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Abstract 

The purpose of the essay is to find out how educators in the pre-school think about the 

relation between playing and learning, and also share the knowledge they have in this area. In 

the essay I will discuss literature from various researchers who are familiar with this subject. 

Especially the roll in play/learning for the educators and the children themselves. I will also 

discuss the guide document for pre-school, guideline 98/10 and it’s containment about the 

subject “playing and learning”. 
To get answers to my questions I used real-time one on one interviews. 
The interviews were made with active educators which work in the pre-school, this made it 

possible for me to gather the empirical material to my questions. 
This essay has a theoretical approach seen from the socio-cultural perspective. 
Important concepts that are used from the socio-cultural theory are: cultural tools, 

appropriating and the proximal development zone, in which the interplay is an important 

keyword. Within the socio-cultural perspective it is referred to interaction. 
The result of my research shows that playing and learning belong together, and that playing is 

the most important tool within educators working activity. Playing is seen as an arena for 

interaction and learning. 
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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur pedagogerna ser på leken och vilken betydelse 

leken har för lärandet. Uppsatsen behandlar litteratur från olika forskare som behandlar ämnet 

lek, lekens och leksakernas betydelse för barn, pedagogernas roll i leken och lärandet i leken. 

Jag tar även upp vad styrdokumentet för förskolan, läroplanen 98/10, säger om lek och 

lärande. För att få svar på mina frågor använder jag mig av kvalitativa intervjuer. Intervjuerna 

utförs på verksamma pedagoger i förskolan för att få mitt empiriska material samlat till mina 

frågor. Uppsatsen har en teoretisk utgångspunkt från det sociokulturella perspektivet. Viktiga 

begrepp som används från den sociokulturella teorin är kulturella redskap, appropiering och 

den proximala utvecklings zonen där även samspel är ett viktigt nyckelord som inom det 

sociokulturella perspektivet även benämns med ordet interaktion. Resultatet i min 

undersökning visar att leken och lärandet går hand i hand med varandra samt att leken ses 

som en av de viktigaste redskapen i verksamheten. Leken ses som en arena för samspel och 

lärande. 

Nyckelord 

Pedagog, lek och lärande. 
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1. Inledning 
 
Området i mitt examinationsarbete som jag undersöker är leken i förskolan. Leken och 

lärandet i leken från pedagogernas perspektiv. Under utbildningens gång har jag varit ute på 

verksamhetsförlagd utbildning och märkt hur viktig leken är för barnen. Leken har varit ett 

bra sätt för mig att kunna lära känna barnen och bli inbjuden in i deras värld för att få en 

bättre förståelse om hur barnen uppfattar och upplever omvärlden. Detta har underlättat mig 

att planera verksamheten utifrån deras synsätt. Leken har alltid varit något positivt för mig. I 

leken kan man kliva in i fantasin värld, uppleva magin och lärandet sker under barnens villkor 

där de befinner sig just nu med stöd av pedagogerna. Leken finns överallt och inom alla, bara 

vi låter leken fånga oss och se möjligheterna i leken. Enligt Utbildningsdepartementet är det 

viktigt 
 
Att främja barns lek och skapande och se detta som ett viktigt sätt för barn att utvecklas, 

samspela med andra och som en del av lärandet liksom ett sätt att bearbeta intryck och 

hitta egna uttryck för sina upplevelser är ett av förskolans viktigaste uppdrag och ingår i 

den Svenska förskole pedagogiska traditionen (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 5). 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur andra pedagoger ser på leken, och vilken 

betydelse leken har för lärandet från pedagogernas synvinkel. Relevansen inför min framtida 

yrkesroll som förskollärare är att få bättre insikt och förståelse om leken och lärandet i leken. 

Jag anser att genom att få ta del av andras perspektiv får den mig att bli mera berikad i det 

berörda ämnet då jag anser att leken är viktig i förskoleverksamheten. Genom min 

undersökning kan jag även dela med mig till andra pedagoger vikten av leken och lärandet i 

leken som kan ge nya insikter och möjligheter till andras synsätt i det berörda området leken i 

förskolan. Enligt Vygotskij sker lärandet genom att man är deltagande i interaktion med sin 

omvärld. Leken och redskapen är en del av barnens omvärld som berikar deras kunskaper i 

samspel med andra människor (Säljö, 2015). Knutsdotter Olofsson (1987) menar att 

pedagogerna har stor betydelse för barnens lek. Genom uppmuntran, vägledning och 

stimulans får det barnen att utvecklas i vår sociala värld. 
 
 

1.1 Syfte och Frågeställningar 
 
Syftet med denna studie är att få en tydligare uppfattning om hur pedagogerna ser på leken 

och vilken betydelse leken har för barns lärande. För att fördjupa och tydligare beskriva syftet 

med studien har följande frågeställningar valts 
 

 Hur ser pedagogerna på leken?  
 

 Vilken betydelse har leken för lärande? 
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 
 

Under detta kapitel tar jag upp relevant litteratur till min undersökning. Litteratur från olika 

forskare som behandlar ämnet lek, lekens och leksakernas betydelse för barn, pedagogernas 

roll i leken och lärandet i leken. Jag tar även upp vad styrdokumentet för förskolan, läroplanen 

98/10 säger om lek och lärande. För att kunna få ihop relevant litteratur till mitt 

examensarbete har jag lånat böcker från Karlstad universitetsbibliotek och använt deras olika 

sökmotorer i bibliotekets datorer men även lånat böcker från andra bibliotek. Samt sökt 

relevant litteratur från andras examensarbeten till mitt arbete. 

 

 
2.1 Vad är lek?  
 
Att beskriva begreppet lek är inte helt självklart. Leken är paradoxal, det går inte att förklara i 

enkla termer. Ofta måste den beskrivas i kontrast. Lek är både på låtsas och riktigt. Där båda 

är sanna. Inom lek ramen är den på riktigt och utifrån sedd på låtsas. Lek är både glädje och 

djup allvar (Knutsdotter Olofsson, 2003). Langlo JagtØien, Hansen och Annerstedt (2002) 

beskriver leken som lustfylld, glädjande samt att den öppnar möjligheter till olika upplevelser 

och känslor. Enligt Hangaard Rasmussen (2001) är leken inte något som man bestämmer sig 

för att göra, utan det är något i leken som lockar barnet och fångar dess intresse som den 

överlämnar sig åt. Enligt Vygotskij (2013) är leken ett uttryck för barnets potens att 

kombinera erfarenheter till något kreativt och nytt som kommer från barnet själv. Enligt 

Pepler (1982) 
 
Har olika traditioner haft olika synsätt på leken och olika forskare har sett leken ur olika 

”glasögon”. Leken har beskrivits som problemlösningsmetod för att bearbeta upplevelser 

och verkliga händelser. Den har betraktats som redskap för språkutveckling och som ett 

medel att lära sig motoriska färdigheter och social samvaro. Dessutom har olika forskare 

påvisat lekens viktiga betydelse för barnets kognitiva utveckling (Pape, 2006, s. 57). 
 
Enligt Henckel (1990) ses leken av pedagogernas som att den kan utnyttjas av de vuxna i 

deras pedagogiska planering och att de genom leken kan lära känna det enskilda barnet. Leken 

ses även som en terapeutisk nödvändighet, då pedagogerna anser att leken är barnens egen 

aktivitet och behöver få utrymme i verksamheten för att barnen ska utvecklas, må bra och lära 

känna omvärlden genom leken. 

