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Abstract 
 

I have conducted a qualitative study where I examined the significance of the play and 

educators for children’s learning based on the socio-cultural perspective. To find answers for 

this study I have been using research and literature that I find relevant to the topic. My 

research and literature includes mainly how children develop and what significance the 

educators have for children’s learning. In my study I have been using semi–structured 

interviews to answer my questions. I chose to interview four educators who work with 

children from 1-5 years. The result of my study states that children´s play promotes the 

fundamental skills in both the social aspect and in the literary aspect. The educators have a 

critical role in the preschool because they construct the children´s play and exercises to help 

them with their individual knowledge development.  
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Sammanfattning 
 

Jag har genomfört en kvalitativ studie där jag undersökt vilken betydelse leken och 

pedagogerna har för barns kunskapsinlärning utifrån det sociokulturella perspektivet. För att 

få svar på detta har jag använt mig av forskning och litteratur som jag finner relevant för 

ämnet. Min forsknings- och litteraturgenomgång innefattar främst hur barn utvecklas samt 

vilken betydelse pedagogerna har för barns lärande. I min studie har jag använt mig av 

semistrukturerade intervjuer för att besvara mina frågeställningar. Jag valde att intervjua fyra 

pedagoger som arbetar med barn från 1-5 år. Mitt resultat visar att leken främjar de 

grundläggande kunskaperna i både de sociala och litterära sammanhangen. Pedagogerna har 

en viktig roll i förskolan då de genom att strukturera upp lekarna och uppgifterna hjälper 

barnen i deras individuella kunskapsutveckling.  
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Inledning 
 

Jag studerar till förskollärare och har under min utbildning genom teori och praktik varit med 

och sett hur man kan integrera lärandet hos barn genom lek. Enligt förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010) handlar lärande om allt från hur man ska fungera socialt i en grupp till att 

få kunskap i de olika skolämnena som till exempel biologi, geografi, historia, matematik, 

svenska och teknik. 

Jag tror att många vuxna tar för givet att barnen ”bara” leker i förskolan och inte förstår hur 

mycket kunskap som barnen lär sig genom leken. Därför har jag valt att att ta reda på hur 

pedagogerna ser på leken som ett verktyg för lärande och utveckling i förskolan och vill med 

denna studie visa på vilken betydelse leken och pedagogerna har i förskolan utifrån 

förskollärarnas perspektiv.  

 

Leken är inte bara något som pedagogerna utan tanke uppmuntrar barnen till, utan det finns 

också ett pedagogiskt syfte med att uppmana barnen till att leka. Det kan vara till exempel att 

de skall lära sig att samspela och samarbeta med varandra. I ett samspel utvecklas den 

språkliga förmågan vilket bidrar till att barnen lär sig kommunicera med varandra, och leken 

är ett utmärkt verktyg för att utveckla samspelet med andra människor. Här har jag även med 

mig Vygotskij som menar att ett samspel är viktigt för att ett barn ska kunna utvecklas i den 

proximala utvecklingszonen (Kroksmark, 2003). 

När fler är med och leker måste barnen ha en förståelse för att de inte alltid kan vara i centrum 

och att man inte alltid kan få sin vilja igenom. Detta framgår även av förskolans läroplan 

(Skolverket, 2010). Pedagogerna behöver visa för barnen hur man tar hänsyn till varandra, 

visar respekt och har tålamod. Det är genom leken som pedagogerna fångar barnens intresse 

till att lära. 

Som blivande förskollärare hoppas jag få en ökad förståelse för lekens och pedagogernas 

betydelse i förskolan.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Jag vill undersöka vad pedagogerna anser om lekens betydelse och hur de tycker att leken kan 

bidra till barns kunskapsinlärning. 

 

Syftet kan brytas ner i följande frågeställningar: 

 Hur pedagogerna använder leken i förskolan? 



 

2 

 

 Vilken betydelse pedagogerna har i leken? 

 Vilka roller pedagogerna har i leken 
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Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Här sammanfattar jag forskning om lärande och lek på förskolan som är relevant för studiens 

område och syfte. 

 

Vad är ett lärande? 

Författarna Eliasson och Lindö (1999) har undersökt vad lärande är och kommit fram till att 

lärande handlar mer om att skapa förutsättningar än att förmedla. Vid inlärning handlar det om 

att skapa möjligheter för barns lärande genom att anordna ett sammanhang och en miljö som 

barnet kan tillägna sig kunskaper i. Kunskapande kommer alltid före kunskapen. Processen 

föregår produkten. De har även tagit hjälp av forskarna Marton och Booth för att definiera 

begreppet lärande och kommit fram till att lärande betyder att man erfar nya aspekter av 

världen på ett nytt sätt. 

 

Leken 

Begreppet ”den fria leken” hör ihop med den tyske pedagogen Friedrich Fröbel. I Fröbels 

pedagogik är leken en av kärnpunkterna i det naturliga sättet för barn att uttrycka sig i 

(Lindqvist, 1996).  

 

Leken förekommer i ett socialt sammanhang där barn kan utvecklas andligt, fysiskt och 

moraliskt. Leken bidrar också till att barnen känner en glädje, frihet och tillfredsställelse. 

Barnets självständiga aktivitet i leken har sin plats i förskolan och så länge pedagogen inte 

hindrar barnet i leken har det möjlighet att blomma ut (Lindqvist, 1996). Mårdsjö Olsson 

(2010) tar även upp att leken innebär att pedagogerna är aktiva och medverkar på ett eller 

annat sätt i aktiviteten. Det är något som inte förekommer särskilt ofta i förskolan menar 

författarinnan. Hon skriver att tre pedagoger i ett arbetslag är involverade i barns aktivitet 

ungefär 15 timmar per vecka eller fem timmar per pedagog i veckan. 

 

När barn leker skapar de verkstäder som de kan bearbeta sina intryck i. Verkstäderna kan 

förekomma i en lek som sker efter en ”undervisning” som pedagogen haft. Där får barnen 

möjlighet att bearbeta det som de gått igenom och experimentera med olika roller samt öva på 

nya kunskaper för att förstå världen (Löwenborg, 2015). 

Löwenborg (2015) skriver att det är genom den vardagliga leken som färdigheter sätter sig. 

 

 Pedagogen kan i förväg påminna om eller diskutera en viktig färdighet innan någon 

aktivitet ska ske. 

 Pedagogen kan under själva aktiviteten vara närvarande och bekräfta barnen så de 

använder färdigheten eller påminna om den. 
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 Slutligen kan pedagogen efter en aktivitet samtala med barnen om vilken eller vilka 

färdigheter de använt (sid.34). 

 

Lekens betydelse för barns utveckling 

När barn börjar i förskolan observerar barnen varandra i leken. Det här gör att barnen lär sig 

genom att bara göra en observation (Löwenborg, 2015). Detta tar Skånfors upp i sin 

avhandling, där hon pratar om att kamratkulturer är en del i barns utveckling. Hon menar att 

ju äldre barnen blir desto större betydelse får kompisrelationerna. Hon tar även upp att barn 

som spenderar mycket och regelbunden tid i förskolan skapar och ingår i en specifik 

kamratkultur. Hon refererar till Corsaro som definierar begreppet kamratkulturer som en 

uppsättning av olika aktiviteter eller rutiner, olika värderingar och angelägenheter som barn 

skapar och deltar i tillsammans med andra barn (Skånfors, 2013). 

 

Löwnborg (2015) menar också att barn blir mera vetgiriga ju äldre de blir och med vetgirighet 

menar han att de ifrågasätter mera. Här kan kompisarna bidra med olika kunskaper som ger 

ett fortsatt intresse för någonting. Genom att de kan diskutera olika frågeställningar kan de 

tillsammans förstå diverse problem och funderingar (Löwenborg, 2015). Williams, Sheridan 

och Samuelsson (2000) menar att leken har en stor betydelse för barn när de ska lösa 

gemensamma problem och ta del av den kunskap som de andra bär på, det vill säga att barn 

lär av varandra. Ett av förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande, 

verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik (Skolverket, 2010. Sid.23). 

