamheten. I läroplanen står: 

 
Förskollärare ska ansvara för att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll. 

(Skolverket, 2010, s. 12) 

 

Förskollärare ska ansvara för att ge föräldrar möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva 

inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen. 

(Skolverket, 2010, s. 13). 

 

Johan berättar att hans förskola behöver jobba mer med mångkultur. Han menar att ett bra sätt 

att arbeta med det utan att det blir konstlat, är att knyta in det i arbetet med gestaltande 

lekpedagogik. Detta ska de göra genom att Findus får en farbror från England, från en annan 

kultur. I förskolans läroplan står: 

Det svenska samhällets internationalisering ställer höga krav på människors förmåga att leva med och 

förstå de värden som ligger i en kulturell mångfald. Förskolan är en social och kulturell mötesplats som kan 

stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett alltmer internationaliserat samhälle. 
(Skolverket, 2010, s. 6). 

Samtliga respondenter har erfarenhet av att bygga upp en lekmiljö tillsammans med barnen, 

som är baserad på det valda temat. Julia beskriver att barnen arbetade med matematiska 

former när barnen byggde slott. I förskolans läroplan står: 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av 

olika tekniker, material och redskap. 

(Skolverket, 2010, s.10) 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn  utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, 

reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar. 

(Skolverket, 2010, s.10) 

 

Passar det alla barn? 

I resultatkapitlet beskriver förskollärare att de kämpar med att få barnen in i lekvärlden, vissa 

barn blir till och med rädda. Detta har fått mig att fundera på om gestaltande lekpedagogik är 

ett arbetssätt som verkligen passar alla barn. Respondenterna har erfarenheter av att barn som 

är nya inför detta arbetssätt och som inte deltagit i gestaltningar tidigare har svårt för att kliva 

in i lekvärlden och interagera med karaktären under gestaltningar. De menar att barnen lär sig 

med tiden, det krävs några gestaltningar, sedanär alla barnen med. Men detta är inget jag kan 
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veta säkert, det är förskollärarens perspektiv, som vi vet lär alla barn på olika sätt. Jag anser 

att barn som har lätt för ett sociat samspel är idealbarnet i detta arbetssätt. Barn som har 

svårare för ett socialt samspel har svårare att kliva in i rollspel och lekvärldar, detta är en stor 

utmaning för pedagogerna. Är inte pedagogerna vaksamma riskerar dessa barn att exkluderas. 

Rekvisitan kan vara en bra hjälp för att kliva in i lekvärlden, för de barn som har svårt för ett 

socialt samspel. Jag tror att när förskollärare arbetar aktivt med dessa barn så kan arbetssättet 

stimulera barnens kompetenser för det sociala samspelet. 

 

Fasen “involvera föräldrar” 
Under fasen “involvera föräldrar” berättar respondenterna att de behövde förklara 

arbetssättets teori och berätta vad arbetssättet går ut på för föräldrarna, för att göra föräldrarna 

involverade. De beskriver också att föräldrarna är positiva, engagerade och delaktiga i 

arbetssättet. Jag saknar dock konkreta exempel från mina intervjuer, där respondenterna lyfter 

fram hur de med hjälp av gestaltande lekpedagogik, utvecklat föräldrainflytandet. Som jag 

tidigare nämnt, så är det som karaktäresirerar en fas, att jag kan urskilja viss information som 

innehåller utmaningar som pedagogerna behöver lösa för att kunna gå vidare. I fasen 

“involvera föräldrar”, finns utmaningen att informera föräldrarna om arbetssättet så att 

föräldrarna förstår vad det innebär. Därför valde jag att ta med fasen i mitt resultat, trots att 

fasen inte innehåller konkreta exempel på någon utveckling. 

 

Lindqvists teori 
Jag kan se samband i förskollärarnas arbetssätt och Lindqvists teori. Samtliga respondenter 

lyfter fram miljöns betydelse, de bygger upp lekmiljöer och ger barnen rekvisita. Lindqvist 

anser att en stimulerande lekmiljö utvecklar barnens lek, vilket också Johan upplevt då 

findusbyxor och Pettssons kök öppnade upp för nya kökslekar. Respondenterna uttrycker 

betydelsen av rekvisita för att barnen ska bearbeta sina upplevelser och ser rekvisitan som en 

del av barnens lekmiljö. Förskollärarna arbetar tematiskt, vilket Lindqvist förespråkade, hon 

menar att temaarbete skapar ett intresse hos barnen, ett tema då barnen blir engagerade kan 

utveckla barnens lek och lärande (Lindqvists 1996).  Att välja ett tema utifrån barnens intresse 

är något alla respondenterna gjort. Lindqvist (1996) lyfter att barn och vuxna genom 

lekpedagogiken blir delaktiga i en gemensam kultur. Denna gemenskap är något Julia 

beskriver en upplevelse av i intervjun. Hon har upptäckt att hon med hjälp av den gestaltande 

lekpedagogiken får ett speciellt förhållningssätt tillsammans med barnen, som bygger på ett 

förtroende och en gemenskap. Under intervjuerna använde respondenterna Lindqvists 

begrepp, de talade om gestaltningar, drama, tema, fantasi och så vidare. Tack vare att jag valt 

Lindqvist som teoretisk utgångspunkt hade vi i våra samtal en gemensam grund att stå på, jag 

förstod vad respondenterna berättade för mig.   