 
 
2.2 Lekens betydelse 
 
Enligt Fröbel är leken en av kärnpunkterna och ett naturligt sätt för barn att uttrycka sig. Det 

är genom leken som barnet utvecklas fysiskt, andligt och moraliskt. Vygotskij anser att leken 

är den viktigaste formen att utveckla sitt medvetande om världen. I leken kan barnet realisera 

orealistiska önskningar och hävda sin egen vilja mot vuxenvärlden och skapa en medveten 

form för sina handlingar. Leken är ett dynamiskt möte mellan barnets inre och yttre verklighet 

och denne skapar en fiktiv situation där handlingar gestaltas (Lindqvist, 1996). Knutsdotter 

Olofsson (2003) anser att i barnens lekvärld är allt möjligt, allt kan förvandlas. Man 

förvandlar sig själv, sina handlingar, förvandlar människor, ting, tid och rum. Allt är möjligt 

bara man kan tänka ut det. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) utforskar barnen 
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vår sociala värld genom leken där de får förståelse för olika kunskaper. Det är genom leken 

som barnen möter andras erfarenheter och kunskaper som de sedan lånar, prövar och gör till 

sina egna i olika sammanhang. Genom leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, 

intellektuellt och motoriskt. I leken hanterar och befäster barnen den kunskap och begrepp de 

lärt sig. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) anser att barnen i leken möter andras 

perspektiv som gör det möjlig för barn att så småningom förstå den andres perspektiv. Langlo 

JagtØien, m.fl., (2002) beskriver att lekens egenskaper gör att barnet binder verkligheten till 

sig på ett positivt sätt genom att tillvaron hela tiden blir till där barnen erfar nya erfarenheter i 

olika sociala sammanhang och mening skapas. 
 
 
2.3 Leksakernas betydelse 
 
Enligt Hangaard Rasmussen (2001) grundläggs barnens erfarenheter av leksaker i stor 

utsträckning på förskolan. Det är i förskolan som barnen är och det är där det finns 

möjligheter och tillfällen att lära sig vad leksaken kan och hur man leker med leksakerna. 

Barnen utforskar och leker med leksakerna, erövrar nya kunskaper genom att samspela med 

dem och omgivningen.  
 

[…] Huruvida något är eller blir en leksak beror ju i sista hand på om den dras in i en 

lekande dynamik av möjligheter. Om en leksak inte öppnar för ett visst spektrum av lek 

förlorar barnen snabbt intresset för den (Hangaard Rasmussen, 2001, s. 17). 
 
I barnens värld är leksaker något man kan sätta i rörelse, förvandla, eller kombinera med  
något annat. Barnets intresse för leksaken öppnar upp sig när leksaken låter sig lekas med och 

ger svar och resonans tillbaka till barnet (Hangaard Rasmussen, 2001). Leksakerna blir 

performativa agenter, dom verkar och påverkar. Det uppstår en ömsesidig relation mellan 

barnet och lekmaterialet (Lenz Taguchi, 2012). Genom att bygga och konstruera med 

leksaker, utvecklar barnet förståelse för en rad grundläggande funktioner. Med dessa 

erfarenheter bygger barnet sedan vidare sina kunskaper (Pramling Samuelsson & Sheridan, 

1999). Utbudet av material och verktyg är avgörande för lekens kvalitet enligt Langlo 

JagtØien, m.fl., (2002) och lekmaterialet ger möjlighet till utveckling och bearbetning av olika 

konflikter för barnen (Lindqvist, 1996). Enligt Fröbel är leken en av kärnpunkterna i barnens 

omvärld, han ser sfären som den absoluta enheten och anser att klotet och bollen är de första 

lekgåvorna som symboliserar världsalltet och att det är i leken med lekgåvorna som barn och 

vuxna ska utforska tillsammans (Lindqvist, 1996). Enligt Säljö (2015) fångar människor hela 

tiden till sig kunskaper från varandra, genom att lära och samspela tillsammans med de olika 

kulturella redskapen som finns i vår närliggande miljö. 

 
 
2.4 Pedagogernas roll i leken 
 
Enligt Lindqvist (1996) är pedagogernas roll i leken att stötta det lekande barnet. Finnas 

fysiskt närvarande och ge liv till de litteratära texterna i böckerna som gör det möjligt för 

barn att kliva in i lekvärldarna.  
 
[…] I synnerhet är det de vuxnas rollkaraktärer som lockar barnen in i fiktionen. De 

litterära figurerna, som gestaltas av de vuxna, kliver ur sina texter och bjuder in barnen i 

den värld, som de själva representerar. De blir barnens ställföreträdare på scenen och 



4 
 

barnen kan identifiera sig med dem och leva sig in i de olika handlingarna /.. / När de 

vuxnas rollkaraktärer bjuder in barnen i den lekvärld som de själva representerar, blir de 

mediatorer mellan den fiktiva världen och barnen, och de etablerar en dialog med barnen 

och ett samspel uppstår (Lindqvist, 1996, s. 140, 142). 
 
Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) har pedagogerna en stor betydelse för barns lek, de skall 

uppmuntra barnens lek, vägleda samt stimulera för att barnen skall utvecklas vidare i vår 

sociala värld (Knutsdotter Olofsson, 1987). Det är pedagogernas uppgift att möjliggöra för 

alla barnen att kunna vara med och leka. Genom att pedagogen aktivt deltar i leken på lekens 

villkor kan hen verka som en förebild för hur man kan ta sig in och ut i olika situationer. 

Pedagogerna skall stödja ett barn i dess utveckling av de förmågor som begärs för att leken 

skall upprättas (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999).  Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) 

tvekar många pedagoger att leka med barnen i den fria leken och gå in i en roll. Den vuxne 

tycker att leken är ett sätt för barnen att leva ut sina konflikter och vill inte distrahera leken av 

rädsla att störa det som förekommer och kan vara av största värde för barnet.  Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) beskriver att leken är bra att lägga in överallt i lärandet. Det 

skall både vara spontant och planerat av pedagogerna, det ger barnen gemensamma positiva 

upplevelser. Upplevelser som blir nya erfarenheter för barnen. I leken kan barnens egna 

initiativ leda till ett lärande genom att pedagogerna fångar upp olika ämnen och 

vidareutvecklar dem. Enligt Lärarförbundet (2002) ses leken som ett pedagogiskt redskap där 

pedagogernas roll är tydligt. Att pedagogerna skall aktivt delta och stimulera leken. 