 

I förskolan bygger lärandet på en rad färdigheter och samspel. För att barn ska kunna 

tillgodogöra sig ett lärande behöver de utveckla olika självregleringsfärdigheter, till exempel 

att kunna lyssna, våga fråga, använda minnet och repetera för sig själva. Barn behöver även 

utveckla en rad sociala och emotionella färdigheter för att det ska bli ett bra lärande. För att 

barn ska kunna lära sig i samspel behöver de utveckla både empatiska färdigheter och 

samspelsfärdigheter. I förskolan sker samspelet mellan kompisar och pedagoger (Löwenborg, 

2015) 

 

Både Olofsson (2010) och Lindqvist (1996) tar upp att leken alltid haft en viktig roll i barns 

lärande, speciellt för inlärning hos förskolebarn. Som ibland jämförs med de barn som 

exempelvis går i grundskolan. Lindqvist (1996) tar upp att skillnaden mellan förskolebarn och 

grundskolebarn är att förskolan har en ”spontan” läroplan, där alla ämnen integreras. Detta 

gör att man kan välja hur man vill lära ut fakta till barnen. Även Löwenborg (2015) menar att 

leken har en central betydelse när det gäller barns färdigheter. Barns lek kan sägas ha sitt 

ursprung i evolutionen som ett nedärvt superverktyg. Genom leken får barnen möjlighet att 
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lära sig i livet, träna på och experimentera med olika kunskaper som de behöver i sitt fortsatta 

liv. 

 

Lindqvist refererar till Fröbel, som menar att barnets fostran går ut på att utveckla det positiva 

och det ljuvliga barnet. Hon citerar även vad Fröbel skall ha sagt ”Barnet är en planta, som 

behöver vård i barnträdgården” (ibid. S.51). En pedagogisk strategi som man kan använda sig 

av är att man utgår ifrån barnets grundläggande kunskaper och färdigheter, för att sedan bygga 

vidare på de kunskaper barnet redan har. Ett barn som leker tränar sina grundläggande 

färdigheter samtidigt. Pedagogerna får även möjlighet att se hur varje barn utvecklas i en lek, 

och kan därefter göra en bedömning vad varje enskilt barn behöver utvecklas vidare på 

(Mårdsjö Olsson, 2010).  

 

Mårdsjö Olsson (2010) tar upp att förskolelärarna idag har en målsättning med att varje 

aktivitet ska bidra till ett lärande. Här behöver man ställa sig frågorna: 

 

 Vad vill jag att barnen ska lära sig? 

 Vad är det barnen vill lära sig? 

 Hur kan det innehåll som barnen ska lära sig bli meningsfullt för dem? 

 

Löwenborg (2015) tar också upp att vi är sociala människor som behöver varandra för att må 

bra, och här kan leken påverka hur en människa mår och utvecklas. För att ett samspel ska 

fungera behöver barn som vuxna kunna fokusera sin uppmärksamhet, hantera sina känslor, 

lyssna och visa empati för andra.  

 

Pedagogers förståelse av barns läroprocesser 

Barnen ska erbjudas en utmanande interaktion med vuxna under sin vistelse i förskolan, som 

innebär att pedagogerna ska stimulera och utmana barnen att gå vidare i sitt lärande. Här har 

det sociala samspelet en avgörande betydelse (Mårdsjö Olsson, 2010). Det kan till exempel 

handla om att ge barnen en frihet att välja lek eller styra barn till det område som man anser 

att barnet behöver träna på, för att kunna utveckla sina kunskaper. För att en pedagog ska 

kunna utföra detta krävs det att barnen känner en trygghet hos pedagogerna. Tryggheten kan 

byggas upp på olika sätt, till exempel genom fasta rutiner (Olofsson, 2010). Det framkommer 

även i Jungs studie att de vuxna vill att barnen ska känna att det finns en trygghet, någon som 

de kan lita på och även få stöd av (Jung, 2012). 
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Mårdsjö Olsson (2010) tar upp att ett framgångsrikt lärande hos barn är beroende av ett tydligt 

och avgränsat lärandeobjekt samt att pedagogerna förstår hur objektet kan användas, för att 

det ska kunna vara till barns fördel i lärandet. När man skapar ett lärandeobjekt bör följande 

frågor ställas: 

 Vad vill barnen lära sig? 

 Hur kan det innehåll som barnen ska lära sig bli meningsfullt för dem? (sid.29) 

När ett lärandeobjekt används i förskolan, bör pedagogerna ställa sig frågan hur ett barn 

förstår ett innehåll. Med detta menas att man utgår från hur barn tänker och förstår för att 

kunna lära ut kunskap. Det som ligger till grund för ett innehåll i ett lärandeobjekt är barns 

tankar och föreställningar (ibid.) 

 

När det handlar om leken så behöver pedagogerna locka fram barnens lust och motivation till 

att vilja vara med. Det kan vara genom en planerad aktivitet som exempelvis ”dansstopp” 

eller ”under hökens vingar kom”. Men det kan också vara en aktivitet där man sitter stilla och 

spelar spel tillsammans med barnen. I de här situationerna när pedagogerna försöker fånga 

barns lust och uppmuntran till lek handlar det om att stimulera barnen i deras lärande, genom 

att locka barnen till ett fortsatt utforskande (Skolverket, 2014). 

Lindqvist (1996) belyser att temaarbete och lek kan bidra till barns logiska utveckling när 

barn vill utforska eller befästa sig något de just lärt sig. 

 

Pedagogernas roller 

 I en vetenskaplig avhandling som Jung (2012) har skrivit framkommer det att pedagogernas 

rolltagande i leken har visat sig påverka barns upplevelser av lekens kvalitet. Rollerna kan 

vara exempelvis vara ”regissör”, ”medlare”, ”bedömare”, ”kommunikatör”, ”observatör”, 

”deltagare”, ”lekkamrat” och ”säkerhetsansvarig” (ibid.).  

I studiens resultat har det visat att rollen som observatör är pedagogens viktigaste roll. Där får 

pedagogerna reda på hur barnen känner sig, vad de vill och hur de utvecklas från dag till dag 

(ibid.). Mårdsjö Olsson (2010) belyser även att en lyhörd pedagog har ambitionen att ta reda 

på hur barn föreställer sig sina erfarenheter. 

Det framkommer också i studien att pedagogernas närvaro kan leda till att man blir inbjuden 

till en aktivitet. Man börjar först som en observatör och går sedan vidare till en deltagare i 

aktiviteten. Jung (2012) tar upp ett exempel där ett barn tar några blöjor vilket vidareutvecklar 

sig till en lek där den vuxne blir en efterföljare i leken som avslutas med att man räknar 

blöjorna, alltså lär sig barnet mattematik (Jung, 2012). 

En fråga som man bör ställa sig enligt i förskolan enligt Johansson (2011) är vilken atmosfär 

som skapas och kommuniceras mellan deltagarna. För att det ska vara ett framgångsrikt 
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lärande för barn, brukar ett gott klimat oftast betraktas som en bra förutsättning menar 

Johansson (2011). Hon menar att den allmänna atmosfären har en betydelse i barns lärande. 

Man kan säga att en atmosfär är länken mellan människor samt människor och omgivningen. 

Atmosfären kan vara från en samspelande  – pedagogen är lyhörd och är närvarande till en 

kontrollerande  – lärandet sker 

utifrån den vuxnas perspektiv som kan vara ett hinder för barn ska få möjligheten att utforska 

världen (ibid.). 

 

Förebild 

Löwenborg (2015) belyser att barn behöver få svar på olika frågor, det kan till exempel vara: 

 Hur handlar och agerar de vuxna runt omkring i olika sammanhang och situationer? 

 Hur bemöts jag av de vuxna? 

 Försöker de förstå hur jag känner och tänker? 

 Är de lyhörda för mina och andras känslor? 

 Hur bemöter de vuxna varandra? (sid.46) 

Genom att barnen ser hur de vuxna agerar, får barnen en uppfattning om hur man ska bete sig. 

Därför är det viktigt att pedagogerna ständigt tänker på hur de agerar i olika situationer, för att 

kunna vara en så bra förebild som möjligt. När det handlar om förebilder är det också bra om 

pedagogerna på ett positivt sätt kan involvera föräldrarna, så att förskolan och hemmet kan 

samarbeta tillsammans för att kunna utveckla barnens färdigheter (ibid.). 

I sin avhandling skriver Jung (2012) att stora barngrupper bidrar till att pedagogerna visar en 

lägre grad av känslighet och får sämre reaktionsförmåga, eftersom de måste dela sin 

uppmärksamhet på flera barn. Medan Mårdsjö Olsson (2010) påpekar att det är pedagogernas 

uppgift att ta ställning till och hitta en balans mellan sitt uppdrag, för att kunna avgöra vad 

som bör genomföras i barngruppen. 

