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Abstract 
 

The aim of my thesis is to examine preschool teacher’s thoughts and experiences of working 

with pedagogical play. What are their views of the possibilities of this way of work and are 

there any difficulties whit this approach? In my research I´ve been using semi-structured 

interviews which means that the interview questions are shaped so the participants have space 

to answer and to interpret based on their own perception of the outside world. Using a 

designed interview guide I´ve created questions that cover different areas that are of relevance 

to my research. My result shows that the preschool teachers think pedagogical play is an 

excellent approach. They have the will and commitment but there are some practical 

difficulties such as time constraints and personnel changes that make them unable to work 

with pedagogical play in the extent they would like.  

 

Keywords 
 

Preschool, Pedagogical play, Preschool teachers, Possibilities/Difficulties, Vygotskij 

  



Sammanfattning 
 

Syftet med mitt examensarbete är att undersöka vad pedagoger i förskolan har för tankar och 

erfarenheter utav att arbeta med lekpedagogik? Vad anser de är möjligheterna och finns det 

några hinder med arbetssättet? I min undersökning har jag använt mig utav semistrukturerade 

intervjuer vilket betyder att intervjufrågorna är formade så att deltagarna får utrymme att 

besvara och tolka frågorna utifrån deras egen uppfattning av omvärlden. Med hjälp av en 

utformad intervjuguide har jag skapat frågor som berör olika områden som är relevanta för 

min undersökning. Mitt resultat visar på att pedagogerna tycker att det är riktigt roligt att 

arbeta lekpedagogiskt, de har viljan och engagemanget, men det är praktiska hinder såsom tid- 

och personalbyten som gör att de inte kan arbeta med det i den utsträckning som de skulle 

vilja. 
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1. Inledning 
 

”Vi måste bara leka klart först, innan du kan gå..” [Milla, 4,5 år] 

När det blev dags att välja område för mitt examensarbete var det inte ett särskilt svårt val. 

Jag valde leken då det området tilltalade mig mest här och nu. Leken för mig är något som är 

roligt och betydelsefullt och att alla ska få möjlighet till att leka anser jag vara en självklarhet, 

både för barn och för vuxna. Under mina år på förskollärarutbildningen och även under mina 

praktikperioder har jag kommit i kontakt med det lekpedagogiska arbetssättet. Det vi har läst 

om det och det jag har upplevt i praktiken har fått mig att bli nyfiken på att ta reda på mer om 

det specifika arbetssättet.  

 

Jag har fått mig en bild utav att arbeta lekpedagogiskt så skapar man som pedagog en magisk 

värld tillsammans med barnen där leken aldrig riktigt tar slut, därav citatet längst upp på 

sidan. En dag när jag var barnvakt till mitt syskonbarn lekte vi prinsessor som skulle åka på 

utflykt. Vi lekte och fantasin som flödade var otrolig, vi var i skogen bland alla djuren som 

fanns där och vi plockade grodor som vi la i våra väskor (de skulle bli prinsar), vi tog båten 

över till andra sidan landet och gick på tivoli och mycket annat roligt. Mitt i leken kommer 

min syster hem och min systerdotter förstår på något vis att det betyder att vi måste avbryta 

leken för att jag ska gå hem. Det hon säger då (se citat ovan), har nu på efterhand etsat sig 

kvar i mitt minne och gör mig lite sorgsen på något sätt. Varför måste leken ta slut för att jag 

inte längre är fysiskt kvar? Varför måste det magiska vi upplevt ta slut så abrupt? 

Detta minne har fått mig att fundera på hur verksamma pedagoger ser på lekpedagogik och 

hur de använder arbetssättet i vardagen. Vad kan de göra för att skapa en magisk värld för 

barnen och vad finns det för möjligheter med det? Finns det något i vardagen som hindrar 

dem att arbeta så som de tänkt sig? Då det inte bara är ett barn som ska inspireras utan en hel 

barngrupp på 17-20 barn, har det någon påverkan på hur de tänker kring arbetssättet? 

Verksamhetens rutiner, styrdokument, tidscheman, vad tänker pedagogerna om det i relation 

till deras lekpedagogiska arbete? 

 

Anledningen till att jag valt lekpedagogik är för att jag inte upplevt att så många förskolor 

arbetar med det specifika arbetssättet och det har fått mig att fundera på varför det är så. Till 

fördel för min profession tror jag att det kommer ge mig många tankar och även en hel del 

tankeställare om arbetssättet som jag senare kan ta med mig ut i yrkeslivet. Jag har en 

föreställning om att leken är en magisk skapelse mellan barn och även mellan barn och vuxna. 

I det lekpedagogiska arbetssättet tror jag att man kan skapa en förståelse för barnen att leken 

är en oändlig händelse, ett fenomen som inte tar slut. Hur jag tar till mig den information jag 

kommer ta del av och hur jag använder mig utav den för att göra det bästa möjliga för att i 

framtiden kunna skapa en så bra lekvärld för barnen som möjligt, ja, det kan bara framtiden 

utvisa. 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med denna undersökning är att undersöka vad verksamma pedagoger har för tankar och 

erfarenheter av att arbeta lekpedagogiskt och vad de anser är möjligheterna/hindren med 

arbetssättet.  

1.3 Frågeställningar 

 

 Vad har pedagogerna för tankar och erfarenheter utav att arbeta med lekpedagogik? 

 Vad anser pedagogerna är möjligheterna med arbetssättet och finns det några hinder?  
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2. Bakgrund 
 

Gunilla Lindqvist (1996) beskriver det lekpedagogiska arbetssättet som ett samspel mellan lek 

och kultur. Som pedagog använder man de skapande ämnena på ett medvetet sätt när man 

arbetar tematiskt, detta för att konstarterna förankras i varandra, ofta använder man de 

estetiska formerna i drama och litteratur. Pedagogiken eftersträvar att barnen ska få skapa nya 

innebörder och meningskontext ”istället för att enbart låta barnen tillsynes upptäcka 

kunskaper som redan finns och som sedan skall läras in” (s.81). Lindqvist tar även upp vikten 

av att det är i leken som barnet tolkar sina erfarenheter där både handlingar och föremål får 

nya spännande innebörder. Världen blir mer levande när barn iscensätter en fiktion där det 

både finns inlevelse och distans. Detta leder till att barnet kan öka sin medvetenhet om sin 

omvärld utifrån lekens estetiska form. Ofta arbetar pedagoger utifrån litteratur när de bygger 

upp lekvärldar tillsammans med barnen. Berättelsen/sagan de väljer att arbeta utifrån löper 

som en röd tråd i verksamheten. Leken kännetecknas av handlingen och det är av betydelse 

för det lekpedagogiska arbetssättet att man skapar ett handlingsförlopp, både i lektemat och de 

lekar barn leker enskilt. Här nedan kommer ett exempel av lekpedagogik som jag erfarit och 

som är en del av min egen bakgrund. 

 

Under min tredje praktik period i utbildningen fick jag nöjet att vara på en förskola som 

arbetar med lekpedagogik. Just denna period när jag var där arbetade de utifrån ett detektiv 

tema med inriktning på naturvetenskap och teknik. De utgick inte ifrån någon särskild bok 

utan de hade skapat en egen variant av detektiven Clouseau. De berättade för mig att de 

introducerade temat för vårdnadshavarna när de hade ett föräldramöte. Då hade en pedagog 

klätt ut sig till Clouseau och gick och skojade med de vårdnadshavarna som var där, ett 

intressant och för mig nytt sätt att involvera vårdnadshavarna i verksamheten. 

När de introducerade temat för barnen fick de syn på någon som gick på utsidan fönstret som 

de inte riktigt kände igen. Anledningen till att de gestaltade ute var med hänsyn till att några 

av barnen kanske tycker det är lite otäckt när de inte vet vem gestalten är och vad som händer. 

Den som gick utanför fönstret var ingen mindre än Clouseau och barnen ville genast veta vem 

han var och vad han gjorde där på deras förskola. Han hade nämligen tappat bort sin hund 

eller om nu någon hade tagit den och ville nu att barnen skulle hjälpa honom att hålla utkik 

efter hunden, vilket de gärna ville hjälpa till med. De byggde upp en lekvärld på avdelningen 

utifrån temat, ett rum blev ett kontorsrum där det fanns ett skrivbord, papper, penna och 

förstoringsglas, det ena rummet blev ett fängelse med en säng och ett bord där tjuven skulle 

spendera tid om de hittade denne. De hade målat väggarna i fängelset gråa som såg ut som 

murat tegel för att efterlikna hur det kan se ut i verklighetens fängelse. Några vårdnadshavare 

hade varit snälla och snickrat ihop en fängelsedörr som barnen turades om med att måla svart.  

Tyvärr var jag inte kvar länge nog för att få veta hur det gick i jakten på tjuven eller hur det 

gick med alla deras uppdrag de fick av detektiven och hans kompanjoner. 

Med detta sagt vill jag öppna upp fantasin för andra som skulle vilja arbeta med 

lekpedagogik. Detta är bara ett exempel på hur man kan arbeta och det är ju det som är så fint, 

bara fantasin kan sätta stopp. 
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3. Forsknings- och kunskapsöversikt 

 
Här nedan kommer jag att ge en översikt över tidigare forskning och annan litteratur för att 

belysa området lek och hur det lekpedagogiska arbetssättet växt fram. Jag tänker att allt det vi 

vet idag har någon annan upplevt, all den forskning som finns bygger på det som redan hänt 

och därför kommer jag börja med att skriva en kort beskrivning om lekens historia. Sedan 

berör jag förskolans läroplan, vad lek är och dess betydelse, pedagogernas roll i barns lek och 

lekpedagogikens framväxt. Jag har valt att beröra de områdena då jag anser att de var och en 

spelar en viktig roll i det område jag vill undersöka. 

3.1 Lekens betydelse genom tiderna 

 

Leken är ett fenomen som funnits under en lång, lång tid. Redan i det antika Grekland för 

2300 år sedan uppmärksammades lekens betydelse. Det var den grekiske filosofen Platon som 

hävdade att all undervisning måste ha en grund i leken. Han ansåg att om man lär sig under 

tvång kommer kunskapen inte bli så långvarig som den blir när man lär sig under glädjefulla 

former (Kent Hägglund, 1989). Platons lärjunge Aristoteles gick i samma tankebanor och 

förespråkade att barn ska uppmuntras till att leka lekar som kan jämföras med sysselsättningar 

som de sedan kommer realisera när de blir äldre (Therese Welén, 2009). Redan här anser jag 

att de lekpedagogiska tankarna fötts då Platon ansåg att lärandet borde ha sin utgångspunkt i 

leken. Enligt mig har tankarna funnits sen begynnelsens tid fast det är inte förens på senare tid 

man faktiskt utarbetat ett lekpedagogiskt arbetssätt. Enligt Hägglund (1989) har dessa 

grekiska filosofer haft stor betydelse för hur man på senare tid sett på leken, dock har deras 

idéer och tankar om leken i pedagogiska situationer inte fått så stort utrymme i praktiken. 