 
 
2.5 Lärandet i leken 
 
Lärandet sker i leken, den tidiga kommunikationen mellan den vuxnes kultur och barnet som 

leker förs talspråket in i barnens värld (Knutsdotter Olofsson, 2002). I leken sammanflätas 

orden både till verkliga föremål och händelser och till inre bilder av dessa. Kommunikationen 

sker genom använda ord, gester, ljud, rörelser, speciella tonlägen och andra signaler. I lekens 

värld stimuleras barns fantasi, kommunikation, inlevelse, lösa olika problem och förmåga till 

symboliskt tänkande. Även förmågan att samarbeta med andra. Barnen lär och erövrar vår 

kulturhistoriska omvärld med sina sinnen i ett oavbrutet samspel med sin omgivande miljö 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999 ). Individen lär sig bemästra vissa kollektiva 

handlingar för att efterhand sedan kunna utföra dem själv som kallas för den proximal 

utvecklings zonen inom det sociokulturella perspektivet (Kroksmark, 2011).  Enligt Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999) är lärandet att förbereda barn för det okända genom att utgå 

från det barnet redan vet. Detta kan till exempel vara att barnet är sedan tidigare bekant med 

klossar som har olika färger och former. Med klossarna kan man utmana barnen att försöka 

lägga klossarna i en låda som är formade efter klossarnas form. Lärandet är således baserat på 

erfarenheter. När barnet lär i leken resulterar det i sin tur i nya erfarenheter i leken (Pramling 

Samuelsson & Sheridan, 1999). Barnet skapar på så sätt mening och innebörd i sina 

kunskaper i relation till sin omvärld (Knutsdotter Olofsson, 2003). Barnen erövrar kunskaper 

på många olika sätt i leken genom att iaktta, lyssna, delta i något, imitera, experimentera, 

kommunicera eller urskilja (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Det är i samspel som 

lärandet uppstår och nya erfarenheter föds, genom mediering, samverkan mellan människan 

och kulturella verktyg (Kroksmark, 2011). Enligt Lärarförbundet (2006) är leken förskolans 

mest centrala arena. Det är viktigt att pedagogerna tar ansvar, ger möjligheter och stöd för alla 

barnen att delta i leken. När barn deltar i lekens samspel och upplever att de är accepterade 

och omtyckta utvecklar de social kompetens och får en bra självbild som är livsviktigt. 
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2.6 Lek och lärande i läroplanen för förskolan 
 
En läroplan är ett styrande dokument som talar om vilka kvaliteter alla förskolor ska 

kännetecknas av. Läroplanen är ett stöd för pedagogerna och en grund för hur man skall 

arbeta i förskolan. Dokumentet lyfter fram leken och lärandet på detta sätt. 
 
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 

förmågan till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Barnet 

kan i den skapande och gestaltande leken få möjlighet att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter (Skolverket, 2010, s. 6). 
 
Förskolan skall främja lärande, vilket förutsätter en aktiv diskussion i arbetslaget om 

innebörden i begreppen kunskap och lärande. 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. Förskolan ska ge barnen stöd i att utveckla 

en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. De ska få hjälp 

att känna tilltro till sin egen förmåga att tänka själv, handla, röra sig och lära sig dvs. bilda 

sig utifrån olika aspekter såsom intellektuella, språkliga etiska, praktiska, sinnliga och 

estetiska (Skolverket, 2010, s. 7).   

 
Sammanfattningsvis kan man se att leken och lärandet ses från många olika ”glasögon”. 

Några saker som lyfts fram i litteraturen är att leken är lustfylld och glädjande. Det är genom 

leken som barnet utvecklas fysisk, andligt och moraliskt. I lekens värld är allt möjligt, fantasin 

får utrymme och ett lärande kommer till stånd i samspel med barnets omgivning. Det är 

genom leken som barnet utforskar sin omgivning där erfarenheter och kunskaper utbyts. I 

leken sammanflätas orden till verkliga föremål och händelser i samspel med andra. Språket 

och kommunikationen får liv i den samspelande atmosfären och ett lärande uppstår med olika 

fysiska redskap i samspel med barnets omgivning. Leksakerna hjälper barn att bygga vidare 

på barnens redan tidigare erfarenheter och kunskaper. Genom att barnen bygger och 

konstruerar med leksaker, utvecklar barnen förståelse för en rad grundläggande funktioner. 

Det är med hjälp och stöd från pedagogerna, som barnen erfar nya kunskaper och utvecklas 

vidare i vår sociala värld. Det är genom pedagogernas stöttande och vägledande arbetssätt 

som barnen får nya kunskaper. Ett lärande kommer till stånd och pedagogerna lär känna det 

individuella barnet. Leken ses som en pedagogiskt redskap där pedagogernas roll är tydlig. 

Läroplanen 98/10 är ett styrdokument som talar om vilka kvaliteter alla förskolor ska 

kännetecknas av och är ett stöd för pedagogerna. Läroplanen 98/10 är en grund för 

pedagogerna hur man skall arbeta i förskolan. I Läroplanen 98/10 ses leken som en viktig del 

för barns utveckling och lärande där förskolan skall främja lärandet.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 
Den teoretiska utgångspunkten som jag valt att se min studie på är genom det sociokulturella 

perspektivet av den ryske psykologen Lev S. Vygotskij (1896-1934).  

 
 
3.1 Sociokulturella perspektivet 
 
Det sociokulturella perspektivet handlar om att vi människor formas i samspel/interaktion 

med omgivningen där vi använder oss av olika kulturella redskap. Kulturella redskap som har 

en speciell, och teknisk, betydelse. Med redskap menas de resurser, såväl språkliga och 

fysiska, som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den (Säljö, 2000). Vi lär oss 

att behärska vår kropp, tala ett eller flera språk. Vi utvecklar oss en identitet, lär oss olika 

saker om oss själv och världen. Den som redan behärskar en kunskap stöttar den andre som 

ännu inte har tillräckligt med kunskap in i kulturella relevanta kunskaper och gradvis 

utvecklar nya kunskaper som den sedan kan bemästra själv. Inom sociokulturella perspektivet 

kallas detta för den proximala utvecklings zonen (Säljö, 2015). Vi människor är i ständig 

förändring, i varje ögonblick har vi tillfälle att ta över och utveckla erfarenheter och 

kunskaper från andra människor. Individen lär sig bemästra vissa kollektiva handlingar för att 

efterhand kunna utföra dem själv. Det är genom deltagandet i samspel som lärandet överförs 

från en vuxen till ett barn. När barnet vunnit ny kunskap kan den sedan användas i nya 

sammanhang (Kroksmark, 2011). Det är i samspel mellan människor som kunskaper och 

färdigheter får liv (Säljö, 2000). Den sociokulturella metaforen för lärandet kallas för 

appropriering, vilket innebär att man lär sig behärska redskap av olika slag både språkliga och 

fysiska. Genom språket kan vi beskriva, tolka och analysera världen på en mängd olika sätt. 

Människor fångar hela tiden till sig kunskaper från varandra, genom att appropriera med hjälp 

av olika redskap (Säljö, 2015).  Det är i samspel som lärandet uppstår och nya erfarenheter 

föds, genom mediering, samverkan mellan människan och kulturella verktygen (Kroksmark, 

2011). Enligt Vygotskij är leken själva källan till barnets utveckling och är en social process. I 

leken skapas en potentiell zon för utveckling tillsammans med andra. Leken är barnens sätt att 

lösa konflikter och tillfredsställa sina behov. I leken skiljs tänkandet från objektet. I leken kan 

en pinne bli en docka (Hägglund, 1989). Vygotskij anser även att erfarenheter och känslor kan 

tolkas genom fantasin. Fantasin spelar en viktig roll det är ett sätt att tolka verkligheten samt 

göra den både hanterbar och rikare. Han menar att ju rikare barnens verklighet, ju rikare blir 

fantasin och omvänt. De intryck som barnen erfar utgörs av helheter men i fantasiprocessen 

delas helheten upp i bitar där vissa får företräde (Löfdahl, 2002). Några av lekens viktigaste 

kännetecken enligt Vygotskij är glädjen och att barn i leken skapar fiktiva förhållanden och 

själva kontrollerar dem (Granberg, 2003).  
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4. Metodologisk ansats och val av metod 
 
Under detta kapitel kommer jag att presentera metodval, bearbetning och analys, urval, 

genomförande, validitet, reliabilitet samt etiska ställningstagande. 