 

Förskolans kvalitet 

I en studie som Mårdsjö Olsson (2010) har gjort visar resultatet att den största delen i 

förskolan används till omsorgsaktiviteter och en mindre del i förskolan används till planerade 

och strukturerade aktiviteter som blir ett lärande. Sheridan, Pramling Samuelsson (2012) 

menar att om pedagogen inte lyckats bilda en kommunikation mellan barnet och pedagogen, 

har den vuxna inte lyckats att få till det fortsatta lärandet. 
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Förskolan har som uppdrag att fokusera på varje enskilt barn, för att kunna skapa en bra 

förutsättning så att varje enskilt barn utvecklas som person. Det kan man göra genom att 

använda vardagen som ett ”undervisningstillfälle”, istället för att planera in bestämda tider 

som traditionen säger att skolan ska göra. (ibid.). 

  

Som grund för en pedagogisk verksamhet beskrivs de yttre förutsättningarna som 

grundläggande för hur verksamhetens innehåll genomförs. De yttre förutsättningarna grundar 

sig i politiska beslut som får en stor genomslagskraft för förskolans kvalitet. Förutom de 

politiska besluten påverkas förskolans kvalitet av pedagogernas utbildning, hur verksamheten 

organiseras och hur personaltätheten ser ut i förhållande till barngruppen (ibid.).  

 

För att kunna skapa en bra miljö där barnen tar in kunskap är det bra att veta när pedagogerna 

bör samla hela barngruppen och när de bör ha ”småmöten”. Olofsson (2010) tar upp ett 

exempel om samlingssituationer, där hon menar att när en samlings innehåll är sång, musik, 

drama och berättelser blir det spännande med många barn. Barn påverkas positivt när de får se 

hur andra barn agerar. Hon visar även på när pedagogerna bör ha ”småmöten” med barnen. 

Det kan till exempel vara när man ska föra samtal och reflektera. När man har färre barn har 

de chansen att komma till tals oftare, som bidrar till att man kan fördjupa sig i ämnet. För barn 

kan det vara inspirerande att lyssna på vad andra har att säga och få nya infallsvinklar samt 

känna att de tillhör en grupp. 

 

Läroplanen 

I förskolans läroplan (2010) påpekas det att leken har en viktig betydelse för lärandet. 

Förskoleverksamheten ska därför vara en lärorik, rolig och trygg miljö där barn får möjlighet 

att utmanas och lockas till lek och aktivitet som stimulerar barnen. Pedagogerna har som 

uppdrag att utgå från en helhetsbild av barnet och barnets behov. Med detta menas att 

omsorgsbiten, utvecklingen och lärandet tillsammans ska bilda en helhet. 

               Miljön ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande. Verksamheten ska främja leken, 

kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara på barnets intresse för att lära 

och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter (Skolverket, 2010, sid. 9) 

 

I läroplanen (2010) påtalas det även att: 

           Barnen ska kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge 

utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande, såväl 

inomhus som utomhus (Sid.7). 
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Teoretiska utgångspunkter 

I mitt examensarbete utgår jag ifrån det sociokulturella perspektivet som är skrivet av Lev S 

Vygotskij 1896-1934. I ett sociokulturellt perspektiv lär sig barn att samspela med varandra. 

Barnen tar i samspel till sig sätt att tala, tänka och utföra fysiska handlingar som de även blir 

delaktiga i (Williams, Sheridan och Samuelsson, 2000). 

I utvecklingsteorin som Vygotskij (2003) förespråkar menar han att barn utvecklar sitt lärande 

socialt. Han anser att den psykologiska utvecklingen alltid befinner sig i en förändring med 

andra. Det är en pågående process där människan har möjlighet att ta över och utveckla sina 

kunskaper och erfarenheter i en samspelssituation (Vygotskij 2003). 

 

När jag jämför utvecklingsteorin med dagens läroplan finner jag många likheter. Här nedan 

kommer jag redogöra för de begrepp som jag använder mig av i min kommande analys. 

 

Utvecklingsteorin som Vygotskij (2003) förespråkar kallas även för proximal utvecklingszon. 

I den proximala utvecklingszonen ingår det fyra steg. I steg ett utvecklas barnet tillsammans 

med den kapable (den mer kunniga), i steg två har barnet utvecklat en kapacitet till att lösa 

problem på egen hand. I steg tre har lärandet internaliserats och går på automatik, det har nu 

blivit en del av barnet som kan använda det i flera sammanhang och har fått beteckningen 

medierat lärande och är en utgångspunkt som Vygotskij pratar om när han diskuterar 

pedagogisk praxis. Bråten (1996) belyser att medierat lärande enligt Vygotskij sker i en 

internalisering där barn till en början är i ett samspel med andra, det vill säga att det finns 

något mellan individen och miljön för att förstå världen. Fjärde och sista steget fick aldrig 

någon didaktisk teori, utan här talade Vygotskij om en så kallad recursiv loop, där barnet 

återgår till steg två som innebär att lärandet internaliseras igen och sedan går på automatik 

(Kroksmark, 2003). 

 

När man pratar om samspel mellan barn kan det innebära olika för människor, beroende på 

vilka innebörder som man lägger i begreppet. Ett samspel för Vygotskij är enligt Strandberg 

(2006), en social kompetens i människans grundutveckling. Strandberg (2006) refererar till 

Vygotskij som menade att en social kompetens sker under alla former av ett samspel, det vill 

säga emotionella, existentiella, intellektuella och sociala former. Alla dessa förmågor har sina 

rötter i sociala relationer. Vygotskij menade att ett samspel lägger grunden till barnets 

utveckling och att människans samspel inte bara är en metod att stödja sina kunskaper och 

lärande på, utan att ett samspel är ett lärande och en utveckling (ibid.). 

 

Strandberg (2006) refererar till Vygotskij som menar att barn har en kulturell utveckling. I den 

kulturella utvecklingen får barnet tillgång till verktyg och tecken. Barns läroprocesser växer 

successivt fram när barn är aktiva och ömsesidiga i en interaktion med hjälp av redskap. 

Denna interaktion kallar Vygotskij för kulturell medierad aktivitet. Han menade att individen 

inte kan uppfatta världen på en gång, utan behöver använda sig av redskap och tecken för att 
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få kunskap om ett lärande. Här refererar även Kroksmark (2003) till Vygotskij som menade att 

människan utvecklas och internationaliseras med hjälp av kulturella verktyg, ett av verktygen 

är språket. 

 

Genom att använda mig av Vygotskijs sociokulturella perspektiv har jag en bra grund för att 

analysera mina kommande resultat utifrån mitt syfte och mina frågeställningar som är, vad 

pedagogerna ser på lekens betydelse och hur de uppfattar att leken kan bidra till barns 

kunskapsinlärning. Perspektivet hjälper mig att få syn på och analysera hur pedagogerna 

jobbar med barnen för att kunna utveckla det sociala hos dem, som bidrar till att barnen lär sig 

att samspela med varandra. Jag får också en förståelse för hur pedagogerna skapar ett lärande 

i leken. 
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Medodologisk ansats och val av metod 
 

Urval och undersökningsgrupp 

I mitt examensarbete har jag att använt mig av semistrukturerade intervjuer. Jag valde att 

intervjua fyra pedagoger på två olika förskolor i en tätort i Mellansverige. Två av 

pedagogerna jobbar på en 3-5 årsavdelning och de andra två pedagogerna jobbar på en 1-5 

årsavdelning. I mina undersökning ville jag intervjua pedagoger som var utbildade till 

förskollärare, eftersom det var just den yrkesgruppens uppfattningar jag var intresserad av. 

Mitt val av förskolor berodde på att jag kände till båda förskolorna sedan tidigare och jag 

ansåg att det var lättare att prata med pedagoger som jag redan kände. 

 

Datainsamlingsmetod 

Jag gjorde semistrukturade intervjuer och utgick från ett frågeschema med tre områden och 11 

frågor till dessa områden (se bilaga 2). I semistrukturerade intervjuer ställs mer allmänna 

frågor och möjlighet finns att ställa ytterligare frågor till de svaren som anses betydelsefulla. 