Under den sena antiken finns det knappt några teorier om lek och lärande. Det har sin grund i 

att man inte la så mycket tankekraft på barnen, deras barndom och uppfostran. Man såg dem 

som mindre anpassade vuxna då de var små och inte orkade lika mycket. Detta stoppade dock 

inte att de fick vara med i arbetet om dagarna och sysselsätta sig med liknande sysslor som de 

vuxna. Det var under andra hälften av 1700-talet som det svepte en naturlig romantisk våg 

över världsdelen Europa. Detta innebar att folket gav erkännande till det som var naturligt och 

det var barnet som var det naturliga och det obefläckade. Jean-Jacques Rousseau (1717-1778) 

var en schweizisk-fransk filosof som förespråkade det som var naturligt. Han menar att lek är 

det naturliga sättet för individen att erövra kunskap. Welén (2009) fortsätter att beskriva hur 

Rousseau ansåg att all undervisning som sker ska vara baserad på lek. Barndomen är en 

betydelsefull del av livet och barn ska ha rätt till att leka och utforska omgivningen. 

Enligt Hägglund (1989) var Friedrich Fröbel (1782-1852) en lärare som intresserade sig för de 

barn som var yngre då han ansåg att deras personlighet inte är något som utvecklas under 

skoltiden utan det utvecklas långt dess för innan. Leken är inget tidsfördriv, utan han ansåg 

också, liksom Rousseau att det är en tillgång för att erövra kunskap, något som måste tas 

allvarligt då det är ett av barndomens mest naturliga uttryckssätt. Genom att utveckla sina 

resurser i leken gör att man blir en medkännande vuxen. Hägglund fortsätter beskriva att även 

Lev S Vygotskij (1896-1934) lade stor vikt vid leken då han såg den som en social process. 

Han ansåg att källan till barns utveckling är leken eftersom när de leker beter de sig starkare, 

klokare och mognare än vad de egentligen är. 
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3.2 Vad säger förskolans styrdokument om leken? 

 

I förskolans läroplan beskrivs leken som en viktig aktivitet för barnen att få ta del av. 

 
               Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Den ska 

inspirera barnen att utforska omvärlden. I förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och 

som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Skolverket, 2010, s.6). 

 

                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 möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, 

känslor och erfarenheter (Skolverket, 2010, s.6). 

 

Förskolans verksamhet ska vara uppbyggd av trygghet där barnen blir nyfikna på att upptäcka 

deras omvärld och miljön ska vara utformad så att barnen inspireras till lek och aktivitet. 

Leken är en viktig del utav barns lärande och utveckling och i det lustfyllda stimuleras deras 

fantasi, inlevelse och förmåga att samarbeta. Genom den skapande och gestaltande leken ges 

de möjligheter att bearbeta upplevelser, erfarenheter och känslor. Kunskap kommer till utlopp 

i många olika former och därav ska förskolans verksamhet utgå från barnens egna 

uppfattningar av omvärlden och intressen för att de ska kunna erövra ny kunskap (Skolverket, 

2010). I den svenska förskolan har, enligt Utbildningsdepartementet (2010), det pedagogiska 

uppdraget fått en framstående innebörd under det senaste årtiondet. Förskolan är en 

verksamhet där barns utveckling, skaparglädje och lärande ska gagnas. Att man lär sig under 

lekfulla situationer ger i sin tur en betydelse för barnets framtida övergång till skolan. 

 

3.3 Vad är lek och vad har den för betydelse för lärandet? 

 

Birgitta Knutsdotter Olofsson (1999) beskriver leken som ett fenomen som sätter guldkant på 

vardagen och livet i stort. Att förklara vad lek innebär är inte så enkelt då leken är 

motsägelsefull och går inte att beskriva i självklara termer. Janet R. Moyles (1995) jämför det 

med att försöka fånga såpbubblor en blåsig dag, när man väl tror att man kan komma i fatt en 

bubbla förhindrar dess kortvariga natur den att fångas. Enligt Knutsdotter Olofsson (1999) är 

leken något som är både på låtsas och på riktigt. Det som händer i leken när man leker är på 

riktigt, men den är på låtsas för den som står utanför och observerar. Att leka betyder att man 

har närhet och även distans till något, det vill säga att man i leken upplevt något som man inte 

upplevt i verkligheten. Ett exempel Knutsdotter Olofsson tar upp är att man låtsas bråkar i 

leken och vet hur det är att slåss medan man i verkligheten aldrig deltagit i ett slagsmål. 

Fenomenet lek innebär både glädje och allvar, det är i den som den inre och yttre världen får 

möjlighet att mötas. Barnens upplevelser och erfarenheter formar förutsättningarna för leken. 

Föremål som finns i omvärlden ger barnen sammankopplingar med vad barnet upplevt/erfarit 

och det sätter igång deras fantasi, vilket i sin tur utvecklas till lek. Barn som har lärt sig 

knepet kan gå in i en lekvärld när som helst och den kan pågå i timmar. Det som utmärker 

barndomen mest är att kunna fantisera sig in i de oändliga världarna leken erbjuder. Peter 

Gärdenfors (2009) instämmer med Knutsdotter Olofsson (1999) att leken har en ledande roll i 

barndomen. Att leka ensam eller tillsammans med andra innebär att barnen tränar på 

självkontroll och de övar även på att styra sitt tänkande när de fokuserar på leken. När de 

bygger upp en lekvärld eller när de provar varierande tillvägagångssätt i leken tränas 
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tänkandet. 

  

I förskolan har leken en hög status vilket i sig utgör en markering mot skolans 

inlärningsinriktade struktur. Lek och skapande har sedan de första barnträdgårdarna haft en 

ledande roll i den svenska förskolan då man anser att när man leker så utvecklas man 

(Lindqvist, 1995). I en redogörelse från Utbildningsdepartementet (2010) beskrivs leken som 

en betydelsefull aktivitet som barn behöver. ”Utmärkande för leken är att den är spontan, 

lustfylld och frivillig” (s.4). Det betyder att leken sker på barnens villkor utan yttre krav på 

insats. Leken har en egen betydelse för varje individ oavsett vad leken mynnar ut i. Att främja 

barns lek och skapande är en av de alla utgångspunkterna pedagoger ska utgå från i förskolans 

verksamhet. 

 

3.4 Pedagogens roll i barns lek 

 

Charlotte Tullgren (2004) beskriver leken som en engagerad, kreativ och aktiv händelse där 

det är själva aktiviteten som utger en god förutsättning för barns utvecklande och lärande. 

Tullgren fortsätter med att ta upp vikten av att se på leken som en aktivitet som behöver 

uppmuntras och stimuleras. Det är pedagogernas uppgift att locka barn till att leka och hjälpa 

dem in i leken om/när det behövs. Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2007) är 

inne på samma spår då de anser att det är viktigt att pedagoger ser lärandet i leken och även 

leken i lärandet. Inte bara någon gång då och då utan under hela dagen ska man ha detta i 

åtanke när man arbetar i en verksamhet med barn. 

 

Peter K Smith (1995) hävdar precis som Tullgren (2004) att pedagogen har en nyckelroll i att 

stödja barn i att kunna skapa sin lek genom att just stimulera och uppmuntra dem. Han tar 

stöd i Smilanskys (refererad i Smith, 1995) metod där man erbjuder barnen lekträning. 

Smilansky anser att den socio-dramatiska leken är en viktig del för de sociala, kognitiva och 

språkliga färdigheterna hos barn. Med vuxnas uppmuntran och en hjälpande hand att lära sig 

leka ökar sammansättningen i barnens lek, både i fantasileken och den socio-dramatiska 

leken. 

 

Margareta Öhman (2011) antyder att barn själva avgör hur och vad de ska leka, men det är 

pedagogernas ansvar att se till att de får möjlighet att göra det. Det är i samspel med en vuxen, 

förälder eller pedagog som barn lär sig att låtsasleka och det är därför det kan ses som en plikt 

att lära barn att leka. De vuxna ska vara engagerade och aktiva guidar i barns lek på förskolan. 

Knutsdotter Olofsson (1999) anser att den vuxne är en handlingskraftig förebild. Hon menar 

att om man som vuxen t.ex. sitter i sandlådan med ett par barn och gör sandkakor så gör man 

inget intryck på barnen om man bara ser att det är sand och en form. Chansen är då större att 

barnen skulle leka mycket bättre om den vuxna inte var närvarande. I denna situation har man 

som pedagog en enorm stor chans att visa på lekens alla tolkningsmöjligheter där man kan 

kliva in i en annan värld tillsammans med barnen. Bara av att låtsas att man har ett café där 

man bakar många olika bakelser/kakor och serverar sina kamrater har fantasin och leken satts 

igång. 

 

Enligt Lindqvist (1995) har de vuxnas roll inte alltid varit så tydlig när det gäller leken. Det 

innebär att vuxna inte har varit engagerade och delaktiga i barnens världar utan bara deltagit i 
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en liten del av barnens skapande av sin livsvärld. Pedagogiken som rådde förr ansågs vara 

alldeles för traditionell, det var en faktaförmedling till barnen och lekens roll kom i 

skymundan. Struktur och ordning stod i centrum och de vuxna hindrade barnen från att leka i 

den omfattning de ville. Förskoleforskaren Bae (refererad i Lindqvist, 1995) menar att det 

finns ett känslomässigt avstånd mellan barn och vuxna. Regler och normer på ett övervakande 

sätt leder till att vuxna inte deltar i barnens lek. 

3.5 Tidigare forskning om lekpedagogik 

 

Gunilla Lindqvist är en forskare från Sverige som arbetat fram tankarna kring 

lekpedagogiken. Idéerna om ett lekpedagogiskt arbetssätt utvecklades i Karlstad inom 

förkollärarprogrammet där man gjort tvärvetenskapliga försök genom att låta teoretiska och 

estetiska ämnen samverka. I och med att man arbetar med olika teman kan fler ämnen beröras 

och berika varandra, fokus ligger på de estetiska formerna i litteratur och drama (Lindqvist, 

1996). Författaren (Lindqvist, 1995) beskriver att utifrån de tvärvetenskapliga försöken har 

man kommit fram till en viktig slutsats som lyder att de estetiska ämnena inspirerar, utökar 

och hänger ihop med barns lek och det blir en skapande pedagogik. Även om denna slutsats 

drogs har lekteman fått ett begränsat inslag i förskolans verksamhet. För att erövra kunskap 

om hur kopplingen mellan lek och kultur ser ut behöver hela organisationen, det vill säga 

förskolan, ha en kulturell karaktär. Lindqvist har gjort en studie där hon genom didaktiska 

försök undersöker hur de estetiska ämnena inspirerar och berikar barnens lek samt sambandet 

mellan lek och kultur. Försöket görs tillsammans med Jan Lindqvist på ett kommunalt 

daghem i Karlstad där ett kulturellt tema prövas och gestaltningar och lekar är viktiga inslag. I 

ett års tid använder de sig utav videofilmning och anteckningar för att få syn på det som sker 

när de bygger upp lekvärldar från olika teman. På det kommunala daghemmet är det 

delaktighet och gemenskap som utmärker det lekpedagogiska arbetssättet. Individerna står i 

relation till omgivningen precis som leken står i relation till kulturen. En av de slutsatser som 

dragits utifrån detta didaktiska försök är att om man ska kunna stärka barns lek behöver man 

forma en gemensam fiktion där vuxna gestaltar/dramatiserar handlingar utifrån litterära texter. 