 
 
4.1 Metodval 
 
Syftet med min undersökning är att få en tydligare uppfattning om hur pedagogerna ser på 

leken och vilken betydelse leken har för barns lärande? I min undersökning har jag valt att 

göra datainsamlingen genom att använda mig av kvalitativa intervjuer som rymmer 

uppfattningar om den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Genom intervjuerna kan jag få 

svar på mina frågeställningar. Hur ser pedagogerna på leken? Samt vilken betydelse har leken 

för lärande? Intervjuerna består av sex stycken öppna frågor till respondenterna (se bilaga 2). 

Genom intervjuerna kan jag få fram pedagogernas tankar, åsikter och uppfattningar om mitt 

valda undersökningsområde. Enligt Bryman (2011) är intervjumetoden den mest vanligaste 

metoden i kvalitativ forskning. Med kvalitativa intervjuer använder man sig av öppna frågor, 

som ger fylliga och detaljerade svar. Det är även vanligt att man ställer följdfrågor för att få en 

mera djupare förståelse och ett djupare svar om det skulle behövas av respondenten. I och 

med att jag innan undersökningen besökte pedagogerna i förskolan och frågade samt 

presenterat mig själv personligen om undersökningen kunde jag skapa en lättsam och 

tillitsfull atmosfär mellan mig och respondenterna. Detta sätt möjliggjorde för mig att 

intervjuerna gav mig öppna och djupa svar där inga följdfrågor krävdes. Det är viktigt vid 

intervjuer att man skapar en tillitsfull relation till deltagaren så att den kan känna sig 

avslappnad. Genom den avslappnande känslan kan man få en så ärlig intervju som möjligt.  
 
I Intervjuerna har jag använt mig av en ljudinspelare för att kunna få så mycket material som 

möjligt. Enligt Bryman (2011) är ljudinspelare ett hjälpande verktyg i intervjuerna för att 

kunna få ihop så mycket material som möjligt samt att kunna gå tillbaka och göra en 

noggrann analys av vad deltagarna sagt. Enligt Patel och Davidson (2003) registrerar vi 

verkligheten och översätter den i ord för att kunna bearbeta och analysera den sedan. 
 

 
4.2 Bearbetning och analys 
 
I mina intervjuer använde jag mig utav en ljudinspelare för att lättare kunna lyssna och 

fokusera på respondentens svar och göra atmosfären så naturlig som möjligt under intervjun. 

Började bearbetningen och analysen genom att jag lyssnade på alla mina sex intervjuer som 

jag spelat in för att kunna reflektera över vad som sagts. Viktigt för mig här var att jag ville få 

fram hur man svarat på frågorna genom att jag analyserade rösten, på vilket sätt man sagt och 

vilken tyngdpunkt rösten hade i de olika svaren. När jag väl lyssnat på intervjuerna 

transkriberade jag intervjuerna till text för vidare analysera vad som var relevant att ta med i 

mina frågeställningar där det blev tydligare att hitta svaren till min studie och bli så rättvist 

tolkat som möjligt (Pater och Davidson, 2003). I min undersökning har jag anonymiserat 

deltagarnas namn och givit alla deltagare fiktiva namn. På detta sätt tyckte jag att det gav 

mera trovärdig och följsam läsning i min undersökning samt följde konfidentialitetskravet 

med största möjliga konfidentialitet (Löfdahl, 2013). 
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4.3 Urval 
 
I min undersökning har jag valt att intervjua sex pedagoger. Pedagogerna arbetar på två olika 

småbarnsavdelningar (1-3år) som ligger bredvid varandra i samma förskola. Fyra av 

pedagogerna är utbildade förskollärare och två är utbildade barnskötare. Åldern på 

pedagogerna är varierad mellan 40-55år. Mitt val av pedagoger utgick ifrån att jag kontaktade 

förskolechefen och presenterade mina önskemål samt frågade om det var möjligt för mig att 

utföra min undersökning i någon av förskolorna som hen var förskolechef över. Därigenom 

kontaktade jag förskolan och fick samtycke av samtliga pedagoger till min undersökning om 

leken i förskolan. 

 
 
4.4 Genomförande av studien 
 
Jag började med att kontakta förskolechefen per telefon för att få tillåtelse att utföra min 

undersökning på någon av förskolorna där hen är förskolechef över. Jag informerade 

förskolechefen om min undersökning och mina önskemål. Förskolechefen gav mig ett trevligt 

mottagande med ett muntligt samtycke. Efter samtalet åkte jag iväg för att besöka en förskola 

för att personligen träffa pedagogerna och fråga om de kunde tänkas vara med i min 

undersökning, Leken i förskolan, hur pedagogerna ser på leken och vilken betydelse leken har 

för lärandet. Under besöket gav jag pedagogerna muntlig information om min undersökning 

och hur jag tänkt att utföra den. Pedagogerna gav mig ett trevligt gensvar och samtycke på 

plats. Informerade att jag skulle återkomma med ett skriftligt informationsblad med en 

tillhörande samtyckesbilaga för underskrift. Veckan efter lämnade jag informationsbladen 

med dess tillhörande samtyckesbilaga och fick samtyckesbilagorna påskrivna. Vi bestämde 

även ett datum för när undersökningen skulle komma att ske. Vi avsatte inga gränser 

tidsmässigt, intervjuerna skulle ske löpande och fick ta den tid som det behövdes. 
 
Intervjuerna genomfördes individuellt och varade mellan 20-30 minuter. Alla samtliga 

intervjuer utfördes muntligt med hjälp av en ljuduppspelare. På detta sätt kunde intervjuerna 

ske smidigt med en avslappnad atmosfär och jag kunde fokusera och lyssna grundligt på 

respondentens svar på mina frågor. Intervjuerna genomfördes i förskolan då pedagogerna 

hade möjlighet att gå ifrån verksamheten en stund. Pedagogerna på båda avdelningarna hade i 

förväg strukturerat och planerat att de skulle samarbeta med varandra så att intervjuerna skulle 

ske så smidigt som möjligt. Detta genom att gå ut med barnen och växla av varandra vart efter 

intervjuerna blivit klara. Vi satt i lekhallen där det fanns bord och stolar och det kändes helt 

rätt att utföra intervjuerna i lekens atmosfär.  
 

 
4.5 Validitet  
 
I kvalitativa undersökningar betecknar validiteten att vi undersöker rätt företeelse. Man skall 

upptäcka företeelser, tolka och förstå innebörden av respondentens livsvärld. Att beskriva 

kultur eller uppfattningar. Validiteten i en kvalitativ undersökning är inte enbart relaterad till 

datasamlingen. Den genomsyrar strävan efter god validitet i forskningsprocessens samtliga 

delar. Varje kvalitativ forskningsprocess är unik och egen. Det går inte och fixera några 

procedurer eller regler för att säkerställa validiteten. Validitet handlar om att studera rätt 

område (Patel och Davidson, 2003). I min undersökning har jag använt relevant litteratur till 
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mina frågeställningar som gett mig följdriktighet att undersöka rätt område. På detta sätt har 

jag fått fram trovärdig och pålitlig material som gett mig trovärdig validitet. 
 
 

4.6 Reliabilitet 
 
I min undersökning valde jag att göra min datainsamling genom att använda kvalitativa 

intervjuer för att få svar på mina frågeställningar, hur pedagogerna ser på leken och vilken 

betydelse har leken för lärandet? När man använder kvalitativa intervjuer får man fram 

respondentens uppfattningar, åsikter och tankar om den sociala verkligheten (Bryman, 2011). 