Det vill säga att man är inte bunden till sitt frågeschema, utan kan välja vad som är viktigt att 

lägga tid på (Bryman, 2008). Johansson och Svedner (2010) menar att när man ska göra en 

intervju ska den vara planerad och genomtänkt inför samtalet mellan intervjuaren och 

respondenten. 

 

Mina områden för att besvara mitt syfte  var: 

 

- Vilken betydelse anser förskollärarna att leken har i barns lärande?  

 

- Vilken betydelse anser förskollärarna ha i leken?  

 

- Vilka olika roller pratar förskollärarna om som de kan använda sig av i barns lek och 

lärande? 

 

Genomförande 

För att jag skulle få göra mina intervjuer började jag med att ta kontakt med områdets 

förskolechef och informerade om vilket syfte min studie hade. När jag hade fått ett 

godkännande att utföra min undersökning, ringde jag upp förskolorna i området jag önskade 

vara på. Första kontakten med respondenterna gjordes via telefon, där jag informerade om 
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undersökningens syfte och informationsbrevet som jag skulle skicka ut via mejl samt hur min 

intervju skulle gå till och hur min data skulle samlas in. 

Tid och plats när intervjun skulle äga rum gjorde vi upp tillsammans genom önskemål om tid 

samt vad som passade avdelningens schema. Alla respondenter bestämdes inte via telefon, 

utan valdes utifrån vilka i arbetslaget som hade möjlighet att bli intervjuade. Intervjuerna tog 

plats i förskolornas verksamhet. 

För varje intervju hade jag avsatt ca 45 minuter, men mina intervjuerna växlade mellan 20-40 

minuter. Jag hade tillsammans med min handledare innan gått igenom hur frågorna kan läggas 

upp och ungefär hur många följdfrågor som skulle finnas med. För att dokumentera 

intervjuerna använde jag mig av ljudupptagning som jag sedan transkriberade för att få så 

detaljerade beskrivningar som möjligt. 

 

Bearbetning 

När jag hade intervjuat alla respondenter påbörjade jag mina transkriberingar. Ljudfilerna 

spelade jag upp flera gånger för att jag skulle kunna återge beskrivningarna så exakt som 

möjligt. Mitt empiriska material blev totalt 10 A4-sidor efter att jag sorterat bort de delar som 

inte var relevanta för min studie. Under mina transkriberingar valde jag att sammanställa varje 

fråga för sig, det gjorde jag för att jag ville jämföra om det fanns några likheter eller olikheter 

i svaren. Efter att jag hade gjort mina transkriberingar analyserade jag svaren jag fått, för att 

få en uppfattning om hur pedagogerna svarat på frågorna. I analysen använde jag mig av 

begrepp ut Vygotskijs utvecklingsteori, begreppen som jag valt att använda mig av är: 

mediering, proximal utvecklingszon och redskap. Jag har även valt att avidentifiera mina 

respondenter genom att använda fiktiva namn. Detta för att kunna återge mer exakta svar utan 

att röja respondenternas identiteter. Namnen jag valt att använda mig av i resultatdelen och 

analysen är: Anna-Carin, Linda, Magda och Sara. 

 

Etiska överväganden 

Beroende på vilket forskningsområde man väljer att skriva om tillkommer det olika kodexar, 

ordet kodex kan definieras som regler som kan användas när forskaren ska handla etiskt mot 

de medverkande i en undersökning (Vetenskapsrådet, 2011) 

I min undersökning har jag tagit hänsyn till flera etiska överväganden. Jag började med att 

kontakta förskolechefen för att få ett godkännande till att få göra mina intervjuer i områdets 

förskolor. Detta belyser även Löfdahl (2014), som menar att forskaren alltid ska kontakta 

förskolechefen innan den hör av sig till respektive förskolan, för att be om tillåtelse till att 

göra sin undersökning. När jag hade fått ett godkännande ringde jag till respektive förskola 
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och frågade om det var okej att intervjua två pedagoger på varje förskola, totalt intervjuade 

jag fyra pedagoger som jobbar på olika avdelningar.  

Löfdahl (Jfr, 2014) belyser även andra viktiga punkter som är bra att känna till när en 

undersökning ska göras. Till exempelvis att det ska finnas ett informationsbrev (se bilaga 1) 

som innehåller de uppgifter som behövs för att ta ställning till att delta i undersökningen. I 

informationsbrevet ska de medverkande ge sitt samtycke och det ska även informeras om att 

det när som helst under undersökningen kan avbryta sitt deltagande, även om de från början 

har gett sitt samtycke till att delta i undersökningen. Jag informerade även hur ska jag skulle 

använda min data och att den efter avslutad kurs ska förstöras så inget finns kvar som kan visa 

vilka jag intervjuat. När jag hade intervjuat pedagogerna på förskolorna och transkriberat 

intervjuerna valde jag att använda mig av fiktiva namn som innebär att jag inte avslöjar vilka 

pedagoger jag intervjuat.  

När jag sedan ska redovisa mitt examensarbete inför andra är det viktigt att jag tänker på att 

garantera en anonymitet hos de medverkade, ingen ska gå att känna igen. Det är också viktigt 

att tänka på att avidentifiera delar av den datan man fått in så att man inte känner igen en 

respondent via svaret (ibid.). 

 

Reliabiliteten, generaliserbarheten och validiteten 

Reliabiliteten handlar om studiens trovärdighet, om forskaren på ett noggrant sätt samlat in 

sina data och fått tillräcklig data för att kunna dra rimliga slutsatser (Roos, 2014). Jag anser att 

min studie har hög reliabilitet eftersom jag varit noga med att ställa samma frågor till varje 

respondent. 

 

Begreppet generaliserbarhet innebär i vilken grad resultaten kan gälla, om det gäller för fler 

än de som undersöks (Johansson & Svedner, 2010). I min studie kan jag inte dra några 

generella slutsatser, eftersom jag bara intervjuat pedagoger i ett område i en kommun. Men de 

slutsatser jag kan dra stämmer väl överens med mina erfarenheter från tidigare praktikplatser. 

 

Validiteten handlar om studiens giltighet. Roos (2014) formulerar det såhär: 

 Mäter jag det jag avsett att mäta? 

 Är mina frågor giltiga för att svara på mitt syfte? (sid.53) 

Utifrån mina data som jag fått in kan jag se att frågorna jag använt mig av stämmer väl 

överens med syftet som jag angett. Det förekom även att en av intervjupersonerna nästan 

citerade ett stycke ur den litteraturforskning jag använt mig av. 
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Resultat 

I den här delen kommer jag att sammanfatta varje intervjutema var för sig. Mina områden 

som jag utgick ifrån är – vilken betydelse anser förskollärarna att leken har i lärandet, vilken 

betydelse anser förskollärarna ha i leken och vilka olika roller pratar förskollärarna om som 

de kan använda sig av i barns lek och lärande. Jag har valt att redovisa resultaten med både 

sammanfattningar och citat, det gör det mer tydligt för läsaren när det är flera som tycker lika 

samt citat som visar på mer trovärdighet. För att inte avslöja vilka jag intervjuat har jag använt 

mig av fiktiva namn. 

 

Vilken betydelse har leken i barns lärande? 

När man kommer till leken som förekommer i förskolan var självklart alla pedagoger eniga 

om att leken har en stor betydelse för barns lärande. En av pedagogerna sa:  leken är ”a och 

o” (Anna-Carin). Det är genom leken som barn får möjlighet att bearbeta saker och ting. 

Leken finns i förskolan av olika anledningar, den är till exempel där för att barn ska ha roligt 

och se vänskapsrelationer. Barnen får även möjlighet att se hur man kan vara mot varandra i 

olika leksituationer. Sara berättade att lek och intresse är det som ligger till grund för barns 

lärande. Hon menade att ju fler sinnen ett barn använder sig av, desto mer kan de lära sig. Hon 

ansåg också att barn behöver leka för att lära sig och därför förekommer det många rollekar i 

förskolan. Där kan barnen få fakta om olika kunskaper som de sedan kan bearbeta med hjälp 

av sina intryck. Detta bidrar till att barnen skapar en förståelse som blir en kunskap och detta 

kan man även läsa om i förskolans läroplan (2010). 