Genom detta kan man då utveckla ett kulturellt sammanhang som engagerar både barn och 

vuxna. 

 

Lekvärldar är ett välkänt begrepp när man talar om det lekpedagogiska arbetssättet och kan 

beskrivas som en värld av lek där både barn och vuxna är i interaktion med varandra och sin 

omvärld. En lekvärld är uppbyggd av en gemensam fantasi som utvecklar individerna när de 

befinner sig i det lekfulla menar organisationen The Laboratory of Comparative Human 

Cognition (2016). På tidigt 2000- tal arrangerade organisationen så att lekforskare från 

Sverige, USA, Finland och Japan kunde arbeta tillsammans under flera månader för att 

studera olika lekvärldar. De har tillsammans fått stöd till att utveckla en pågående och unik 

undersöknings process. Denna process kallar de för International Playworlds Network 

(IPWNW). Lekvärldarna som studeras kan beskrivas som en kombination av vuxnas kreativa 

fantasi i form av konst och vetenskap och barns kreativa fantasi, nämligen leken. Några av de 

frågor som undersökningen utgår ifrån är bland annat, ökar den berättande kompetensen när 

både barn och vuxna leker tillsammans? Vad är relationen mellan lek och lärande i förskolan? 

Lekvärldarna som hittills studerats har varit lokaliserade lite överallt i världen. Närmare sagt i 

tre olika världsdelar – Europa, Asien och Nordamerika, detta för att få en så omfattad kunskap 

som möjligt om hur det arbetas med lekvärldar och vad det erövras för kunskap utav det. 
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I Japan har de gjort ett projekt utifrån upptäckter och äventyr i form av konst och 

fantasifullhet. Barnen utforskar de verkliga och inbillade världarna och deras upplevelser utav 

utforskningen anses vara avgörande för att främja deras utveckling. Studien visar även att 

pedagogerna har en viktig roll då det är utifrån deras engagemang i den verkliga världen och i 

fantasivärlden som de kan utveckla barns aktiviteter. I USA har en studie gjorts på en förskola 

som ligger på en militärbas. Där har de använts sig utav olika sorters barnlitteratur för att 

skapa lekvärldar. Här har man kunnat uttyda att de som befinner sig i en fantasi förbättrar sitt 

eget berättande. I Finland har det utvecklats många lekvärldar genom åren, bland annat utifrån 

känd litteratur som Bröderna Lejonhjärta, Ronja Rövardotter och Nalle Puh. Pedagogerna 

visar sig vara engagerade i att ta en ledande roll i utvecklingen och skapandet är lekvärldarna. 

I takt med att dessa undersökningar fortskridit har ännu en fråga väckts för forskarna, ska man 

fortsätta att se på lek och lärande som två olika ledande verksamheter eller som en 

sammansvetsad enhetlig?  

 

Lindqvist har i en annan studie: Små barns lek – vuxnas gestaltning och barns 

meningsskapande (1997) kommit fram till ett resultat som påvisar att barns jakt på 

betydelsefulla händelser i vardagen blir mer framträdande i ett kulturellt sammanhang. Det 

vill säga att den sociala omgivningen som finns runt omkring oss samspelar med oss på olika 

nivåer. Genom att de vuxna gestaltar ger det leken ett rikare innehåll menar hon, då det inte är 

själva föremålen som barnen blir intresserade av utan det är berättandet som är av vikt för 

föremålen och handlingarna. När pedagoger gestaltar kan barnen ta steget in i en lekvärld och 

de blir trygga med vad som är lek och inte. De får ett rikt innehåll i leken utav berättelser, 

sånger och dramatiseringar. Lindqvist menar att man kan tolka barns lek i en mer estetisk 

benämning, en fantasiprocess. En process där det inre möter det yttre, där tanke, språk och 

uttryck samverkar och ett agerande och en roll är förenade.  
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4. Teoretisk utgångspunkt 

 
En teori är ett förslag på hur verkligheten kan tolkas. När man som forskare väljer sin 

teoretiska utgångspunkt måste man också tänka på att den mest genomtänkta och klokaste 

teorin aldrig kan erbjuda oss mer än en prototyp på hur vi upplever saker och ting i vår 

omvärld (Hägglund, 1989). Jag har i mitt arbete valt att utgå ifrån Lev S. Vygotskijs 

sociokulturella teori. Vygotskij är en välkänd rysk teoretiker som har bidragit med många 

tankar kring lärande. Han är grundaren till det sociokulturella perspektivet och förespråkade 

vikten av att människan är en varelse som lär i samspel med andra och även i samband med 

den omkringliggande omvärlden (Anders Jakobsson, 2012). Människans utveckling ansåg han 

vara en del utav en process som både är social och historisk vilket i sin tur betyder att man 

måste se individen i en kulturell och historisk kontext för att kunna förstå dennes beteende, 

handlingar och kompetens (Leif Askland & Svein Ole Sataøen, 2003). Enligt Roger Säljö 

(2014) är kommunikation och samspel mellan individer det som utgör den sociokulturella 

teorins mittpunkt. Utifrån samspelet erövrar man kunskap som till slut blir en del i individens 

handlingar och tankevärld. 

 

Under min undersökning har jag valt att använda mig utav begreppen mediering, proximal 

utvecklingszon och fantasi/verklighet då de alla är viktiga begrepp utifrån den sociokulturella 

teorin (Kroksmark, 2011). 

4.1 Mediering 

 

Detta begrepp innefattar hur människors tankar och handlingar samverkar med kulturella 

föremål. Enligt Wertsch (refererad i Jakobsson, 2012) är tankar, handlingar och föremål 

förbundna med varandra. Det är föremålen som eggar och initierar tänkandet och handlingen 

framåt. Detta kan även beskrivas som förmedling av kunskap/information och med hjälp av 

artefakter (föremål) utvecklas ett lärande hos individen. 

4.2 Proximal utvecklingszon 

 

Människan är en varelse som ständigt befinner sig i förändring och det är där all psykologisk 

utveckling har sin utgångspunkt. Vi har i varje ögonblick tillfälle att lära och framställa 

kunskaper från andra individer, det vill säga att vi lär i situationer i samspel. Det vi kan göra 

individuellt och det vi kan göra tillsammans med andra kallar Vygotskij för den proximala 

utvecklingszonen. Det vi gör tillsammans idag kan vi göra själva imorgon (Kroksmark, 2011). 

”Mycket pekar på att samtliga deltagare utvecklar nya kunskaper och kompetenser eftersom 

man i ett sådant samarbete ofta måste förklara, omformulera, argumentera, presentera och 

tänka om” (Jakobsson, 2012, s.159). Jakobsson fortsätter att beskriva att det är i dessa 

sammanhang, där vi lyssnar på andra, som vi formar nya tankar. Vi ser omvärlden på ett annat 

sätt vilket i sin tur gör att vi tillägnar oss nya tankebanor. Kroksmark (2011) förklarar den 

proximala utvecklingszonen, med utgångspunkt i Vygotskij tankar, som en zon bestående av 

fyra steg. På det första steget är det med hjälp av en annan mer kunnig individ som vi 

utvecklas och erövrar kunskap. I nästa steg har vi utvecklat en egen kompetens som hjälper 

oss att ta oss an och lösa problem på egen hand utan någon hjälp utifrån. I det tredje steget är 
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den nya kapaciteten vi erövrat automatiserad, det betyder att kunskapen redan finns när vi 

stöter på ett problem som vi handskats med tidigare. Det vill säga att den kunskap vi uppnått 

med hjälp av den mer kunnige har fossiliserats, det är en gammal kunskap. På det fjärde steget 

återvänder vi till det andra steget för att börja om där för att utveckla en egen kompetens inom 

t.ex. ett nytt område. Det betyder att steg två till steg fyra är en recursiv loop, man behöver 

återvända till steg två för att utveckla sin egen kompetens för att komma vidare i 

utvecklingen. 

4.3 Fantasi/verklighet 

 

Vygotskij hävdar att alla individer är kreativa. Reproduktion är ett begrepp som hör samman 

med minnet, med andra ord är det en väsentlig utgångspunkt för vårt tänkande. Dock är det 

den kreativa handlingen som gör att individen kan utforma någonting nytt. Kreativiteten kallar 

Vygotskij för fantasi och det är en kombinationsförmåga som existerar parallellt med 

verkligheten på många olika sätt. Ju mer man erfarit utav sin omvärld ju större möjlighet att 

utveckla sin fantasi och tvärtom. Medvetandet länkar ihop känslor med innehåll vilket gör att 

tanken och känslan hör samman, det är genom fantasin man tolkar sin omvärld och dess 

händelser (Lindqvist, 1996). 
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5. Metodologisk ansats och metod 

5.1 Metodval 

 

I mitt examensarbete har jag valt att använda mig utav den semistrukturerade intervju 

metoden då jag tror att den kan hjälpa mig att komma så nära min frågeställning som möjligt. 

Jag tror inte att t.ex. observationer skulle vara gynnande för mitt syfte i detta fall då det är 

pedagogernas tankar och erfarenheter jag eftersöker och då anser jag att det blir enklare att få 

ta del av dessa genom kvalitativa intervjuer. Att använda sig utav den semistrukturerade 

intervju metoden innebär enligt Bryman (2011) att man som intervjuare har en lista över olika 

teman som ska beröras under intervjun. Denna lista kallas för intervjuguide, men den behöver 

inte följas till punkt och pricka. Personen som deltar i intervjun ska ha stort utrymme för att 

utforma svaren på sitt eget sätt. Områden som inte står med i intervjuguiden kan också 

beröras om man som intervjuare anknyter till något som deltagaren sagt. Ofta kallas denna typ 

av intervju för en kvalitativ intervju då det är en flexibel process där tonvikten ligger på hur 

deltagaren uppfattar och tolkar sin omvärld. 

Min intervjuguide (bilaga 3) utformade jag utifrån vad jag har för syfte och frågeställningar. 

Frågorna skapades utifrån områden som jag ville beröra under intervjuerna som skulle vara av 

relevans för min undersökning. 