 

Under min redogörelse av resultatet lyfter jag olika faser i arbetsprocessen som framkommit 

under analysen av resultatet. I min studie använder jag mig av Lindqvists teori kring 

gestaltande lekpedagogik. Jag ser tydliga kopplingar mellan Lindqvists teori och mina faser. 

Många av mina faser, såsom “bygga lekvärld” och “val av tema”, är präglade av Lindqvists 

begrepp (Lindqvists 1996). Det hade varit intressant att använda exempelvis Pramling 

Samuelssons teori i min studie, jag kan anta att resultatet då skulle kunna se helt annorlunda 

ut, jag undrar vilka faser jag då skulle ha identifierat. Eftersom utvecklingspedagogik är 

inriktat på hur förskollärare kan bidra till barns lärande, skulle mitt resultat kanske fokusera 

mer på vilka möjligheter till barns lärande det finns inom varje fas. Målet med lekvärlden 
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kanske skulle vara utformas till en arena för barns lärande. Enligt Pramling samuelsson ska 

pedagogen skapa de rätta förutsättningarna för lek och lärande, det är möjligt att fokuset i min 

studie skulle ha hamnat på hur förskollärarna går till väga för att skapa denna lekvärld, 

barnens arena för lärande. Det skulle även vara intressant att ta reda på vilka läranden denna 

arena erbjuder barnen (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003). 

 

Slutsats 

Syftet med min studie var att ta reda på hur gestaltande lekpedagogik som arbetsprocess kan 

startas upp och fortlöpa. Jag har identifierat olika faser i förskollärarnas arbete med 

gestaltande lekpedagogik. Jag anser att mitt syfte är uppnått och att mina frågeställningar är 

besvarade. Den slutsats jag kan dra av mitt resultat är att gestaltande lekpedagogik inte endast 

är en metod vars manual man kan följa. Det är inte endast ett förhållningssätt där barns lek 

står i centrum. Synen på barns lärande inom gestaltande lekpedagogik liknar den synen på 

barns lärande som Pramling Samuelsson (2003) beskriver, barns intresse och lek är i fokus. 

Barn utforskar världen genom lek, genom leken utvecklas barnen. Arbetet har ett mål, 

nämligen barns lärande. Men det är inte ett arbetssätt som liknar Pramling Samuelsson, i och 

med att hon endast ser leken som en väg till att komma till målet- barns lärande. Gestaltande 

lekpedagogik har inget färdigt mål, resan är målet i sig och barnen lär på vägen. Lindqvist 

separerar inte process och mål. I Lindqvists (1996) teori ligger lek, drama och gestaltningar i 

fokus, men gestaltande lekpedagogik är så mycket mer är endast drama. Gestaltande 

lekpedagogik är något kollektivt man bygger upp tillsammans, både personal och barn, genom 

ett gemensamt prövande under en längre tid. Det är en komplex utvecklingsprocess som 

aldrig blir färdig, denna process har jag belyst i min studie. 
 
Fortsatt forskning 

Forskning inom ämnet gestaltande lekpedagogik finns i liten grad. Jag ser stora möjligheter 

för fortsatt forskning, det är till stor del ett oforskat område. Det finns många aspekter av 

gestaltande lekpedagogik som skulle kunna belysas inom forskningen. Under mina intervjuer 

framkom framför allt tre aspekter som förskollärarna lyfte, där min undersökning bara 

nuddade vid ytan. Gestaltande lekpedagogikens möjligheter till barns lärande, föräldrars 

delaktighet och inflytande och barns delaktighet och inflytande. I min studie ville jag fokusera 

på arbetsprocessen, hur arbetet startar och fortlöper, vilket inte gav mig utrymme att 

undersöka dessa tre aspekter. Därför skulle dessa aspekter vara intressant att forska mer om. 

Min undersökning har väckt frågan, passar arbetssättet alla barn? Det är en fråga som jag 

genom min undersökning tyvärr inte fått svar på, frågan är intressant och viktig, den kräver 

mer forskning. Det skulle även vara intressant att göra min undersökning, men att ha Pramling 

Samuelsson som teoretisk utgångspunkt. Enligt Pramling samuelsson är det förskollärarnas 

uppgift att skapa en arena för barns lek och lärande. (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). Det hade varit intressant att fokusera på hur lekvärlden kan användas som 

barnens arena, och ta reda på hur förskollärarna går till väga för att skapa denna arena samt 

vilka läranden denna arena erbjuder. 
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Bilaga 

Intervjuguide 

 

Hur började du arbeta med detta arbetssätt? 

 

Hur har du utvecklat ditt arbetssätt sedan du började? 

 

Kan du ge ett exempel på hur du arbetar med gestaltande lekpedagogik? 

 

Vilka möjligheter ser du med att använda gestaltande lekedagogik för barns lärande? 

 

Hur skulle du vilja utveckla ditt arbetssätt ytterligare?  

 