Ett barn som leker kan ses på flera olika sätt. Det kan antingen vara när barn själva skapar en 

lek eller när en pedagog styr en lek. När barnen själva skapar en lek använder de sin fantasi 

mer, till exempel i en familjelek eller en ”ge och ta” lek. Linda gav ett exempel när en lek som 

styrs av en pedagog och svarade såhär: 

           Det kan vara att en pedagog vill att barnen ska ta instruktioner, lyssna, göra en 

grupplek, eller kunna springa. Det som jag visar i min styrda lek kommer ofta fram i 

den fria leken i deras bearbetning. Bearbetningen kommer från exempelvis en film vi 

sett eller ett experiment. Vi bidrar till deras sätt att bearbeta kunskapen (Linda). 

 

En annan pedagog svarade så här: 

            Ett barn som leker kan förekomma i en fri lek och en styd lek. I den fria leken är det    

barnen som påverkar leken, men sen är vi med om det behövs styras upp och hjälpa 

barnen att kommunicera (Magda). 
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På avdelningen som Anna-Carin jobbar på behöver hon och kollegorna under vinterhalvåret 

vara med och styra upp leken mer. Hon gav ett exempel som lät såhär: 

         Det beror på att vi är inne mera. Barnen får mindre plats att röra sig på och det blir 

mera konflikter mellan barnen och då behöver vi vuxna vara med och hjälpa till att 

styra upp det mera. När vi är ute mera kan dem vid konflikter gå undan. (Anna-Carin). 

 

När jag frågade om barngruppens storlek märkte jag snabbt att det var ett dilemma som de 

inte riktigt var nöjda med. På en 1-5 årsavdelning ansåg Linda att det inte var bra för de 

yngsta barnen med en så stor barngrupp, men i den här situationen är det pengarna som styr 

vilket inte är rätt mot barnen. Det påverkar bland annat personalstyrkan och antal förskolor 

som skulle behövas byggas för att få till en mindre barngrupp. Men det positiva med storleken 

menar Linda är att det finns ett större urval att välja på, barnen har alltid någon att leka med.  

Sara gav mig svaret att inlärningen ser olika ut beroende på hur stor barngruppen är och 

vilken barngrupp det är och svarade såhär:  

         Om vi hade haft en mindre barngrupp hade vi nått fram till alla barnen mycket mera. 

Men det beror på vad det är, ett bra tillfälle kan vara i en rollek där man lär sig och 

berättar hur man kan göra. Där tar barnen efter varandra och lär varandra. I en rollek 

har även barnen en diskussion mellan varandra (Sara). 

 

Om man jämför barngruppen med ytan som finns inne på avdelningen går den inte alltid ihop. 

Det beror på att det kan bli för många barn i ett rum och det lätt blir konflikter mellan dem. 

Här frågade jag Anna-Carin hur de löste det på deras avdelning och hon svarade att de väljer 

att ha god kontakt med varandra genom att kommunicera och ha uppsikt när det blir en plats 

ledig i ett rum, det bidrar även till att barnen lär sig vänta på sig tur. 

För att barngruppen ska fungera tillsammans menar pedagogerna att det måste finnas ett 

samspel mellan barnen. För att bygga upp ett samspel visade det sig att det var viktigt att man 

jobbade med värdegrund i förskolan, som även står med i förskolans läroplan (2010). Om en 

pedagog märker att det finns barn som blir orättvist behandlade, ska man som pedagog gå in 

och hjälpa till med att kommunicera för att kunna lösa situationen. Pedagogen behöver i den 

här situationen veta om det är något som ska diskuteras med alla barnen, det vill säga hela 

barngruppen och när pedagogen ska ta det i den lilla gruppen. Om en pedagog tar upp något 

med hela barngruppen ska det vara relevant för alla, om det däremot hänt något mellan två 

barn bör pedagogen undvika att ta det att det i helgrupp. Här behöver pedagogen istället ta 

undan de barnen det handlar om och prata om det som hänt för att försöka reda ut situationen. 

 

När Linda med kollegor arbetar med värdegrund på sin avdelning går någon in i leken och 

hjälper till om de anser att det behövs, för att kunna lösa situationen som uppstått. 
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På Anna-Carins avdelning arbetar de genom att visa på det barnet som exempelvis försöker ta 

en leksak från en kompis. Genom att arbeta på detta sätt anser Anna-Carin att barnet får en 

större förståelse för att man inte bara tar en leksak utan att fråga. 

 

Vilken betydelse har pedagogen i leken? 

När en pedagog är ute och jobbar i en förskola är det bra att kunna läsa av vad barnen vill. Till 

exempel när barnen vill att en vuxen ska vara med och när de inte vill det. När jag ställde 

frågan i vilka situationer som en pedagog ska vara närvarande i rummet, fick jag som svar att 

det är något som en pedagog får avgöra i stunden. Här var alla pedagoger tämligen överens 

om att det inte gick att svara på, det är något som inte går att säga innan att här ska du vara en 

deltagare och där ska du vara en observatör. Magda och Sara svarade liknande och sa att det 

är en bedömning som pedagogen får avgöra i stunden. Men om pedagogen ser att leken inte 

breddar sig kan han/hon hjälpa till med inslag på hur man kan göra. Det kan även vara ett barn 

som har svårt med det sociala och då kan pedagogen behöva vara startmotorn så att barnet 

kommer igång i leken. Även Anna-Carin höll  med och menade att det är något pedagogen 

märker ganska snabbt om barnen inte vill att en vuxen ska vara med, pedagogen kan istället 

sätta sig vid dörröppningen så att den vuxna ändå har koll på vad barnen gör i flera rum och 

vara behjälplig när det behövs. Här handlar det om att den vuxna ska visa respekt för barnen 

och vise versa. En pedagog bör också vara lyhörd för att kunna upptäcka om det är en lek som 

håller på att gå överstyr. 

 

Här var också Linda var inne på samma spår: 

              Man kan känna av om det går lugnt och bra till, då behöver man inte vara med i 

leken. Men om det är hetsigt kan man höra lite och fråga om man får vara med. Och 

även om det går vilt, då kan man gå in (Linda). 

 

När det handlar om pedagogernas betydelse, var jag också intresserad av hur viktigt det är att 

barnen lär sig genom lek. Här fick jag som svar av pedagogerna att en kunskap går mycket 

lättare att träna in om ett barn tycker det är roligt och visar ett intresse för det. Istället för att 

sitta och träna in kunskap som barnen inte får samma möjlighet att bearbeta. I en lek får 

barnen vara med under en upplevelse som kan bestå av rollekar eller experiment. 

Anna-Carin ansåg att det är individuellt och gav detta som svar: 

         Det finns vissa barn som inte leker, utan barn som bara iakttar de andra barnen. När 

barnet är med en vuxen så vill de visa att de kan och i det här fallet så kan barnet 

behöva ännu mera utmaning i lärandet (Anna-Carin). 
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Vilka olika roller kan man som pedagog använda sig av i 

leken och lärandet? 

I mina intervjuer framkom det olika roller som pedagogerna kan använda sig av. Det kan 

bland annat vara den trygga pedagogen, observatör, medlare eller en auktoritär roll. 

Den trygga pedagogen kan förekomma vid olika tillfällen under dagen, det kan bland annat 

vara när barnen blir lämnade på morgonen eller när de ska vila. Under vilan förekommer att 

pedagogen är själv med minst tio barn och när barnen känner sig trygga har de lättare att 

somna till.  

 

Observatör kan pedagogen till exempel vara när han/hon börjar på morgonen. Då kan det vara 

bra att börja som observerar för att se vad som händer och vilka barn som är på förskolan. För 

att sedan övergå som medlare om pedagogen skulle upptäcka att en lek håller på att bli för 

uppspelt. Vid dessa tillfällen är det bra att gå in och hjälpa till, genom att lugna ner barnen. En 

roll som observatör innebär också att man ska ha uppsikt under lekens gång. Man behöver 

därför göra sig ”osynlig” ibland, för att se vad det är som inte fungerar. När man har skaffat 

den kunskapen kan man gå in som medlare och försöka lösa situationen på ett pedagogiskt 

sätt. Här är ett exempel på hur det kan se ut: 

               Det kan vara genom att hjälpa dem att kommunicera och lyssna på varandra. Barn är 

relativt egocentriska i den här åldern och kan ha svårt med samspel (Magda). 

 

Rollen som medlare intar en pedagog när något sker, det kan vara både i positiva och i 

negativa situationer. 

I förskolan behöver pedagogen inta en auktoritär roll, det kan exempelvis vara när man ska få 

ordning på den stora barngruppen. 