5.2 Urval 

 

Det finns en del urval man måste göra när man ska genomföra en undersökning (Bryman, 

2011). Eftersom jag vill undersöka vad pedagoger har för erfarenheter och tankar kring att 

arbeta med lekpedagogik och hur de arbetar med det valde jag att höra av mig till förskolor 

som arbetar utifrån detta arbetssätt. Detta gjorde att mitt urval av förskolor att kontakta 

begränsades på grund av att arbetssättet inte förekommer på alla förskolor. Med hjälp av 

internet letade jag fram en kommun i mellersta Sverige där jag vet att det finns flera förskolor 

som arbetar med lekpedagogik. Deltagarna jag kommer att intervjua väljs slumpmässigt ut 

utifrån deras intresse och möjlighet att medverka i undersökningen. 

5.3 Genomförande 

 

Innan jag kunde genomföra min undersökning kontaktade jag förskolechefer på två tilltänkta 

förskolor i mellersta Sverige. Jag fick svar från den ena förskolan att det inte var något 

problem med att kontakta förskolans pedagoger och den andra förskolan kunde jag inte 

kontakta på grund av yttre orsaker. Jag skickade mail/ringde till andra förskolechefer utan 

framgång. Detta ställde till det lite för mig då jag från början hade tänkt intervjua pedagoger 

från olika verksamheter för att jämföra deras svar, men jag fick tänka om och jag valde att 

intervjua en pedagog från varje avdelning på den förskolan jag fick kontakt med. Att det 

ställde till det lite ser jag inte som ett större problem då jag tänker att alla individer har olika 

erfarenheter och tankar och att jag kan få material till min undersökning ändå. Förskolan jag 

fick tillåtelse till att kontakta har fyra avdelningar, två yngre avdelningar och två äldre. Första 

agerandet jag gjorde var att skicka mail om min undersökning till ett flertal pedagoger i hopp 

om att få svar. Att jag skickade mail var för att jag inte ville störa dem i deras arbete, men då 
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det ekade tomt i min inkorg bestämde jag mig för att ringa till dem. Jag kom i kontakt med 

fyra pedagoger och jag presenterade mig och mitt arbete och de jag pratade med ville alla vara 

med på en intervju. Jag berättade att jag kommer använda mig utav ljudupptagning under 

intervjuerna och att jag har skickat ett mail till dem med mer information om undersökningen 

(bilaga 1) samt bifogat en samtyckesblankett (bilaga 2). Några av pedagogerna påpekade att 

de hade sett mailet, men ännu inte haft tid att svara. Vi bestämde tid när vi skulle kunna träffas 

och tre utav pedagogerna ville att intervjuerna skulle ske på den aktuella förskolan. Den fjärde 

pedagogen föreslog att vi skulle träffas hemma hos denne för att få en lugn miljö att utföra 

intervjun i. När två av de tre intervjuerna som skulle hållas på förskolan var gjorda fick jag ett 

samtal från den tredje pedagogen att denne inte hade tid att medverka då det var mycket annat 

runt omkring med utvecklingssamtal och övergångssamtal. Jag tackade ändå för visat intresse 

och fortsatte med den sista intervjun jag hade inbokad. Så allt som allt var det tre pedagoger 

som deltog i min undersökning. Respektive intervju varade i ca 20-30 minuter. 

5.4 Bearbetning av materialet 

 

För att få en överblick över det material jag samlat in har jag valt att transkribera de inspelade 

intervjuerna, det vill säga att jag omvandlade det ”talade” ordet till skrift (Bryman, 2011). 

Transkribering är en tidskrävande process hävdar Bryman och jag kan inte annat än att hålla 

med, det tog längre tid än vad jag trodde att få allt nedskrivet. Jag lyssnade genom 

intervjuerna gång på gång för att kunna skriva ner ordagrant vad som sagts under intervjuerna. 

När jag skrev ner det på datorn skrev jag en intervju i vanlig stil, den andra i kursiv stil och 

den tredje i fet stil. Detta gjorde jag för att det skulle bli mer synligt för mig vem som sagt vad 

och hur jag skulle kunna dela upp de olika samtalen i områden. De olika områden som jag fått 

fram utformade jag utifrån mina intervjufrågor och vad deltagarna hade att berätta. Det enda 

som jag har ändrat om i intervjuerna är talspråk till skriftspråk, vilket i sin tur påverkar 

materialet minimalt. Jag kommer att redovisa mitt resultat i berättande form, det vill säga att 

jag skriver det deltagarna berättade för mig utan inslag av egna analyser. Detta kommer jag att 

göra då jag anser att deras tankar och erfarenheter blir mer framträdande i dess helhet. Efter 

redovisningen av resultaten kommer jag skriva en sammanfattande analys hur jag uppfattar 

deras berättelser kopplat till den teoretiska utgångspunkt jag valt att använda i detta arbete. 

5.5 Studiens kvalitet 

 

Benämningarna reliabilitet och validitet kan tyckas vara liktydiga med varandra, men ändå 

innehåller de mycket olika betydelser (Bryman, 2011). 

5.5.1 Reliabilitet 

 

Detta begrepp beskriver tillförlitligheten av studien. Man berör olika områden såsom t.ex. hur 

resultatet från undersökningen skulle bli desamma ifall man valde att genomföra studien igen 

eller om resultatet påverkades av kortvariga förutsättningar (Bryman, 2011). Reliabilitet kan 

enligt Backman (2008) även kallas för replikation. Det ska vara möjligt att kontrollera det 

resultat man fått fram från sin undersökning för en utomstående ifall denne vill upprepa 

intervjun ”under exakt identiska förhållanden” (s.41). Jag tänker att reliabiliteten på min 



 

13 

 

undersökning kan bli låg på grund av att jag kommer använda mig utav en semistrukturerad 

intervju där följdfrågor kan tas upp om jag som forskare anknyter till något som deltagaren 

sagt. Reliabiliteten i en kvalitativ forskning är något som forskare diskuterat om det är ett 

relevant begrepp då inte forskningen är avsedd för att mäta något, såsom man avser att mäta 

innehållet i t.ex. en kvantitativ forskning (Bryman, 2011).  

5.5.2 Validitet 

 

Enligt Roos (2014) är begreppet validitet något man kommer i kontakt med när man gör en 

undersökning som fokuserar på att besvara ens syftet och ingenting annat. Undersöker man 

det som det är meningen att man ska undersöka? Validitet står för giltighet och meningsfullhet 

vilket man kan utse ifall det insamlade materialet är giltigt nog att besvara ens syfte. Metoden 

man väljer att använda sig utav i sin undersökning kan ge forskaren fel svar. Då jag kommer 

att använda mig utav en intervjuguide (Bryman, 2011) som jag utformat utifrån de områden 

jag vill beröra tror jag att jag kommer få en hög validitet då mina intervjufrågor utgår från 

undersökningens syfte.  

5.5.3 Generalisering 

 

Enligt Bryman (2011) vill man som forskare kunna generalisera sin undersökning. Det 

betyder att man vill dra allmänna slutsatser utifrån sitt resultat till andra situationer och 

grupper än de som varit med i den aktuella undersökningen. Det vill säga att när jag nu gör en 

undersökning om pedagogers tankar och erfarenheter kring lekpedagogik skulle jag vilja 

hävda att mitt resultat är giltigt även för de som inte haft någon inverkan i undersökningen. 

Bryman (2011) anser dock att det är svårare att generalisera när man använder sig utav 

kvalitativa metoder såsom semistrukturerade intervjuer än om man hade använt sig utav en 

kvantitativ metod som enkäter. Han menar att eftersom semistrukturerade intervjuer oftast 

görs med ett litet antal individer i t.ex. en viss verksamhet är det svårt att generalisera sitt 

framkomna resultat till andra miljöer. Då min undersökning består av endast tre 

semistrukturerade intervjuer anser jag utifrån det Bryman (2011) beskriver att jag inte kan 

generalisera mitt resultat och därav är generaliserbarheten låg. 

5.6 Etiska överväganden 

 

Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011) påpekar att innan man påbörjar sin forskning ska 

man fundera på vilka etiska frågeställningar man kan stöta på under processen. De 

grundläggande frågorna berör integritet, frivillighet, konfidentialitet och anonymitet för de 

deltagare som är inblandade i undersökningen. Inom den svenska forskningen finns det fyra 

principer att ta hänsyn till enligt Bryman och Vetenskapsrådet och de är: 

 

Informationskravet – Jag som forskare ska informera deltagarna om undersökningens syfte 

och vilka moment som ingår. Deltagandet är frivilligt och om de inte vill delta under hela 

processen är det okej att avbryta sin medverkan.  
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Samtyckeskravet – De personer som deltar i undersökningen bestämmer själva över sin 

medverkan. Skulle någon person vara minderårig krävs föräldrarnas eller vårdnadshavarnas 

godkännande.  

Konfidentialitetskravet – Alla uppgifter om de personer som deltar i undersökningen 

behandlas och förvaras på ett sådant sätt så att ingen obehörig kan komma åt materialet/datan. 

Nyttjandekravet – Materialet/datan som samlats in under undersökningen får endast 

användas för forskningsändamålet. 

 

När man genomför en undersökning har man som forskare ett etiskt ansvar genom hela 

processen. Från start till mål ska man genomföra studien etiskt korrekt (Roos, 2014). 

I det informationsbrev jag skickade ut till respondenterna presenterade jag mig själv och mitt 

arbete. Jag förklarade undersökningens syfte och att det var frivilligt att medverka. Jag 

berättade att den data jag kommer samla in kommer enbart att vara tillgänglig för mig och att 

jag bevarar det på ett ställe dit bara jag har tillgång. Respondenterna kommer att avidentifieras 

så att ingen ska kunna veta vem som sagt vad eller vilken förskola det berör. Slutligen 

informerade jag att det jag samlar in under intervjuerna kommer endast användas till min 

undersöknings ändamål och när jag fått arbetet godkänt från universitetet kommer allt 

material att förstöras. I och med denna information fick jag med de etiska principer som 

Bryman (2011) samt Vetenskapsrådet (2011) tar upp.  
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6. Resultat och analys 
 

Här nedan kommer jag att presentera mitt resultat av det material jag samlat in under de tre 

intervjuerna jag utförde. Jag kommer att dela upp resultatet i fem olika områden som jag 

formade utifrån det bearbetade materialet. Det första området är uppstart och teman, det andra 

är pedagogernas roll, det tredje är möjligheter, det fjärde är hinder och det femte området är 

hur deras lekpedagogiska arbete ser ut idag. Pedagogerna som deltog i undersökningen arbetar 

på en förskola som ligger i ett lugnt villaområde i mellersta Sverige. Förskolan består utav 

fyra avdelningar totalt, varav två avdelningar är yngrebarnsavdelningar och de andra två 

avdelningarna är för de äldre barnen. I mitt resultat kommer jag att benämna deltagarna som 

pedagog 1, 2 och 3. Pedagog 1 arbetar med de yngre barnen (1-3 år) och pedagog 2 och 3 

arbetar med de äldre barnen (3-5 år), men på olika avdelningar. Efter jag redovisat mitt 

resultat kommer jag skriva en analys med hjälp utav de teoretiska begrepp från den 

sociokulturella teorin som jag tidigare beskrivit i arbetet. Det som avlutar detta kapitel är en 

kort slutsats där jag sammanfattar vad jag kommit fram till. 