Jag använde en ljudinspelare i intervjuerna för att inte störa intervjun genom att anteckna för 

mycket. På detta sätt kunde jag fokusera på respondenten och göra intervjun så smidig som 

möjligt med en avslappnad atmosfär. I och med att jag valde att spela in intervjuerna kunde 

jag säkerställa att jag fått med all information som sagt i intervjuerna som jag sedan kunde 

analysera och transkribera hemma i lugn och ro (Bryman, 2011). I min undersökning har jag 

tagit fram relevant litteratur som är kopplat till mina frågeställningar. Detta ger mig 

följdriktighet genom hela min undersökning. Alla intervjuerna av samtliga pedagoger skedde 

precis likadant, med samma frågor och med hjälp av en ljuduppspelare. Detta gjorde det 

möjligt för mig att fokusera på respondentens svar. Genom att jag använde en ljuduppspelare 

på mina intervjuer kunde jag sitta hemma i lugn och ro och reflektera vad som sagt samt 

analysera och transkriberade materialet till text. På detta sätt har jag fått fram trovärdigt och 

pålitligt material som ökar reliabilitet för min undersökning (Bryman, 2011, Johansson & 

Svedner, 2010). 

 
 

4.7 Etiska överväganden 
 
I min undersökning har jag haft ett etiskt förhållningssätt. Undersökningen har utförts med 

respekt och hänsyn mot mina deltagare, där jag har följt de fyra etiska principerna, 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). 
 
I informationskravet ger jag information om den aktuella undersökningens syfte till berörda 

personer. Informationen innehåller att deltagandet är frivilligt och att den kan avbrytas när 

som helst om så önskas. Momenten i undersökningen framgår tydligt i informationsbrevet (se 

bilaga 1) samt en presentation om mig själv och kontakt uppgifter, om några frågor skulle 

uppstå om undersökningen (Bryman, 2011). I samtyckeskravet gav jag deltagarna en 

möjlighet att bestämma om sin medverkan i undersökningen genom att dela ut en 

samtyckesblankett till samtliga deltagande (se bilaga 2). Där deltagarna gav sitt skriftliga 

samtycke om sitt deltagande i undersökningen (Löfdahl, 2013). I konfidentialitetskravet har 

jag behandlat all mitt datamaterial som jag samlat under min undersökning med största 

möjliga konfidentialitet så att inga obehöriga kan ta del av samt förstöras när mitt 

examensarbete är färdigt (Löfdahl, 2013). Den insamlade materialet använder jag endast i 

undersökningsändamål och inga andra obehöriga får ta del av undersökningen material enbart 

jag som gör undersökningsarbetet där jag följer nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 
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5. Resultat och analys 
 

Under detta kapitel redogör jag för resultatet på min undersökning. Syftet med min 

undersökning är att få en tydligare uppfattning om hur pedagogerna ser på leken och vilken 

betydelse leken har för barns lärande från pedagogernas synvinkel. Jag delade in resultatet i 

olika teman. Hur man ser på leken samt hur leken är lärande. Detta för att kunna hitta 

relevanta och tydliga svar till mina frågeställningar. I dessa teman ingår även pedagogernas 

roll i leken. Analysen är gjord utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
 

 
5.1 Pedagogernas syn på leken 
 
Pedagogernas syn på leken ses som en av de viktigaste redskapen i verksamheten. Leken ses 

som en arena för samspel och lärande mellan barnen där skratt och roliga situationer uppstår 

med stöd av de vuxna. I leken skall alla ha rätt att vara med och delaktiga. Det är i leken som 

erfarenheter utbyts och nya kunskaper prövas och skaffas. I lekande samspelet uppstår 

kommunikationer mellan barnen och vuxna, både den verbala och kroppsliga 

kommunikationen enligt pedagogerna. Berit beskriver att leken är 
 
[…] Oerhört viktig det är där alla barnen samspelar och har roligt och lär sig oerhört 

mycket genom leken. Sen är det bra att vi pedagoger också är med i leken ibland, spela 

fotboll, skratta och ha kul. Men även viktigt att barnen skall få leka mycket själv också 

(Berit, intervju den 20 april 2016). 
 
Majvor beskriver leken även att den är någonting roligt, lärande och socialt där samspel 

uppstår. 
 
Leken ses även från pedagogerna som ett terapeutiskt sätt att kunna bearbeta olika händelser 

som uppstått i barnens liv. Det är genom leken som händelserna får liv och med hjälp av de 

språkliga och fysiska redskapen som den synliggörs och konkretiseras på olika sätt. Barnen 

delar med sig av sina upplevda erfarenheter och använder sin fantasi för att kunna spela upp 

händelsen igen. Sofia beskriver att 
 

Lek är när man får utlopp för sin fantasi, lär sig massor med saker, bearbetar händelser 

t.ex. när någon varit i Liseberg så hör man det i leken, barnen bearbetar mycket händelser 

genom leken (Sofia, intervju den 20 april 2016). 
 
Selma beskriver med liknande ord att det är lärande och utvecklande för barnen där barnen 

utforskar omvärlden, bearbetar erfarenheter, intryck och upplevelser där kommunikation 

uppstår med andra barn i leken. 
 
Pedagogernas roll i leken ses av pedagogerna som ett stödjande och närvarande sätt att vara 

delaktiga i leken. I leken skall alla kunna vara delaktiga och leka. Leken skall inte störas för 

mycket av pedagogerna om leken flyter på och fungerar bra i de olika sociala sammanhangen. 

Pedagogerna ser gärna att barnen försöker reda ut konflikterna eller osämjan själva som 

uppstår mellan barnen innan de lägger sig i och styr upp leken i olika situationer. Berit menar 

att ”man är med och styr upp leken om det händer något t.ex. ovänskap, tjafs, men man 

försöker ju att barnen försöker lösa konflikter själva först i situationerna” (Berit, intervju den 

20 april 2016). 
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Anneli beskriver även på ett liknande sätt att man är först och främst med och iakttar vad 

barnen gör och behövs det så rycker man in och styr upp om det blir konflikter annars tycker 

hon att man skall låta barnen vara ifred och leka och inte lägga i sig för mycket om leken 

fungerar. Selma har även samma tankar att man får vara med och styra leken ibland genom att 

man sitter med och ser till att inget bråk uppstår då barnen är så små. Barnen vill gärna rycka 

leksakerna från varandra där hon menar att man får vara med och stötta ibland. 
 
Sammanfattningsvis ses det sociala och delaktigheten som viktiga aspekter i leken, alla skall 

ha rätten till att få vara med och samspela samt lära tillsammans i leken. Man skall ha roligt, 

utbyta erfarenheter, pröva nya kunskaper och utvecklas tillsammans med stöd av de vuxna. 

Det är med hjälp av de fysiska och språkliga redskapen som barnens händelser i livet kan 

komma i uttryck i leken där fantasin hjälper till att bearbeta händelserna. Pedagogerna har en 

stödjande och hjälpande roll i leken där de gärna låter barnen själva pröva och utforska sina 

egna kunskaper och erfarenheter själva och tillsammans med andra innan de går in och stör i 

leken. De vuxna låter även barnen lösa konflikter och osämja sinsemellan innan pedagogerna 

lägger sig i leken och reder upp det tillsammans med barnen. 
 