               En auktoritär roll kan vara bra att använda sig när man ska visa vad som gäller, 

annars blir man lätt vilsen. Exempelvis i matsituationer har jag och mina kollegor 

redan bestämt hur vi vill att det ska vara (Sara). 

 

Sara poängterar att barnen ändå kommer med som medbestämmande i förskolans vardag. Hon 

berättar att många barn mår bra av att veta vilka regler som gäller. Det finns regler som 

barnen måste förhålla sig till och regler som barnen får möjlighet att vara med och påverka. 

De reglerna som barnen måste förhålla sig till är samhällsreglerna. 

 

När det handlar om pedagogernas roller, frågade jag också om det var okej att pedagogerna 

bestämde med vilka barnen skulle leka med och här fick jag lite olika svar. Men alla 

pedagoger var ändå eniga om att det var bra med varierade lekgrupper. Det bidrar till att 
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kamratrelationerna ökar samt att barnen får möjlighet att testa lite olika material som finns på 

avdelningen. 

 

Alla barnen på de olika avdelningarna hade lekgrupper där barnen delades in i olika rum. 

Grupperna bestämdes antingen av pedagogerna eller av barnen själva. När barnen var 

indelande i grupper, pågick lekgrupperna ungefär en halvtimme. Sedan var det mera fritt för 

barnen att bestämma vart de ville vara. Ett exempel på en indelning lät såhär: 

               På vår avdelning får barnen välja vart de vill vara genom våra valkort ”bild på 

rummet” och då är de i rummet kanske 20 minuter och så har vi en annan variation 

där vi har barnens foton och tar fram byggrummet och drar tre kort med barn på. Så 

är de i rummet och det är för att bredda och blanda dem lite mera (Linda) 

 

 

I mina intervjuer framkom det några intressanta roller som pedagogerna använder sig av i 

förskolan. Bland annat att den trygga pedagogen som ska finnas tillgänglig för barnen, när det 

finns ett behov av att sitta och prata eller bara finnas där för barnen och visa att man bryr sig. 

En annan intressant roll som framkom var rollen som observatör. Syftet med denna rollen var 

att barnen ska få utvecklas framåt genom att pedagogerna avgör när och hur man ska gå in så 

att barnen kan utvecklas och bli mer självständiga med tiden som går. Ledarrollen som 

pedagogerna kan använda sig av intas vid en styrd aktivitet som bidrar till att pedagogerna får 

se vad varje barn behöver utvecklas vidare på.  

Det framkom också av pedagogerna att leken bidrar till att barnen får möjlighet att bearbeta 

sina kunskaper genom leken, som resulterar i att de utvecklas och växer som person. 
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Analys av resultat 
 

I den här delen kommer jag att analysera mina intervjuresultat. Jag kommer att utgå från 

samma rubriker som jag använt mig av i resultatet för att lättare vägleda dig som läsare.  

 

Vilken betydelse har leken i barns lärande? 

Utifrån mina resultatet framkommer det att leken har en stor betydelse för barns lärande. 

Pedagogerna menar att leken bidrar till att barn får möjlighet att bearbeta det som de gått 

igenom. Varpå Mårdsjö Olsson (2010) tar upp att pedagoger som iscensätter möjligheter där 

barn får chansen att tänka självständigt, bidrar till att barnen blir mer medvetna om sina 

färdigheter och sitt vetande. Detta kopplar jag till Vygotskijs utvecklingszon. Kroksmark 

(2003) menar att barnet ständigt befinner sig i den proximala utvecklingszonen, som bidrar till 

att barnet uppnår en högre nivå genom en pågående lärandeprocess. Barnet kan därifrån 

fördjupa sig i de kunskaper de har för att få en djupare förståelse av hur de kan bygga vidare 

på kunskapen (Mårdsjö Olsson, 2010). Pedagogerna ser sig här som kunniga, utifrån det 

sociokulturella perspektivet och kan utmana barnen i den närmaste utvecklingszonen. Det 

framkom också i mina intervjuer att leken bidrar till att barnen får möjlighet att träna på den 

språkliga kommunikationen, som är en viktig faktor för att barn ska kunna skapa 

vänskapsrelationer med varandra. Enligt Vygotskij sammanfogas tänkandet och språket med 

varandra vid en bestämd tidpunkt under individens utveckling. Han menar att tänkandet blir 

språkligt och att språket blir förståeligt (Bråten, 1996). Här fick jag en tydligt förståelse för 

hur pedagogerna använder sig av språket som ett medierat verktyg. Strandberg (2006) menar 

att i en mediering finns det något mellan individen och miljön, som bidrar till att barnen erfar, 

tolkar och uppfattar världen. 

  

Det framgick också att det förekommer både fri lek och styrd lek i förskolan. När barnen leker 

i den fria leken använder de sin fantasi mer än vad de gör i den styrda leken. I den styrda 

leken är det pedagogerna som bestämmer vad som ska ske. Enligt Olofsson (2010) är det i 

leken barnen får möjligthet att utforska olika områden som gör att barnen erfar och får större 

kunskaper. Även här kopplar jag till Vygotskijs proximala utvecklingszon (Kroksmark, 2003), 

där pedagogerna ser barnen i deras utvecklingszon för att hjälpa barnen så de får en en ökad 

kunskap. Pedagogerna belyste även att barnen får möjlighet att påverka verksamhetens 

upplägg, genom att tycka och tänka som bidrar till att barnen får ett inflytande i 

verksamheten. Det framkom också i mina intervjuer att det förekomma mer styrd aktivitet när 

man är inomhus eftersom det ger barnen mindre utrymme att leka på, speciellt i en större 

barngrupp. Då är det viktigt att pedagogerna har en bra kommunikation på avdelningen för att 

tillgodose barnens önskemål när de är intresserade av att byta aktivitet. Här kan jag tydligt se 

hur pedagogerna arbetar med samspelet för att tillgodose barnens behov. Strandberg (2006) 

menar att ett samspel inte bara är en metod som barnen kan stödja sina kunskaper och lärande 

på, utan är ett lärande och en utveckling. Här menar Mårdsjö Olsson (2010) att det är 
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pedagogernas uppgift att strukturera upp verksamheten så att barnen i första hand tjänar på 

det. Hon menar att det ska finnas en känsla av ordning och reda som även uppskattas av både 

ledning och vårdnadshavare (ibid.).  

Av intervjuerna framgick också att samspelet var viktigt mellan barn och pedagog för att de 

ska förstå vad som är rätt och fel. Pedagogerna behöver i den här situationen vara lyhörda och 

ha uppsikt över barngruppen, så att de finns till hands när det dyker upp situationer som 

pedagogerna behöver hjälpa till med kommunikation mellan barnen för att hitta en lösning. 

Dale (1996) refererar till Vygotskilj som menar att lek och undervisning blir en utveckling i 

lärandet. Genom att barnen leker och spelar, lär de sig att handla efter olika regler som gör att 

de blir mer medvetna om hur de ska vara i det sociala samspelet (ibid.).  

 

Vilken betydelse har pedagogen i leken? 

I resultatet framkom det att en lyhörd pedagog har bättre koll på vad som sker i barngruppen 

och har större möjlighet att upptäcka om en lek håller på att gå överstyr samt att pedagogerna 

lär känna vad barnen tycker och tänker. En pedagog som har kunskapen att läsa av vad barnen 

vill, kan visa hur man respekterar varandra genom att inte tränga sig på. Istället kan 

pedagogen vara en observatör som kommer närmare leken och visa att man finns behjälplig 

när barnen har ett behov det.  Att vara lyhörd innebär också att den vuxne kan upptäcka när 

barnen har svårt att kommunicera med varandra. Då behöver pedagogerna avgöra utifrån hur 

situationen ser ut - när och hur man ska hjälpa till för att ge barnen en chans att lösa 

situationen på egen hand. I mina intervjuer framkom att det finns inget svar på vilket som är 

det bästa tillvägagångssättet, utan det är olika från gång till gång. Även här kan man se att 

pedagogerna arbetar utifrån den proximala utvecklingszonen, genom att de avgör från hur 

situationen ser ut och inte agerar på en gång när de anser att barnen själva har förmåga att lösa 

det som uppstått. Lindqvist (1999) refererar till Vygotskij som menar att han inte såg 

pedagogerna som en uppfostrare, utan en som skulle finnas där för barnen och skapa en social 

miljö. 