6.1 Uppstart och teman 

 

Under höstterminen 2006 började pedagogerna att arbeta med lekpedagogik. De hade fått 

inspiration utifrån föreläsningar, utbildningar och de gjorde studiebesök på förskolor i 

kommunen som arbetade på samma sätt. Detta för att kunna utveckla och få stöd till 

pedagogiken de har på sin förskola. 

 

”I början var vi väldigt engagerade, på olika sätt. Vi var ju på studiebesök och såg hur andra 

jobbade och sådär. Och sen så började vi dra igång här” [Pedagog 2]. 

 

Mycket av deras tankar kring det lekpedagogiska arbetssättet kommer från Gunilla Lindqvist 

som utarbetade arbetssättet med hjälp av Vygotskijs teorier. De poängterar även hur mycket 

man får med av strävansmålen i förskolans läroplan som också influerats av Vygotskijs tankar. 

 

”Ja, man får med hur mycket som helst egentligen och det är ju det som är tanken, att det ska 

genomsyra hela verksamheten och att man ska få med allt” [Pedagog 1]. 

 

Pedagog 2 visade mig dessa två citat ur läroplanen när vi diskuterade arbetssättet utifrån 

styrdokumentet.  

 
Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. 

Barngruppen ska ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande (Skolverket, 2010, s.7). 
 

                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. 

Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö 

(Skolverket, 2010, s.7). 

 

I uppstarten av ett tema väljer pedagogerna en bok eller fler böcker de ska arbeta med under 

en termin eller längre. I början när de bestämt sig för att arbeta utifrån det lekpedagogiska 

ordnade pedagogerna så att några av dem skrev manus, några hade en byggrupp där de 
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ordnade med rekvisita inför lekmiljöerna, någon hade ansvar för inköp och en annan gupp 

hade hand om att sy kläder. De har arbetat med många olika teman genom åren, några av dem 

är Mamma Mu och Kråkan, Pettsson och Findus, Pippi och Alfons Åberg. Mamma Mu och 

Kråkan var det första temat de började arbeta med och det blev riktigt stort.  

 

”Vi hade ett tema i hela huset, då började vi med Mamma Mu och Kråkan. Då gällde det hela 

förskolan och då hade vi olika karaktärer. En var kråkan, någon var ju mamma mu och 

bonden tror jag var med också. Och på olika avdelningar så hade vi en liten grupp som hade 

olika roller” [Pedagog 1]. 

 

Pedagogerna följer som sagt en eller flera böcker och utifrån den/dessa skapade de händelser 

som de vill ta upp i vardagen på förskolan. De klär ut sig till olika karaktärer och figurer och 

gestaltar för barnen. En del teman har varit mer lättarbetade och populärare än andra. 

 

”Det finns ganska mycket att göra utifrån Pippi som sagt var, för man måste ju tänka lite steg 

framåt också. Har vi saker som vi kan bygga på, att det liksom kan bli något?” [Pedagog 2]. 

 

”Pippi har vi haft i flera år, jätte tacksamt! Sen har vi arbetat med Alfons Åberg, han var lite 

mer svårjobbad. Han är ju ganska intetsägande på något vis, han gör ju oftast alltid rätt. Men 

Pippi gör ju lite mer bus och är lite tokig och alla känner liksom.. ja alla känner väl igen 

Alfons också, men Pippi är lite mer en härlig karaktär” [Pedagog 1]. 

  

Temat som är det beskrivs mest om är just Pippi då de arbetat med det under många år och 

barnen tog till sig temat väldigt bra. Under temats gång byggde de upp en lekvärld 

tillsammans med barnen och varje avdelning fick ett rum taget ur Pippi boken. 

 

”När vi började med Pippi där, då hade vi Pippis kök här inne så vi hade samlat massa med 

grejer och hade hennes saker. Och någon hade varit och köpt en sådan här gammal, stor 

smides säng som vi hade i ett rum på en annan avdelning. Och någon hade hennes trädgård 

tror jag, sockerdricksträdet och så där. Så när vi hade de här gestaltningarna, ibland var vi i 

vårt kök, du vet, när hon steker de där pannkakorna och greja här inne. Och så var vi i 

sängen och låg upp och ner där och..” [Pedagog 1]. 

 

Under temanas gång har pedagogerna köpt in t.ex. utklädningskläder och rekvisita som passar 

berättelserna de byggt upp lekvärldarna ifrån så att barnen kan återuppleva det som hänt 

genom att själva gå in i leken. De gestaltade figurerna kommer till förskolan runt en gång i 

månaden. Det tycker de känns som ett rimligt tidsspann, det blir inte för mycket och inte för 

lite. Barnen måste få en chans att kunna bearbeta det som de betraktat innan det händer något 

nytt. Vid alla högtider såsom påsk, midsommar och jul är karaktärerna/figurerna också med. 

 

”Sen kanske inte allihop har lekt direkt efteråt när vi gestaltat. Har det inte kommit på en 

gång så har det oftast kommit lite senare. De kanske måste tänka efter lite och att de vågar 

och så här, det handlar ju om det också då. Självförtroende att våga och kanske, ja göra lite 

teater själva och bjuda in kompisarna för att komma och titta” [Pedagog 2]. 

 

Valet av vilken bok de ska arbeta utifrån är dels från barnens intressen som de fångat upp och 
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dem själva.  

 

”Det måste ju vara en balans, det är ju ändå barnens intressen som måste få styra. Sen så har 

du ju en röd tråd i själva historien så att säga, men får vi inte med barnen så funkar det i alla 

fall inte” [Pedagog 3]. 

 

”Det är lite både och. Det gäller ju att vi pratar ihop oss också och sen kan man ju inte vara 

överens med alla, men de flesta i huset då, för jag tror man måste känna mycket för ett tema 

man väljer själv också för att det ska bli bra” [Pedagog 1]. 

 

Pedagogerna anser att om det ska kunna bli ett bra arbete så måste det vara ett tema så både de 

och barnen kan inspireras till vidare lek/utveckling. 

6.2 Pedagogernas roll 

 

Pedagogerna är eniga om att deras roll är en viktig del i barnens lek. Som pedagog är man 

med och vägleder och stöttar barnen i deras fantasi och lek. Om en pedagog i arbetslaget klär 

ut sig till en karaktär måste de andra pedagogerna vara med i barngruppen och styra upp läget 

och stötta ifall det skulle bli kaotiskt eller om någon/några blir rädda. När de klätt ut sig till 

olika karaktärer och ska spela teater kan det variera hur utfallet blir. 

 

”Vissa gånger har vi bestämt att det är bara vi pedagoger som tar och berättar liksom och 

andra gånger har det varit att vi frågat barnen så vi har fått med barnen där när vi spelar 

upp det här då. Men de är ju så ivriga och vill säga massa saker hela tiden så då får man 

liksom bestämma och så får de vuxna vara med i publiken också som styr lite för annars kan 

det ju gå överstyr” [Pedagog 2]. 

 

Efteråt när en karaktär besökt dem diskuterar de med barnen vad som hänt och de kan 

återkoppla till någon händelse som skett tidigare. De märker också av att barnen tar med sig 

upplevelser av händelserna hem och berättar om dem för sin familj. Det är viktigt att 

pedagogerna inspirerar barnen och det anser de att de gör när de arbetat med fler olika teman. 

 

”Bra att man byter tema så att barnen kan inspireras på många olika sätt” [Pedagog 2]. 

 

Att vara närvarande i barns lek anses som något som är betydande för hur pedagoger uppfattar 

sin roll. 

 

”Pedagogens roll är ju att kunna vara närvarande här och nu och försöka att se varje enskilt 

barn, vad de behöver och hur de behöver det i interaktion med andra” [Pedagog 3]. 

 

De anser sig själva inte bara vara stöttande och vägledare utan även att de är medresenärer 

med barnen mot deras resa till lärande och utveckling.  

 

”Som en medresenär, att vi lär oss båda två på samma gång” [Pedagog 3]. 

 

Pedagogerna anser att de tillsammans med barnen lär sig i deras gemensamma vardag på 

förskolan. 
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6.3 Möjligheter 

 

Möjligheterna med det lekpedagogiska arbetssättet är att det finns inga gränser vad man kan 

åstadkomma med arbetssättet.  

 

”Det beror ju lite på hur man lägger upp det tror jag, jag tror nästan inte att det finns några 

gränser på vad man kan göra” [Pedagog 1]. 

 

”Du kan lära alla ämnen, jag menar du har matematik, språk, du har.. Du kan använda alla 

ämnen i det hela. Sen är det klart att det låter lätt, men det är inte så lätt kanske att göra för 

det kräver både kunskap och tid” [Pedagog 3]. 

 

Det lekpedagogiska arbetssättet är ett arbetssätt som möjliggör att barnen själva får tolka det 

som händer runt omkring. Det som en individ uppfattar utifrån en gestaltning kanske inte alls 

är något som den andra individen ens tänkt på. Lärandet är en process som tar olika lång tid, 

den är individuell. Man bjuder in barnen i en lekvärld där fantasin har möjlighet att utvecklas 

och de lär sig vad som är lek och vad som är verklighet. 

 

”Och sen det här som vi pratar mycket om nu på förskolan, allting är ju som en process när 

det växer fram så här. Det går inte på ett huj allting utan det är en process som tar olika lång 

tid. Kanske inte alltid behöver ha så bråttom till något, men att det man alltid har det i 

bakhuvudet, att nu är det så här och så där. Ibland kanske något lärande aldrig tar slut för 

det är en process hela tiden och sen kanske det tar slut tidigare än man trott. Just det här med 

barnen när man ska visa dem saker och de ska lära sig saker, en del tar ju längre tid på sig 

och det ska de få göra. Det är inte en grupp och alla ska vara lika..” [Pedagog 2]. 

 

”En del har ju lite svårt för det här, men det är ju du xxx säger de ju. Nej, säger jag då, det är 

inte jag. Nu är jag Hedvig (gestalt). En del hänger på direkt liksom de här med fantasi och 

verklighet och allt det här” [Pedagog 2]. 

 

Jag frågade pedagogerna om barnen brukar gå in själva i den lekvärld de gestaltat utifrån även 

om de inte är närvarande och det berättade de att barnen gjorde. 

 

”Ja, det gör de och de klär gärna ut sig och leker det vi gestaltat och så där” [Pedagog 1]. 