 
5.2 Pedagogernas syn på hur leken är lärande för barnen 
 
Pedagogerna använder sig av olika redskap i leken där lärandet uppstår tillsammans med 

barnen. Anna beskriver att man till exempel kan bygga med duplo som går att bygga på 

höjden, man kan sätta ihop dem, sortera och lära sig färger och räkna med dem. Samtliga 

pedagoger uttrycker redskapens betydelse i leken på liknande sätt.  Sofia berättar att hon 

benämner leksakerna ofta där olika begrepp träder fram då det är viktigt att benämna vad 

leksakerna heter, vilken färg, form, antal, och sortera samt räkna klossarna t.ex. tillsammans 

med barnen. Majvor berättar även att leksakerna kan bli vad som helst i barnen värld. Barnen 

använder mycket sin fantasi när de leker med olika saker t.ex. en pinne kan vara en gubbe, 

leksakerna får eget liv i leken. Pedagogerna beskriver att lärande situationer uppstår olika i 

leken men pedagogerna ser att turtagning är en viktig del i leken och lärandet. Anneli berättar 

att ”Man försöker vara med och när det uppstår situationer så är man med och styr vissa saker, 

t.ex. våra små skall ha samma saker göra samma saker, försöker lära barnen att man får vänta 

på sin tur, väldigt viktigt med turtagning” (Anneli, intervju den 20 april 2016). 
Berit beskriver lärandet i ute lekarna, ”vi är ute och tittar på spindlar och små kryp. Ute får 

man mycket in om insekter och ljuden av t.ex. fåglar” (Berit, intervju den 20 april 2016).   
 
Lärande i leken ses av pedagogerna som att det finns lärande i allt man gör om det så är att 

vänta på sin tur, lära sig färger, höra djurläten, titta på spindlar och myror ute. Pedagogerna 

anser att leken och lärandet går hand i hand. Anneli beskriver att lärande för henne är att det 

finns lärande i allt man gör, om det så är att vänta på sin tur eller lära sig färger eller djurläte. 

Allt är lärande. 
 
Pedagogerna märker att en utveckling skett genom att de varit närvarande, lyhörda och 

iakttagit barnen i leken.  
Majvor beskriver att ”jag har observerat, deltagit i leken och varit med i leken så kan jag se att 

dom har lärt sig målen som vi strävar mot” (Majvor, intervju den 20 april 2016). 
Berit beskriver lärandet att hon sett ett lärande genom att pedagogerna upprepade gånger finns 

med som stöd för barnen till exempel vid konflikter som sedan lett till ett lärande till samspel 
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och att dela med sig. Samtliga pedagoger berättar att det varit tydligt lärande i när 

pedagogerna varit med och stöttat barnen med att reda ut konflikter sinsemellan. 
 
Sammanfattningsvis anser pedagogerna att leken är lärande, lärandet finns i allt hela tiden 

både i redskapen som samspelar med barnen och genom barnens erfarenheter som de delar 

med sig till varandra i olika sammanhang i leken. I leken utvecklas man tillsammans och 

individuellt med stöd av pedagogerna där barnen hamnar i den proximala utvecklingszonen 

där nya kunskaper uppstår. Pedagogerna är lyhörda och samspelar tillsammans med barnen 

där de ser att utveckling sker hela tiden. Kommunikation ses som en viktig aspekt i leken då 

man sätter ord i olika begrepp och får barnen att utvecklas vidare och ger större kunskaper att 

utmana sitt lärande vidare. Nyfikenheten väcks till liv hela tiden genom olika lekar som får 

barnen att utforska vidare olika kunskaper genom leken. I leken anser man att turtagning och 

samspel är viktigt mellan barnen. Med stöd av pedagogerna lär sig barnen att respektera 

varandras sfär i leken där kommunikationen får barnen att samspela, dela erfarenheter, 

utforska leken med stöd av varandra. Fantasin i leken spelar även en stor roll, barnen kan 

spegla sina erfarenheter genom olika redskapen och få den att bli det vad dom vill i leken. 
 

 
5.3 Lek och lärande går hand i hand 
 
Pedagogernas syn på leken och lärandet i leken är att den går hand i hand med varandra. Man 

lär sig hela tiden i olika sammanhang både individuellt och tillsammans med stöd av den 

vuxne eller av sin kamrat som är mera erfaren i ett område där erfarenhet växlas sinsemellan 

och nya kunskaper uppstår. Det är en social process. Pedagogerna Kommunicerar med barnen 

och lär dem olika begrepp som vidgar lärandet hela tiden och utmanar barnen att anta nya 

utmaningar och utvecklandet sker successivt. Pedagogerna anser att i leken kan vad som helst 

uppstå med hjälp av barnens fantasi där de använder sig av sina tidigare erfarenheter för att 

skapa nya tillsammans. Leken anses vara viktig för barnen och pedagogerna vill helst inte 

störa leken i onödan om leken har sin gilla gång. Pedagogerna låter barnen använda sina 

tidigare erfarenheter i konflikter och försöker få barnen att lösa konflikterna själv först innan 

pedagogerna lägger sig i leken, där kunskaper växlas i en samspelande kommunicerande 

atmosfär. I leken anser man att turtagning och samspel är viktigt mellan barnen. Med stöd av 

pedagogerna lär sig barnen att respektera varandras sfär i leken där kommunikationen får 

barnen att samspela, dela erfarenheter, utforska leken med stöd av varandra. Genom 

kommunikationen hjälper pedagogerna barnen att erövra nya kunskaper i olika sammanhang. 

Redskapen är hjälpmedel i lärandet som får saker och ting bli mera konkreta i de olika 

leksammanhangen där även kommunikationen utvecklar barnen att utforska leken vidare i 

samspel med andra. Pedagogernas lyhördhet och samspel i leken utvecklar barnen hela tiden 

där nyfikenheten och lusten till nya kunskaper föds fram. Barnens lärande synliggörs för 

pedagogerna genom att de med stöd finns med hela tiden och ser en utveckling från gång till 

gång. Sedan utmanar pedagogerna barnen vidare i leken både i utomhusmiljö och 

inomhusmiljö som leder till ett lärande. Leken ses även som ett terapeutiskt sätt för barnen att 

kunna bearbeta tidigare händelser och känslor som uppstått i barnens liv.  Med hjälp av både 

språkliga och fysiska redskapen där fantasin hjälper barnen att uttrycka händelserna och 

känslorna. Leken ses som en arena för samspel och lärande där delaktighet och god atmosfär 

med mycket skratt och skoj är kärnan. Nyfikenheten och lusten finns med hela tiden genom 

att pedagogerna är lyhörda med en stödjande roll i leken där de kan utmana barnen till nya 

kunskaper och erfarenheter. Enligt pedagogerna föds lärandet genom leken, leken som får 

barnen att tänja sina egna gränser och erfarenheter tillsammans med andra barn, med stöd av 
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vuxna och genom en god kommunicerande atmosfär som får leken att bli rolig med hjälp av 

de språkliga och fysiska redskapen som leder till ett lärande. 
 