 

Pedagogernas sätt att lära ut har visat sig vara en fördel i och med att de sker genom lek. Det 

bidrar till att pedagogerna lättare får med sig barnen till kunskapsinlärning och som en av 

pedagogerna svarade så ansåg han/hon att det inte skulle ske på något annat sätt än lek. De är 

fortfarande barn och de ska inte behöva växa upp för tidigt. Bråten (1996) refererar till 

Vygotskij som menar att barnets utveckling sker i två omgångar: först sker utvecklingen 

socialt och sedan individuellt. Även Strandberg (2006) refererar till Vygotskij som visar med 

hjälpt av en triangel hur en människa erfar kunskaper, där människan och världen är i de två 

nedre hörnen som tillsammans skapar kunskap om verktyget som är i det övre och tredje 

hörnet. Denna triangel visar på hur pedagogerna använder sig av en medierad aktivitet som 

ska göra det tydligt för barnen och tillsammans erfara och skapa kunskap om världen.  
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Vilka olika roller kan man som pedagog använda sig av i leken och 

lärande? 
 

I intervjuerna framgick det att pedagogerna använde sig av olika roller vid olika tillfällen 

under dagen, detta gav pedagogen olika ansvarsområden. Till exempel att man ska finnas där 

för barnen när inte föräldrarna befann sig i förskolan. Pedagogerna ska också skapa en lärorik 

leksituation, som bidrar till att barnen tar till sig kunskap, likt Williams (2000) som 

uppmärksammar och belyser att förskolan ska skapa möjligheter så att barnen kan lära sig av 

varandra. I den här situationen blir den viktigaste faktorn kamratsamverkan (ibid.). Som också 

kan säga vara ett verktyg som pedagogerna använder sig av för att bidra med kunskap mellan 

barnen. Här är det pedagogernas uppgift att se till att barnen vill samarbeta med varandra för 

att kunna skapa en bra miljö och en verksamhet som främjar barnen i förskolan (ibid.). I en 

lärorik leksituation kan pedagogen också använda sig av en auktoritär roll, som bidrar till att 

barnen lär sig lyssna och förstå vilka regler som gäller. Men det är viktigt att man bjuder in 

barnen så alla blir delaktiga och tillsammans kan vara medbestämmande i vardagen. Detta 

exempel visar tydligt på hur pedagogerna bjuder in barnen till ett samspel. 

 

Det framgick också att det är positivt att vara med och påverka så att barnen inte leker med 

samma kompis hela tiden. Utan att barnen varierar med vilka dem leker med. Det resulterar i 

att barnen får en större kompiskrets och har större möjlighet att välja vem de ska leka med om 

det inte funkar att leka med sin ”bästis” och som Williams (2000) belyser har barn möjlighet 

att använda sig av varandras erfarenheter, som kan bidra till att barn sinsemellan kan diskutera 

och komma fram till olika lösningar som främjar hela barngruppen. Här kan man tydligt se 

hur den proximala utvecklingszonen kommer in i lärandet (Kroksmark, 2003). Genom att 

pedagogerna delar in barnen i olika lekgrupper får barnen ta del av varandras kunskaper, som 

bidrar till att barnen utvecklas vidare. 
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Diskussion 
 

Metoddiskussion 

 

I min undersökning valde jag att använda mig av semistrukturerade intervjuer framför 

enkäter, för att få så utförliga svar som möjligt. Jag fick möjligheten att ställa ytterligare en 

fråga när jag ansåg att för att kunna få en personlig kontakt med pedagogerna. Om jag hade 

använt mig av enkäter, tror jag inte att jag hade fått lika utförliga svar som jag fick i mina 

intervjuer. När jag intervjuade mina respondenter var jag intresserad av förskollärarnas 

synsätt, för att sedan kunna göra en jämförelse med forskningsöversikten och se vilka resultat 

jag fått fram. I min undersökning anser jag att intervjumetoden fungerade bra och jag anser att 

jag har fått rikliga och varierande svar som ger en ökad förståelse för lekens och 

pedagogernas betydelse i förskolan. För att komplettera min undersökning skulle jag även 

kunna även kunna använda mig av observationer för att fastställa det som respondenterna 

svarat i mina intervjuer. Andra strategier som jag skulle kunna använt mig av i min 

undersökning, hade kunnat vara att skicka ut enkäter till pedagoger från flera förskolor i 

kommunen för att se om pedagogerna hade liknande åsikter. 

 

Ordet betydelse i mitt syfte går att diskutera då jag inte har undersökt hur pedagogerna ska 

tycka och tänka. Studien syftade istället till att undersöka vad förskollärarna anser om leken 

och lärandet. Utifrån mina intervjuer anser jag att jag har fått en större förståelse för hur jag 

som blivande förskollärare kan arbeta med barns inlärning samt integrera de olika 

kunskapsområdena. 

 

Att intervjua var något nytt för mig och jag märkte att jag det gick lättare att intervjua från 

gång till gång. Eftersom jag hade delat upp mina intervjuer till två olika dagar fick jag 

möjligheten att transkribera innan jag skulle göra mina andra två intervjuer och fundera över 

hur jag skulle kunna förbättra min intervjuteknik utifrån mina frågor som jag tidigare ställt. 

Nu när jag har gjort mina intervjuer anser jag att jag gjorde ett bra val att intervjua pedagoger 

som jag tidigare träffat, detta bidrog till att jag som intervjuare var mer sansad. Innan mina 

intervjuer hade jag skickat ut frågorna till en av respondenterna som hade frågat om det. Jag 

kan i efterhand se att det för mig hade varit en fördel om jag hade skickat ut frågorna till alla 

respondenter innan intervjuerna. Då hade jag kanske fått utförligare svar av respondenterna 

som hade haft möjligheten att förbereda sig och fundera kring frågorna. Det visade sig även 

att jag som intervjuare hade kunnat förbereda mig bättre genom att göra en provintervju innan 

jag intervjuade pedagogerna, för att kunna gå på djupet på alla frågor. Det blev lätt att vi 

fastnade på de första frågorna och då hade jag inte tillräckligt med tid kvar för att gå djupet på 

mina andra frågor. Men jag upplevde att pedagogerna försökte hjälpa mig så gott de kunde för 

att besvara mina frågor. 
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Resultatdiskussion 

 

Syftet med min studien var att undersöka vad pedagogerna anser om lekens betydelse och hur 

de kan bidra med kunskap. Här nedan för jag en kritisk granskning av mina resultat utifrån 

egna reflektioner samt med stöd av forsknings- och litteraturgenomgången. 

 

I mina intervjuer kom pedagogerna ofta tillbaka till lekens betydelse och varför den finns. 

Pedagogerna menade att det är i leken som barn lär sig att samspela och få kunskap om vilka 

regler man ska följa samt hur man ska vara en god medmänniska. Även forskarna som jag 

lyfte fram i forsknings- och litteraturgenomgången nämner att leken är ett viktigt moment för 

barn. Men det framkom också att gruppstorleken ibland kan påverka barns kunskapsinlärning. 

Detta belyste även Jung (2012) som menade att den kan försämra pedagogernas känslighet 

och reaktionsförmåga. Här berättade även en av pedagogerna att de inte alltid ansåg att de 

kunde nå fram till alla barnen som de hade kunnat gjort om gruppen varit mindre. När man 

hör detta kan man fråga sig om barnen hinner lära sig tillräckligt innan de ska börja i 

grundskolan. Men som framgår av förskolans läroplan finns det inga fasta mål uppsatta utan 

den innehåller mål som bör eftersträvas, det är därför viktigt att utgå från varje enskild 

individ. Och som Lindqvist (1996) belyste tidigare, menade hon att förskolan ska integrera 

kunskaperna i varandra och att förskolans läroplan ska vara spontan, vilket innebär att ett 

lärande kan ske lite var som. Det behöver inte vara under en aktivitet, utan det kan vara när 

barnen till exempel ska klä på sig. Betydelsen av leken i förskolan handlar om att förmedla de 

grundläggande kunskaperna till barn på ett inspirerande sätt, likt mårdsjö Olsson (2010), som 

menar att det är pedagogernas uppgift att stimulera barnen till att gå vidare i sitt lärande. Även 

Skånfors (2013) belyste barns vetgirighet i sin avhandling och menar att kompisarna kan vara 

till hjälp för att kunna förstå diverse problem och funderingar. Leken är en kontinuerlig 

lärande process som pågår under hela vistelsen i förskolan. Pedagogerna kan genom leken 

spela upp en konkret situation som de tillsammans med barnen kan prata om och ge barnen 

funderingar som kan leda till en diskussion och en fördjupad förståelse. Leken kan på så sätt 

lära barnen värderingar som t.ex. vad som är rätt och fel, att alla är lika mycket värda och de 

olika färdigheter som behövs senare i livet. Detta belyste även Löwenborg (2015) som tog 

upp hur färdigheterna kan sätta sig. 