 

”Det är ju det de gör. Det blir ju ett tillåtande också. Och sen så får de göra på sitt sätt. För 

så är det ju, det är liksom hur de betraktar och iakttar och vad de ser och sen gör de på sitt 

sätt” [Pedagog 2]. 

 

Även när det är lite oroligt och bråkigt i barngrupperna kan de med hjälp av gestaltningar 

spela upp en liten teater om t.ex. värdegrund. Man använder karaktärerna/figurerna som en 

hjälp att ge barnen ett annat perspektiv på hur de kan lösa sina konflikter och problem. 

 

”Att använda en karaktär eller en saga eller något annat just för att i leken få fram det 

budskap du vill ha till barnen” [Pedagog 3]. 
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”Nu är det väldigt bråkigt i gruppen, t.ex. de slåss väldigt mycket - okej vi får göra någon bra 

gestaltning av det här. Då tar man ju hjälp av rollerna och figurerna och kanske löser ett 

problem eller ja..” [Pedagog 1]. 

 

Barnen lär sig inte bara att hantera sina konflikter utan de stärker även sig själva och lär sig att 

fungera i sociala sammanhang. 

 

”Ja, bara det sociala, att kunna fungera tillsammans med fler. Att ta och ge empati, också att 

stå framför andra, att ta för sig, men också backa tillbaka” [Pedagog 3]. 

 

Lärdomar som kommer utifrån gestaltningar anser pedagogerna kan ha en positiv effekt på 

hur barnen ser på saker och ting när de blir äldre. Samspelet pedagoger sinsemellan har även 

ökat i och med det lekpedagogiska arbetssättet. 

 

”Men hela huset, vilken större sammanhållning också” [Pedagog 1]. 

 

”Det naturliga är väl att man ska bli mer sammansvetsade också så att inte alla spretar åt 

olika håll, för då blir det ju ingenting. Allihop behövs ju för olika uppgifter” [Pedagog 2]. 

 

Pedagogerna har t.ex. vid gestaltningarna olika uppgifter såsom att några fixar rekvisita och 

kläder, några är bland barnen för att se till så att det inte går överstyr eller att någon blir rädd 

och några gestaltar. Arbetet fördelas mellan dem utefter deras önskemål då vissa av 

pedagogerna inte känner sig bekväma med att gestalta utan ser hellre att de kan hjälpa till på 

annat håll. 

6.4 Hinder 

 

På frågan om de erfarit några hinder utav att arbeta lekpedagogiskt hade de lite olika åsikter 

om vad det skulle kunna vara. Den ena pedagogen svarade ganska snabbt att det inte finns 

några hinder, medan de andra hade lite andra tankar kring det. 

 

”Nej, egentligen finns det inga hinder. Det är ju bara att vi bestämmer oss för det här, att vi 

har intresset för att göra det och att man har vissa tidsintervaller när man gör olika saker” 

[Pedagog 2]. 

 

”Hindren ställer vi nog upp själva lite grann. Och sen känner vi oss, jag tror vi känner oss 

stressade att det ska vara på ett visst sätt. Vi ställer för höga krav på oss själva” [Pedagog 3]. 

 

Förutom att det kan finnas hinder som man sätter upp för sig själv så finns det även praktiska 

hinder man kan stöta på i vardagen i verksamheten anser pedagogerna. 

 

”Det är fantastiskt roligt, men kräver väldigt engagemang och tar tid. Och då måste man, 

alltså vi måste få den tiden och att det är ibland svårt att finna tiden” [Pedagog 1]. 

 

Det tar mycket tid att forma och bygga upp en lekvärld och idag ses tiden som en bristvara. På 

förskolan har det även förekommit en hel del personalbyten som också påverkat arbetet med 

lekpedagogiken. 
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”Sen har det varit väldigt mycket personalbyten och det gäller ju att personalen är väldigt 

engagerade” [Pedagog 1]. 

 

På en av de äldrebarnsavdelningarna har hela arbetslaget bytts ut och de nya har inte haft så 

lång tid på sig att komma i fas med hur de ska arbeta. 

 

”Vi alla tre är lite ovana, innan man får ihop vad som är vårt arbetssätt och så där. Det har 

liksom inte riktigt satt sig än” [Pedagog 3]. 

 

Att ha ett fungerande arbetslag som samspelar bra med varandra är viktigt då det ger en 

trygghet i själva arbetet med barnen. Har pedagogerna ett bra samspel med varandra har de en 

trygg grund att stå på när de samspelar med barnen. 

6.5 Det lekpedagogiska arbetet idag 

 

Efter att ha arbetat med lekpedagogiska teman under många år har de idag kommit av sig lite. 

De har förut arbetat hela huset tillsammans med teman och gestaltningar, men förra året 

delade de på sig, yngrebarnsavdelningar och äldrebarnsavdelningar. 

 

”Jag ska ärligt säga att vi kommit av oss lite” [Pedagog 1]. 

 

”Förra året delade vi på oss. Det blev lite down sådär. Det är ganska mycket arbete att hålla 

på, vi har ju ändå ganska många andra saker som vi är ålagda att göra.. Vi kände väl att vi 

behövde en liten paus helt enkelt” [Pedagog 2]. 

 

Även om de nu delat på sig har inte det lekpedagogiska arbetet slutat. De har inte riktigt 

utvecklat det ännu till hur de vill ha det, men tanken finns. På yngrebarnsavdelningarna har de 

tagit sig an temat Babblarna. 

 

”Så nu har vi börjat arbeta med Babblarna. Det gjorde vi, det var väl förra våren vi 

introducerade det och det har vi tyckt har varit ett jättebra material. Barnen har älskat det 

också och tagit till sig det. Det främjar språkutvecklingen. Känner du till babblarna?”    

[Pedagog 1]. 

 

Jag nämner att jag känner till Babblarna och vi fortsätter att diskutera hur de arbetar med 

temat. Inne på avdelningen ser jag olika saker de gjort utifrån Babblarna och lägger märke till 

att de gjort en bil av en äggkartong där de små babblarfigurerna sitter i. 

 

”Ja, det har vi gjort. Vi har även gjort en stor bil, men den höll inte så länge. Ja, det gäller ju 

att väva in temat i hela verksamheten liksom. Sen är ju det svårare för det finns ingen färdig 

story och det vi har än så länge är ju de här små plastfigurerna” [Pedagog 1]. 

 

När vi diskuterar vidare framgår det att de i nuläget inte gestaltar någonting på yngre 

barnavdelningen. 

 

”Nej, det är ju det som vi egentligen vill, men vi har ju inte kommit dit än. Förr, då när vi 
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hade Pippi och alla de här har vi gjort stora gestaltningar tillsammans hela huset. Setts ute 

på gården och så händer det något roligt. Men det har kommit, vi har kommit av oss”    

[Pedagog 1]. 

 

Det är inte bara de på den avdelning vars pedagog jag intervjuade som arbetar med temat 

babblarna utan även den andra yngrebarnsavdelningen arbetar med detta, dock har de inget 

samarbete avdelningarna emellan. I informationen framgår det inte om de gestaltar något på 

den andra avdelningen i anslutning till temat Babblarna. På de äldrebarnsavdelningarna har de 

arbetat med temat ugglor den senaste tiden och där har de haft ett samarbete avdelningarna 

emellan. Arbetet har inte utgått från någon bok denna gång utan det är pedagogerna som 

själva kommit på historien. 

 

”Det började med att vi hittade en uggla som fastnat i ett träd ute på gården. På bröstet hade 

hon en lapp där det stod att hon var vilse. Och sen så bestämde vi att den kunde få bo inne 

hos oss” [Pedagog 2]. 

 

”Nu har vi ingen bok att gå efter så vi har liksom själva fått hitta på väldigt mycket” 

[Pedagog 2].  

 

Under temats gång har pedagogerna även gestaltat ugglor samt haft mjukisdjur i form av 

ugglor som barnen har fått ha med sig i sin lek i vardagen. 

 

”Så vi har ju gestaltat ugglan. Vi är två stycken som varit ugglor och visat upp oss med jämna 

mellanrum, både ute och inne. Det är ett väldigt bra sätt att få med barnen. Just att det blir 

något speciellt, det blir trevligt, det blir roligt” [Pedagog 2]. 

 

”De har varit med i barnens lek och de är väldigt förtjusta i dem. Och de använder dem 

under hela dagen i sin egen lek” [Pedagog 3]. 

 

Det framkommer under intervjuerna att de till hösten kommer att start upp ett nytt tema arbete 

på de äldre avdelningarna. 

 

”Vi tänkte vi skulle arbeta med Snick och Snack. Den här kungaskogen, känner du till den? 

Då är det lite, det är ändå ganska färdigt. Det är ju en bok och det finns cd-skiva och lite 

olika sådär” [Pedagog 2]. 

 

För att kunna arbeta lekpedagogiskt behöver inte bara barnen inspireras utan även 

pedagogerna. När de har känt att det behövts har de tagit hjälp från en inspirerande 

universitetslärare som undervisar i ämnet lekpedagogik. 

 

”Vi har haft hit denne person för liksom att komma igång igen. Nya idéer och så här när vi 

tycker att det känts lite tungt” [Pedagog 2]. 

 

Alla tre pedagogerna nämner denna person som varit till dem och inspirerat dem för att kunna 

fortsätta med det lekpedagogiska arbetet. Inspiration behövs, när man är barn men såväl när 

man är pedagog. 
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6.6 Analys av resultatet 

 

Utifrån det framkomna resultatet tycks jag kunna utläsa att den proximala utvecklingszonen 

finns ständigt närvarande i förskolan då barn och vuxna samspelar med varandra i sin vardag. 

Kroksmark (2003) beskriver Vygotkijs teori om den proximala utvecklingszonen som en 

ständigt pågående process. Samspel mellan individer utvecklar ett lärande och ytterligare 

kunskap erövras. Pedagogerna beskriver sig själva som stöttepelare och medresenärer i barns 

utveckling och lärande och genom deras gestaltningar kan de lära barnen sådant de inte kan 

eller vet hur de ska lösa själva. Utifrån en bestämd bok och deras fantasi gestaltar de en 

händelse som barnen får iaktta och sedan bearbeta, vilket i sin tur leder till ett lärande utifrån 

en samspelssituation. När barnen t.ex. är osams och det gnisslar i relationerna tar pedagogerna 

hjälp utav karaktärer/figurer och spelar upp en kort akt om t.ex. värdegrund där de gestaltar 

hur man ska behandla varandra. I och med gestaltningen anser de att det sker ett lärande 

utifrån lekfulla omständigheter i och med att de får fram sitt budskap till barnen genom leken. 

Då de har arbetat med många olika teman genom åren har de även haft en hel del olika 

rekvisita på förskolan som passar till deras uppbyggda lekvärldar. Wertsch (refererad i 

Jakobsson, 2012) menar att föremål går hand i hand med en individs tankar och handlingar. 