 
 

5.4 Sammanfattning av resultatet 
 
Pedagogernas synsätt till lek och lärande visar tydligt att pedagogerna arbetar mot samma 

mål. Målen går i samma linje som läroplanens 98/10 mål för lek och lärande. Synsättet 

präglas mycket av det sociokulturella synsättet vilket gjorde min undersökning väldigt 

givande. Samspel och den proximala utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet 

tycks gå hand i hand i undersökningen. Det är i en samspelande atmosfär som man utmanar 

varandra där lusten och nyfikenheten kommer fram och nya utmaningar skapas som utvecklar 

till nya kunskaper hela tiden och ett lärande kommer till stånd. Lärandet som för barnen 

vidare i vår sociala värld som gör barnen tryggare och mer erfarna med närvarande och 

stödjande pedagoger. Lärandet och leken går hand i hand i min undersökning. Pedagogernas 

synsätt till leken är att barnen måste få utforska själva i leken. Använda sin erfarenhet i 

samspel med andra. Pedagogernas stödjande och närvarande arbetssätt hjälper barnen att 

utveckla nya kunskaper. Kommunikationen är viktig i leken. Det är genom språket som saker 

och ting får ett sammanhang och ger mening i leken. Det är genom kommunikationen som 

pedagogerna hjälper barnen att utveckla nya kunskaper i olika sammanhang. Pedagogerna 

utmanar även barnen att själva lösa saker och ting i leken innan de griper in. Barnen får 

använda sina tidigare erfarenheter i liknande situationer i samspel med andra. I leken lär 

pedagogerna känna de enskilda barnet och kan lyfta upp barnets talanger för att uppnå nya 

kunskaper genom att pedagogerna är lyhörda och ser en utveckling hela tiden. I leken lär man 

sig hela tiden. Leken anses vara en mycket viktig pedagogisk verktyg i verksamheten där alla 

har rätt att vara med och delaktiga. Leken ses som en arena för samspel och lärande. Det är i 

leken som skoj och skratt lockas fram, men även där barnen får leva ut sina fantasier och 

bearbeta händelser med hjälp av de kulturella redskapen.  
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6. Diskussion 
 

Syftet för min undersökning är att få en tydligare uppfattning om hur pedagogerna ser på 

leken och vilken betydelse leken har för barns lärande från pedagogernas synvinkel. Här 

diskuterar jag resultatet från min undersökning från sociokulturellt perspektiv, val av metod, 

resultatet i relation till tidigare forskning samt för en diskussion om vidare forskning. Enligt 

Dysthe, Hertzberg och LØkensgard Hoel (2011) knyts alla trådar samman i diskussionen. 

Resultatet relateras till både egna antaganden och till tidigare forskning vad man kommit fram 

till.  

 

6.1 Diskussion utifrån sociokulturellt perspektiv 
 
I min diskussion ser jag ur ett sociokulturellt perspektiv av Lev. S. Vygotskij.  
Inom det sociokulturella perspektivet är kulturella redskap (fysiska och språkliga), 

appropriering och den proximala utvecklingszonen viktiga begrepp där även 

samspel/interaktion är en mycket viktig nyckel ord (Säljö, 2015). Vygotskij anser även att 

leken är själva källan för barnets utveckling där fantasin spelar en stor roll. Erfarenheter och 

känslor kan tolkas fram genom fantasin i leken (Löfdahl, 2002). I resultatet från min 

undersökning såg jag att leken är en viktig redskap i verksamheten. Leken ses som ett 

pedagogiskt verktyg att kunna samspela och utbyta erfarenheter samt skapa nya kunskaper. 

Det är genom stöd av en vuxen eller en kompis som redan behärskar en kunskap som hjälper 

barnet/kompisen att bemästra och vinna nya kunskaper och erfarenheter genom leken. 

Vygotskij menar att genom att en vuxen eller en kompis som redan bemästrar en kunskap 

leder denne in barnet/kompisen in i nya kunskaper genom hjälp och stöd där nya erfarenheter 

och kunskaper föds till liv. Detta leder sedan till nya utmaningar i olika sociala sammanhang. 

Barnet hamnar i en potentiell utvecklings zon och utvecklar nya kunskaper (Säljö, 2015).  
 
I interaktionen med de språkliga och fysiska redskapen i verksamheten skapas ett samspel 

mellan pedagogerna och barnen. I samspelet sker appropriering när pedagogerna använder 

olika begrepp och olika redskap att konkretisera olika begrepp i leken. Detta får barnen att 

vinna nya kunskaper och utvecklas vidare. Enligt Vygotskij sker ett lärande i samspel med 

omvärlden genom de kulturella redskapen som vi har till hjälp för att bemästra ny kunskap i 

olika sammanhang (Säljö, 2015).  
 
Delaktighet anses viktig i förskolans verksamhet där alla skall kunna vara med i leken och 

samspela samt ha roligt. I verksamheten ses även att barnen själva skall försöka lösa 

konflikter med varandra innan pedagogerna kommer emellan och styr upp leken. Enligt 

Vygotskij är leken ett sätt att lösa konflikter och tillfredsställa behov och skapa nya kunskaper 

genom de erfarenheter man redan har (Hägglund, 1989).  
 
I leken ser även pedagogerna att barnen får utlopp för sin fantasi och bearbetar olika händelser 

som uppstått i barnens liv i olika sociala sammanhang. De är de olika redskapen som hjälper 

barnen att bearbeta händelserna. Barnen ger redskapen eget liv genom sin fantasi och 

bearbetar händelserna i leken. Enligt Vygotskij tolkar barnen sina erfarenheter och känslor 

genom fantasin i leken. Fantasin är ett sätt att tolka verkligheten samt göra den både hanterbar 

och rikare. Genom fantasin delar barnen med sig av sina erfarenheter och kunskaper till 

varandra där nya kunskaper och erfarenheter föds till liv (Löfdahl, 2002). I barnens lek är 
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fantasin mycket viktig. De fysiska kulturella redskapen kan förvandlas till vad som helst med 

hjälp av barnens fantasi och erfarenheter (Hägglund, 1989).  
 
Lärandet i verksamheten ses i allt man gör. Det sker en utveckling hela tiden både individuellt 

och i samspel med sin omgivning. Det är i interaktionen med de olika kulturella redskapen i 

verksamheten som hjälper oss att utvecklas vidare och ge oss nya utmaningar som föder till 

nya kunskaper. Enligt Vygotskij är vi människor i ständig förändring, i varje ögonblick har vi 

tillfälle att ta över och utveckla erfarenheter och kunskaper från andra människor. Individen 

lär sig hela tiden att bemästra olika handlingar med hjälp av andra människor där vi använder 

oss av olika kulturella redskap som hjälp (Säljö, 2000).  
 
Språk och kommunikation uppstår hela tiden i olika situationer i förskolan. Språk och 

kommunikation ses som viktiga redskap i verksamheten. Ett lärande sker succesivt med hjälp 

av de olika fysiska och språkliga redskapen. Individen lär sig olika begrepp, tolka, beskriva 

och analysera världen genom språkliga redskapen. De fysiska redskapen hjälper barnen att 

bemästra sin kropp i olika sammanhang i leken. Barnen utvecklar sig en identitet, lär sig olika 

saker om sig själv och omvärlden i samspel med omgivningen. Enligt Vygotskij formas vi i 

samspel med omgivningen där vi använder oss av olika kulturella redskap för att förstå och 

kunna agera i vår omvärld (Säljö, 2000).  
 