  

Pedagogerna har i sin tur som uppgift att inspirera och ge barnen en lust och ett driv till att 

vilja lära sig. Som pedagog är viktigt att ge barnen funderingar som får dem att ta plats och 

tänka självständigt. Verksamheten ska struktureras upp så att barnen får möjlighet till att 

utmanas som individ och som man kan läsa i förskolans läroplan (2010) ska miljön vara 

öppen, innehållsrik och inbjudande (sid.27). Även Olsson (2010) belyser att varje aktivitet 

som sker i förskolan ska ha ett innehållsrikt och ett meningsfullt lärande för varje individ. 

Men för att det ska bli en innehållsrik och meningsfull aktivitet bör man som pedagog avgöra 

hur många barn som ska vara med (Olofsson, 2010). Det visade sig också att det är viktigt att 

pedagogerna tänker på när de ska dela på barngruppen och när pedagogen ska ha en samling 
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med hela gruppen. Detta kan vara avgörande för att pedagogerna ska få kunskap om och se 

vad varje enskild individ behöver utvecklas på. Genom att pedagogerna anordnar olika 

lekgrupper får barnen leka med olika kompisar och får även tillgång till olika material. Barnen 

får då ta del av varandras kunskaper och intressen, som de i vanliga fall inte skulle få göra om 

de alltid fick välja helt själva. Och som Mårdsjö Olsson (2010) tidigare nämnt behöver man 

ställa sig frågan hur ett barn ska förstå ett innehåll av det som erbjuds i verksamheten, för att 

det ska kunna vara till barns fördel. 

 

I mina intervjuer framkom det också att de olika rollerna bidrar med olika kunskaper och 

förståelser. Till exempel att den trygga pedagogen har en förståelse för vad barn tycker och 

tänker, här är det viktigt att pedagogen lyssnar på vad barnen har att säga. Det här belyser 

Jung (2012) i sin studie som menar att barnen ska känna en trygghet i förskolan, någon som 

de kan lita på och få stöd ifrån. När man är en observatör är det viktigt att man visar hänsyn 

till barnen, genom att försöka hjälpa till i en situation som man behövs i utan att klampa in när 

barnen vill leka själva. Det är viktigt att pedagogerna ställer sig frågan när man ska gå in och 

hjälpa till. Det finns situationer som pedagogerna vet att barnen klarar av själva och då är det 

viktigt att barnen får chansen att lösa situationen som uppstått. Men om det däremot skulle 

uppstå en situation som man anser att barnen behöver hjälp med att lösa, är det bra om 

pedagogen blir en medlare som försöker hjälpa till med kommunikationen. Samma sak gäller 

även när man ska reda ut något som uppstått. Det är inte alltid lämpligt att diskutera fram en 

lösning med hela barngruppen, utan diskutera situationen med de berörda. Som Jungs (2012) 

resultat visar, sägs det att rollen som observatör är den viktigaste rollen i förskolan. Han 

menar att en pedagog som har rollen som observerar får reda på hur ett barn känner sig och 

hur det utvecklas från dag till dag. Därför är det viktigt att man som pedagog är lyhörd för att 

kunna avgöra när man som pedagog ska gå in och hjälpa till och när det är rätt läge att vänta 

innan man hjälper till. En annan viktig aspekt som bör förekomma i förskolan är att barnen 

bör få vara med och bestämma hur deras vardag ska se ut. detta belyser även Lindqvist (1996) 

som skriver att förskolan bör tolkas som ett offentligt rum som barnen och pedagoger 

tillsammans iscensätter. 

 

 

Slutord 
 

Min slutsats av denna studie är att lärandet på förskolan har en annorlunda och mer flexibel 

struktur i sin läroplan (Lindqvist, 1996) om man jämför med läroplaner för högre åldrar, då 

inlärningen sker mer utspritt under hela dagen. Efter att ha intervjuat pedagogerna i förskolan 

har jag fått fram att leken används som ett naturligt och intresseväckande sätt för att skapa 

olika situationer där barnen kan utvecklas. Barn kommer till förskolan med olika 

förutsättningar och behöver utveckla olika färdigheter mer individuellt. Genom att använda 
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sig av leken får barnen träna på att samarbeta, kommunicera, vara kreativa och ta ansvar. Men 

framförallt känna en glädje till skolan och lärandet.  

Utifrån mina intervjuer har jag fått fram att pedagogernas uppdrag i förskolan är att inta olika 

roller som bidrar till ett lärande, där barnen kan ta del av varandras kunskaper för att utvecklas 

som person och fungera i barngruppen. Detta kan pedagogerna göra via lekgrupper som 

antingen struktureras upp av pedagogerna eller av barnen själva. Här behöver pedagogerna 

vara observanta för att ibland inta rollen som medlare för att kunna lösa konflikter som kan 

uppstå, de kan även behöva inta en auktoritär roll för att vägleda dem in på rätt spår. 

 

Vidare forskning 
 

Om jag skulle fortsätta att forska om pedagogernas roller i leken hade jag valt metoden 

observation och intervju. Mina observationer skulle pågå under ett år, så att jag skulle kunna 

följa pedagogernas arbete med barnen. Genom att använda mig av intervjuer skulle jag kunna 

få svar på de funderingar som uppstått under observationens tid. Detta för att få en större 

förståelse för vilken betydelse leken och pedagogerna har i barns kunskapsinlärning. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Hej 

 

Jag heter Sandra Engelbrektsson och läser till förskollärare på Karlstads universitet. Under 

våren kommer jag att skriva mitt examensarbete som handlar om lekens betydelse i förskolan 

och vilken betydelse pedagogerna har i leken. För att kunna genomföra min studie kommer 

jag att under veckorna 15-16 intervjua pedagoger. Under intervjuerna kommer jag att använda 

mig av ljudupptagning för att lättare gå tillbaka och analysera informationen. Den data jag 

samlar inte kommer att avidentifieras och den kommer enbart att användas av mig och bara i 

detta examensarbete. Jag ska undersöka lekens betydelse i lärande och även pedagogens roll i 

leken. När examensarbetet är klart och godkänt från Karlstads universitet kommer all 

information att förstöras. Jag vill tydliggöra för er att dessa intervjuer är helt frivilliga och att 

alla som deltar får avbryta precis när de vill. 

 

Om ni vill ha mer information får ni gärna kontakta mig via telefon alternativ mail. 

 

Sandra Engelbrektsson 
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Bilaga 2 

 
Intervju frågor 

 

Vilken betydelse har leken i barns lärande? 

 

- När anser du att ett barn leker? 

- Hur fungerar leken i en stor barngrupp, ge exempel på fördelar och nackdelar! 

- Om det finns barn som har större kunskaper än andra, hur väver ni samman det i leken 

för att alla barn ska få en utmaning, utan att peka ut något barn? 

- Hur arbetar ni med samspelet mellan barnen och mellan pedagoger och barn? Ge 

exempel! 

- Hur viktigt är det att barnen får lära sig av varandra? 

 

Vilken betydelse har pedagogen i leken? 

 

- När ska man vara delaktigt i leken och när ska vara vara delaktig på håll? 

- Om man ser att man behöver styra upp en lek, ska man själv tilldela sig en roll i leken 

eller ska man be om tillåtelse från barnen först?  Hur gör man om barnen inte vill att 

man är med? 

- Hur viktigt är det att man leker sig genom kunskap?  

 

Vilken olika roll kan man som pedagog använda i en lek och ett lärande?  

 

- Är Kan du ge exempel på när man kan använda de olika rollerna som finns? 

- Hur viktigt anser ni att kamratrelationerna är mellan barnen?  

- Är det bra att använda sig en roll som styr barnen med vilka dem leker med för att öka 

deras kamratrelationer, i så fall varför? I vilka situationer anser du att det är okej att 

styra vilka de ska leka med? 

 