Det är nämligen föremålen som sätter igång tänkandet och handlandet. I och med att 

lekvärldar byggs upp och olika föremål används får det barnen att ta del av detta och utifrån 

den medierande effekt föremålen har på en individ gör detta att den enskilda individens tankar 

sätts igång. Utifrån tanken kommer en handling som i sin tur kan utvecklas till en lek. Genom 

att pedagogerna skapat, byggt och köpt rekvisita ger de barnen en möjlighet att utveckla ett 

lärande med hjälp av föremålen. T.ex. när de är i Pippis kök och steker pannkakor använder 

de sig av en spis och stekpanna med tillbehör och detta blir en förmedling av en viss kunskap 

med hjälp av de föremål som de använder sig utav. Barnen har möjlighet att iaktta och 

bearbeta det som visats upp på gestaltningarna på sitt sätt och de kan tolka det utifrån egna 

erfarenheter. 

 

På förskolan befinner sig barn och vuxna i en gemensam tillvaro där de bygger upp lekvärldar 

utifrån en bok och med hjälp av fantasin eller i vissa fall bara fantasin. Lindqvist (1996) 

beskriver utifrån Vygotskijs sociokulturella teori att alla individer är kreativa och det är den 

kreativa handlingen som gör att man kan skapa någonting nytt. Kreativitet anser Vygotskij är 

detsamma som fantasi och det är en förmåga som löper parallellt med verkligheten. Fantasin 

och verkligheten berikar varandra och är en del av en kombination. I det lekpedagogiska som 

sker på förskolan går både barn och pedagoger in i en värld av fantasi som de tillsammans har 

skapat. Pedagogerna hjälper och stöttar de barn som har svårt att gå in i fantasin och en del 

barn hänger på direkt och förstår det här med vad som är fantasi och vad som är verklighet. 

När en pedagog går in i en roll som en karaktär vet barnen att i verkligheten är detta 

egentligen är en av pedagogerna, men i fantasin blir denne någon annan, t.ex. Pippi, Alfons 

Åberg eller Mamma Mu. Med hjälp utav de teoretiska begrepp som Kroksmark (2011), 

Wertsch (refererad i Jakobsson, 2012) och Lindqvist (1996) tar upp kan man se att alla 

begrepp samspelar med varandra. I den lekpedagogiska vardagen på förskolan bygger de upp 

en lekvärld och miljö i vilken de kan hjälpa varandra att utvecklas (proximal utvecklingszon). 

De dramatiserar olika händelser med hjälp av karaktärer/figurer vilket bjuder in dem till 

fantasins värld även om de är medvetna om verkligheten (fantasi/verklighet). 

Karaktärerna/figurerna förmedlar en kunskap till barnen via de föremål de använder i 

gestaltningen (mediering).   
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I och med att pedagogerna kommit av sig lite i sitt arbete med lekpedagogik på grund av olika 

hinder kan det utläsas av resultatet att lekens betydelse inte blivit lidande på grund av det. De 

har leken i åtanke när de väljer material som de ska arbeta med. På den yngre 

barnavdelningen arbetar de med Babblarna som ger barnen inspiration. Genom det material de 

har, bl.a. plastfigurerna, förmedlar de kunskap till barnen, precis som Wertsch (refererad i 

Jakobsson, 2012) menar, att ett föremål medierar en kunskap. På grund av att pedagogerna 

använder figurerna får det barnen att ta till sig en kunskap de inte redan har och där hamnar de 

i en utvecklings zon där ett samspel är i centrum. En zon där vi individer är i interaktion med 

varandra och samspelet är ett faktum (Kroksmark, 2011). På den äldre barnavdelningen 

arbetar de idag med ugglor. Pedagogerna gestaltar och de använder sig utav uggle gosedjur 

som barnen har med sig i sin och leker med i vardagen. Detta gör så att de kan gå in i en 

fantasi med hjälp utav gestaltningarna (Lindqvist, 1996). Med detta skrivet vill jag påpeka att 

man kan uttyda de sociokulturella begreppen i resultatet även om de inte just idag arbetar i 

den utsträckning de vill med det lekpedagogiska arbetssättet. 

 

6.7 Slutsats 

 

Med utgångspunkt i det insamlade materialet kan man utläsa att pedagogerna har arbetat med 

lekpedagogik under många år och de anser att det är ett otroligt roligt arbetssätt för att få med 

barnen i verksamheten. Genom olika teman har de kunnat berika barns vardag med kunskap 

och fantasi då de byggt upp lekvärldar tillsammans där alla är välkomna. Det visar sig att det 

finns både möjligheter och hinder med arbetssättet. Pedagogerna har både intresset, 

engagemanget och viljan, men det är de praktiska hindren såsom tidsbrist och personalbyten 

som bidrar till att de inte kan arbeta lekpedagogiskt i den mån de skulle vilja just idag. 

Dessa hinder bidrar inte till att arbetet stannas av helt, men med hjälp av inspiration utifrån 

har de fått nya idéer så de kan komma vidare med det lekpedagogiska arbetssättet och en idé 

om vad som blir temat härnäst har väckts. 
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7. Diskussion 
 

I detta kapitel kommer jag framföra en kritisk diskussion utifrån det metodval jag valt att 

använda, samt en diskussion av mitt resultat i jämförelse med tidigare forskning och litteratur. 

7.1 Metoddiskussion 

 

I min undersökning valde jag att använda mig utav en kvalitativ typ av intervju, den 

semistrukturerade. Utifrån den intervjuguide jag utformade fanns det några valda områden 

som jag ville beröra (Bryman, 2011). Intervjuguiden anser jag användes som ett perfekt stöd 

för mig som intervjuare att falla tillbaka på när ett av de berörda områdena var slutdiskuterat. 

Intervjuerna tycker jag gick över förväntan bra för att vara den första gången som jag gör 

något liknande, det var både en rolig och lite nervös upplevelse. Givetvis undrar jag så här i 

efterhand om mina frågor var bra nog och att om de var utformade på ett vis som kanske 

påverkade deltagarnas svar. Speciellt när jag frågade dem om det finns några hinder med att 

arbeta lekpedagogiskt då jag tror att ordet hinder kan upplevas som något negativt, något som 

kan uppfattas att man som individ gör något fel. Dock upplever jag inte att deltagarna ansåg 

att det var en malplacerad fråga utan de berättade vad de ansåg var hindren i deras 

arbetssituation. Sen kunde jag ha utökat mina frågor så att jag kunde fått en bredare förståelse 

för arbetssättet, hur de planerar gestaltningarna, hur de resonerar kring att få med 

strävansmålen i läroplanen etc. Om jag hade haft längre tid på mig att göra denna 

undersökning hade jag valt att använda observationer vid flera tillfällen för att själv få syn på 

det lekfulla genom t.ex. gestaltningar och jag skulle även använt semistrukturerade intervjuer 

precis som nu. Då lekpedagogik är ett arbetssätt där gestaltningar är en central del brukar 

pedagogerna gestalta en gång i månaden. För att kunna ta del av detta skulle jag behövt minst 

en månad till godo för att kunna samla in material genom en observation vilket inte var 

möjligt i detta arbete. Enligt Karin Franzén (2014) finns det olika typer av observationer, den 

deltagande och den icke-deltagande. Jag skulle ha valt den icke-deltagande observation 

metoden som innebär att jag som forskare står på sidan av och inte deltar i det som sker. Jag 

tror att denna metod skulle vara ett bra komplement till de semistrukturerade intervjuerna då 

jag skulle kunna se hur pedagogerna samspelar med varandra och med barnen. 

 

Om jag tror att reliabiliteten på min studie är tillförlitlig (Bryman, 2011) så skulle jag svara 

både ja och nej. Då jag anser precis som Vygotskij (Kroksmark, 2011) är utveckling en 

ständig process. Det pedagogerna svarade om hur de arbetat med lekpedagogiken kan ingen 

ändra på, för det har redan hänt, det är dåtid. De möjligheter och hinder som de uppger i 

intervjuerna som är här och nu anser jag kan ändras ju mer tiden går. Individerna enligt 

Kroksmark (2011) är i ständig process vilket kan göra att pedagogernas tänkande och lärande 

går framåt, det de ser som ett hinder idag kanske är en möjlighet imorgon eller någon annan 

dag framöver eller tvärtom. Då min studie gick ut på att besvara hur pedagoger arbetar med 

lekpedagogik på deras förskola och hur de upplevt möjligheter och hinder i och med det 

lekpedagogiska arbetssättet tycker jag att min studie gav mig det svar jag sökte här och nu. 

Dock kan jag inte blunda för att det inom en framtid skulle kunna bli ett annorlunda svar, 

vilket jag är väl medveten om att så kan bli fallet. I och med att mina intervjuer svävade 

någonstans i mitten av hur de arbetat och hur de kommer att arbeta till hösten gör också att 
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reliabiliteten blir mindre. Validiteten på undersökningen anser jag är hög. Jag har som Roos 

(2014) beskriver det, undersökt det som var meningen att jag skulle undersöka. 

 

Efter ytterligare lite tankar och funderingar över begreppet reliabilitet undrar jag om man kan 

mäta detta egentligen i en intervju eller i en annan undersökning där annat metodval använts? 

Backman (2008) menar att en utomstående ska kunna kontrollera det resultat man fått fram i 

sin undersökning så att denne kan göra precis samma intervju under samma omständigheter. 

Det anser jag vara nästintill omöjligt, då den utomstående inte vet vilka personer som deltagit 

i undersökningen eller vart i landet (i detta fall) den utförts. Om den utomstående skulle fått 

reda på det har man brutit mot de etiska principerna som man, som forskare, har att förhålla 

sig till. Då jag förhåller mig till konfidentalitetskravet och nyttjandekravet som anger att 

skydda personens uppgifter och att förvara materialet så att inte någon utomstående kan 

komma åt det (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet 2011) anser jag att det bara finns en som kan 

göra om intervjun på ett identiskt sätt och det är jag. Även om metoden intervju används samt 

mina intervjufrågor inom samma forskningsområde är det fortfarande ingen som kan uttyda 

vem jag varit i kontakt med. Vilket jag tror med stor sannolikhet kan ge ett annat resultat.  

7.2 Resultat diskussion 

 

I läroplanen framträder det att verksamheten ska innehålla en trygg miljö som lockar till lek 

(Skolverket, 2010). Något jag tolkar ur mitt resultat är att pedagogerna skapar en lekfull miljö 

när de arbetar lekpedagogiskt. Detta kan man se genom att pedagogerna bygger upp en 

lekvärld tillsammans med barnen. Läroplanen uppger även att barn ska få möjlighet att tolka 

omvärlden på sitt eget sätt genom att de bearbetar känslor, upplevelser och erfarenheter 

utifrån den gestaltande och skapande leken (Skolverket, 2010). I interaktionen som sker när 

den dramatiserade leken utspelas inträffar ett lärande då pedagogerna medierar ett lärande 

genom de föremål de använder. Detta kan uppfattas som att barnet får möjlighet att tolka sin 

egen uppfattning av omvärlden. Mina tankar kring det som framkommit under studien är att 

lekpedagogik är ett bra arbetssätt i förskolan då det blir leken som styr lärandet och inte 

lärandet som styr leken. Jag håller med det Knutsdotter Olofsson (1999) säger om att leken är 

ett fenomen som förgyller barnens vardag. Som pedagogerna beskriver det är gestaltning ett 

arbetssätt som blir speciellt, trevligt och roligt. I intervjuerna som jag utfört framkommer att 

pedagogerna spelar upp en pjäs för barnen som sedan kan ta sig an fantasin och kliva in i en 

lekvärld. På detta vis förgylls barns vardag då de blir inbjudna till lek.  

 

Som Tullgren (2004) och Smith (1995) påpekar ska pedagogerna finnas närvarande för att 

hjälpa barnen om de behöver hjälp eller stimulation i leken. Då leken är en aktivitet som 

behöver uppmuntras är detta extra viktigt. Jag anser att förskolan är en plats för både barn och 

vuxna att utvecklas på och alla behöver inspiration för att kunna göra detta. Den tidigare 

forskning och litteratur jag använt mig av i detta arbete styrker pedagogernas viktiga roll i 

barns lek (Tullgren, 2004; Smith, 1995; Öhman, 2011). Men det nämns inget om vem som har 

en viktig roll i pedagogernas lek. Det tycker jag är lite konstigt då leken ofta är en 

samspelssituation där barn och vuxna interagerar med varandra. Vem är det som inspirerar 

pedagogerna när det behövs? Utifrån dessa aspekter vill jag även lyfta fram pedagogernas 

samspel, utveckling och lek. De intervjuade pedagogerna nämner att i början när de startade 

upp lekpedagogiken var de iväg på studiebesök till andra förskolor som arbetade på samma 

sätt för att få inspiration. Här tycker jag att man kan se ett tydligt samband med Vygotskijs 
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proximala utvecklingszon (Kroksmark, 2011) då de med hjälp av någon annan får tips och 

inspiration för att sedan kunna utveckla ett lekpedagogiskt arbetssätt på egen hand, det de 

lärde sig med hjälp av de andra pedagogerna då kan de nu göra själva. I min undersökning 

kan man även utläsa att yttre faktorer till viss del hindrar pedagogerna för att arbeta 

lekpedagogiskt såsom t.ex. tidsbrist och personalbyten. Pedagogerna beskriver även vikten av 

att de vuxna just behöver få inspiration för att kunna utveckla sin egen fantasi och sitt egna 

tankesätt. Tillkommer det ingen ny inspiration kan det uppstå att lekpedagogiken inte 

utvecklas så som de har tänkt. Detta kan då påverka det lekpedagogiska arbetssättet men inte 

leken i sig då barnen får material att leka med oavsett om det inte sker utifrån en gestaltande 

pedagogik. De har även under årens gång haft besök från universitetslärare som hjälpt dem att 

komma vidare i sitt arbete genom att de inspirerats. Det skulle enligt min mening vara bra om 

man lade ner mer tid på att utveckla pedagogerna som gör det otroliga arbete som de gör. 

Detta kan jag även koppla till det arbete jag nu sitter och skriver, hade jag inte haft en 

handledare att inspirerats av och kunna bollat idéer med så hade jag inte kunnat skriva detta. 

Människor är en social varelse som behöver varandra för att kunna utvecklas (Kroksmark, 

2011). 

 

Öhman (2011) hävdar att barn själva bestämmer vad de vill leka och när. Här kan jag se en 

liten skillnad i det hon skriver jämfört med det som jag har fått fram utifrån mina intervjuer. 

De intervjuade pedagogerna beskriver att när de startar upp en lekvärld är det utifrån både 

deras och barnens intressen. Båda parterna måste känna sig inspirerade av temat de ska arbeta 

med för att de ska kunna bygga upp en lekvärld. Här tänker jag att det blir en gemenskap, som 

Lindqvist (1995) beskriver utifrån hennes resultat, när både barn och vuxna tillsammans 

skapar en kontext som de kan utvecklas i tillsammans. Pedagogen är inte bara en stöttepelare i 

barnens lek utan också en medresenär, vilket gör att allas intressen är lika viktiga för att 

utvecklingen ska kunna gå framåt. Som Lindqvists resultat visar på är det genom en 

dramatisering av olika handlingar som utvecklar leken framåt, där även pedagoger är en del i 

sammanhanget och inte endast barnen.  

 

Något annat som jag fastnade lite extra för i min forsking- och litteraturgenomgång är frågan 

som väckts efter undersökningarna som gjorts av forskarna i projektet IPWNW (The 

Laboratory of Comparative Human Cognition, 2016). Ska man se på lek och lärande som två 

skilda verksamheter eller ska man se det som en enlighet? Utifrån den kunskap jag har erövrat 

utifrån det jag läst i anslutning till detta examensarbete har jag tolkat att det lekpedagogiska 

arbetssättet redan är en enlighet baserad på både lek och lärande. Jag tänker att de två 

begreppen hänger ihop, oavsett arbetssätt. I det lekpedagogiska arbetssättet är det leken som 

är en central del och det är leken som styr pedagogiken (lärandet). I och med att man leker 

kan man med hjälp av sin kreativitet utforma någonting nytt, en ny kunskap (Lindqvist, 1996). 

Efter en diskussion med min handledare (personlig kommunikation, 160506) där han berättar 

om en pedagog som sitter hos ett barn och leker med ponnyhästar och denne säger efter en 

stund att en av hästarna sprang iväg och frågar sen barnet hur många av dem som är kvar nu. 

Detta exempel gjorde det väldigt tydligt för mig att se, att i denna situation är det lärandet som 

styr leken. Oavsett om det är leken som styr lärandet eller om det är lärandet som styr leken 

tror jag att dessa begrepp går hand i hand och inte går att skilja på, det gäller bara att tänka 

efter hur man väjer att se på dem som en helhet. 
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7.3 Slutsats 

 

Genom denna undersökning har jag kommit i kontakt med tre pedagoger som berättat för mig 

hur de arbetar idag och hur de arbetat med lekpedagogik samt vad de anser är möjligheterna 

och hindren med arbetssättet. Utifrån deras beskrivningar har jag kunnat arbeta fram en analys 

med hjälp utav de teoretiska begreppen för att i slutändan kunna få fram en slutsats. 

Möjligheterna verkar vara oändliga och man kan få med hur många mål från läroplanen som 

helst. Det är ett bra arbetssätt att få men barnen i verksamheten då alla samspelar med alla. 

Dock finns det några hinder som gör att arbetssättet inte fungerar fullt ut ibland. Tiden är en 

bristvara och att det varit många personalbyten har gjort att lekpedagogiken kommit lite åt 

sidan. Det är ett arbetssätt som kräver ett stort engagemang, men som även är ett roligt sätt att 

arbeta på. Även om pedagogerna inte arbetar fullt ut med lekpedagogik just idag har de 

erfarenheter utav att ha arbetat med det i många år och tanken är att i höst starta upp ett nytt 

tema med Snick och Snack. Genom att skriva detta arbete har jag samlat på mig tankar och 

kunskaper som berör mitt undersökningsområde vilket jag tror kommer ha nytta för mig i min 

egen profession som förskollärare. Just det här arbetet kanske inte kan vara till någon nytta i 

ett stort forskningssammanhang då materialet samlades in under en veckas tid med inverkan 

av ytterst få pedagoger, men för mig har det lett till en kunskap jag kanske annars inte skulle 

fått, vilket gör att när jag lämnar ifrån mig det här arbetet är jag en kunskap rikare. 

7.4 Förslag till vidare forskning 

 

Det finns inte mycket forskning om lekpedagogik och bland det som faktiskt finns anses en 

hel del utav det vara ganska gammalt. Nu när jag undersökt vad pedagoger har för 

erfarenheter och tankar kring lekpedagogik skulle det vara intressant att undersöka vad barnen 

tycker och tänker om arbetssättet. Hur upplever de vardagen på förskolan utifrån 

lekpedagogiken? 
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Bilaga 1 - Informationsbrev till pedagogerna 

 

Hej, 

 

Mitt namn är Sofie Eriksson och jag läser förskollärarprogrammet på Karlstads universitet. 

Nu i vår är det dags för oss att skriva vårt examensarbete vilket innebär att vi studenter ska 

forska om någonting som rör förskolans verksamhet.  

Jag har valt tema leken och vill nu undersöka vad verksamma pedagoger har för tankar och 

erfarenheter av att arbeta lekpedagogiskt och vad det finns för möjligheter med arbetssättet 

samt om det finns några hinder. I och med detta brev önskar jag att få intervjua förskollärare 

under v.16 -17 på er förskola för att ta del av era synpunkter/erfarenheter inom området. 

Under intervjuerna kommer jag att använda mig utav ljudupptagning så jag lättare kan gå 

tillbaka och analysera informationen och för att jag på ett mer medvetet sätt kan delta i 

intervjun. Intervjun tar ca 30 minuter. 

Det material jag samlar in utifrån intervjuerna kommer endast behandlas av mig och i syfte 

för mitt examensarbete. Materialet kommer även att avidentifieras, det vill säga att ingen 

kommer veta vem som sagt vad och vilken förskola det berör. Deltagandet är frivilligt och jag 

vill förtydliga att om man inte längre vill fortgå i intervjuprocessen är det helt okej att avbryta 

sitt deltagande.  

När examensarbetet är klart och godkänt från Karlstads universitet kommer all insamlat 

material att förstöras. 

Till sist vill jag be dig som pedagog om ditt samtycke kring att delta i denna intervju. 

Med detta informationsbrev följer en samtyckesblankett som jag önskar att du fyller i. 

Blanketten bör vara ifylld senast onsdag 27/4. 
 

Om ni vill ha mer information kring min undersökning får ni gärna kontakta mig via telefon 

eller mail. 

 

Sofie Eriksson 

xxx-xxx xx xx 

Mail: xxxxx_xxxxxx@hotmail.com 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

Sofie Eriksson. 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett 
 

 

Pedagogens namn: ______________________________________ 

 

 

 

Jag medger härmed mitt samtycke att delta i intervjun: 

 

Ja                                                                               Nej     

 

 

 

 

 

Underskrift: _______________________________________________ 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
 

 Hur länge har du arbetat med lekpedagogik? 

 Hur skulle du förklara vad lekpedagogik är för en som inte är insatt i arbetssättet? 

 Hur har ni arbetat med lekpedagogik genom åren? 

 Hur arbetar ni med lekpedagogik idag? 

 Vad anser du möjligheterna är med ett lekpedagogiskt arbetssätt? 

 Finns det några hinder med arbetssättet? 

 Vad anser du är pedagogernas roll i barns lek? 