Pedagogernas närvarande och stödjande arbetssätt utvecklar barnen att vara nyfikna och väcka 

lusten till lärandet. Appropriering sker i en samspelande atmosfär där nyfikenheten byts ut till 

nya kunskaper och lusten till nya kunskaper hålls vid liv. Enligt Vygotskij hjälper och stödjer 

den som redan behärskar en kunskap den andre som ännu inte lärt sig att bemästra nya 

kunskaper i olika sammanhang för att erövra nya kunskaper i sociala sammanhang. Detta 

kallar Vygotskij för den proximala utvecklings zonen (Säljö, 2015). Pedagogerna ser att ett 

lärande skett succesivt med deras närvarande och stödjande arbetssätt. Närvarandet och 

lyhördheten av pedagogerna gör att de fångar barnen här och nu där pedagogerna kan använda 

barnens tidigare erfarenheter till att utmana barnen till vidare lärande i olika leksammanhang. 

Enligt Vygotskij är det genom deltagandet i interaktion som lärandet överförs från en vuxen 

till ett barn (Kroksmark, 2011).  
 
Leken och lärandet ses av pedagogerna att dom går hand i hand i varandra. Leken ses som en 

social process där alla är inkluderade. Fantasin hjälper barnen att använda de olika kulturella 

redskapen i olika sammanhang där redskapen kan förvandlas till vad som helst med hjälp och 

stöd av pedagogerna. I leken finns hela tiden en potentiell utvecklings zon där lärandet sker 

succesivt med närvarande och lyhörda pedagoger. Leken i verksamheten är en arena för 

samspel och inkludering där ett utvecklande och lärande sker kontinuerligt. Leken ses som att 

det ska vara roligt. Barnen skall ha möjlighet att utforska sin omvärld genom deras egen 

potential och erfarenhet som föder nya kunskaper och erfarenheter till barnens liv. Enligt det 

sociokulturella perspektivet lär vi i samspel med omgivningen. Leken ses som själva källan 

till utvecklingen där vi delar våra erfarenheter och lär nya kunskaper för att förstå vår omvärld 

samt utveckla oss vidare (Kroksmark, 2011).  

  
 
6.2 Diskussion om resultatet i relation till tidigare forskning 
 
I min undersökning kring lek och lärande ur pedagogernas perspektiv är samspel kärnan i 

leken alla skall få ha möjlighet att kunna vara deltagande i leken. I leken anser pedagogerna 
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att barnen bearbetar sina känslor och händelser som kommer i uttryck genom de språkliga och 

fysiska redskapen. Fantasin ses även som mycket viktig av pedagogerna där fantasin hjälper 

barnen att kunna uppleva de erfarenheter barnen varit med om genom leken. I leken sker 

således en utveckling genom de olika redskapen och ett lärande mot nya utmaningar genom 

barnens nyfikenhet och utforskande sätt i leken. I förskolans läroplan uttrycker man sig att 

leken är viktig för barns utveckling. Det är genom leken som barnens fantasi stimuleras, 

kommunikationen kommer i stånd, skapande förmåga föds, känslor och erfarenheter bearbetas 

och kommer till uttryck. Samt att samarbetsförmågan stimuleras (Skolverket, 2010). 

Pedagogernas synsätt på leken går hand i hand med Skolverkets synsätt på leken. Enligt 

Vygotskij (2013) är leken ett uttryck för barnets potens att kombinera erfarenheter till något 

kreativt och nytt som kommer från barnet själv. Från pedagogernas perspektiv beskrivs leken i 

samsyn med Vygotskij. Pedagogerna låter barnen själva utforska leken där barnens 

erfarenheter utmanas med nya kunskaper i samspel med varandra.  
 
Enligt Henckels (1990) forskning kring begreppet lek från pedagogernas syn beskriver han att 

leken användas i den pedagogiska planeringen av pedagogerna för att kunna lära känna det 

enskilda barnet. I min undersökning ser jag likartade drag då pedagogerna finns med som stöd 

i leken och genom stödet lär de känna det enskilda barnet och ser barnets olika talanger där 

lärandet och utvecklingen synliggörs för pedagogerna. I leken ser även pedagogerna att 

barnen bearbetar sina olika händelser och upplevelser som barnen upplevt i sin sociala 

omgivning. Barnen delar med sig av sina erfarenheter i samspel med varandra. Enligt 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) är det genom leken som barnen möter andras 

erfarenheter och kunskaper som de sedan lånar, prövar och gör till sina egna i olika 

sammanhang. Enligt Henckel (1990) ses leken som en terapeutisk nödvändighet av 

pedagogerna då pedagogerna anser att leken är barnens egen aktivitet där barnen behöver få 

utrymme i verksamheten för att barnen ska utvecklas, må bra och lära känna omvärlden 

genom leken. Upplever att pedagogerna i min undersökning ser leken likadant med Henckel 

genom att pedagogerna beskriver att barnen bearbetar känslor och upplevelser genom leken 

där de i samspel lär känna omvärlden genom barnens olika erfarenheter som kommer i stånd i 

leken och leken skall vara roligt, socialt och utforskande för barnen.  
 
Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) tvekar många pedagoger att leka med barnen i den fria 

leken. Vuxna vill inte distrahera leken av rädsla av att störa det som förekommer och kan vara 

av största värde av barnet. Enligt pedagogerna i min undersökning ser jag att det inte är utav 

rädsla man inte går och stör i leken. Det är mera att barnen är i sin egen lekvärld och skall få 

möjlighet att utforska och utbyta erfarenheter i samspel med varandra. Det är i lek världen 

som barnen utmanar varandra till nya utmaningar där nya kunskaper prövas och skaffas. 

Pedagogerna finns med i leken som stöd. Lyhördheten av pedagogerna visar vägen när och 

hur mycket man skall ingripa i barnens lek. Pedagogerna ser även att fantasin har en stor 

betydelse i leken. Det är med hjälp av fantasin som barnen kan förvandla sina tankar och 

erfarenheter till vad som helst i leken. Kulturella redskapen hjälper barnen att uttrycka och 

konkretisera de upplevda erfarenheterna som delas med i den samspelande leken. Knutsdotter 

Olofsson (2003) beskriver att i barnens lekvärld är allt möjligt där allt kan förvandlas. Man 

förvandlar människor, ting, tid och rum. Och enligt pedagogernas syn i min undersökning är 

fantasin en viktig del då barnen använder fantasin för att uppleva och bearbeta händelserna 

som barnen varit med om. Fantasin kan förvandla barnen tillbaka till olika upplevda ställen. 

Redskapen kan även förvandlas till vad som helst. En pinne kan bli en gubbe. Förskolans 

lekhall kan bli Liseberg för barnen. Redskapen får egna liv i barnens lekar.  
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Enligt Hangaard Rasmussen (2001) grundläggs barnens erfarenheter av leksaker i stor 

utsträckning på förskolan. Det är i förskolan som det finns möjligheter och tillfällen att lära 

hur man leker med leksakerna. Barnen utforskar och leker med leksakerna, skaffar nya 

kunskaper genom att samspela med leksakerna och omgivningen. Pedagogerna i min 

undersökning använder sig av olika leksaker (redskap) i verksamheten för att konkretisera 

olika begrepp som blir synliga där nya kunskaper uppstår. Leksakerna är ett bra hjälpande 

verktyg för att synliggöra färger, former, antal, samt att utmana barnen till nya erfarenheter 

och kunskaper. Leksakerna kan förvandlas av barnen till vad som helst och få barnen att 

förflytta sig själva i tid och rum genom deras upplevda erfarenheter tillsammans med 

leksakerna. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) hjälper leksakerna barnen att 

utveckla en rad grundläggande funktioner. Det är genom att barnen bygger och konstruerar 

med leksakerna som barnet sedan bygger vidare på sina kunskaper. Och enligt Säljö (2015) 

fångar vi människor hela tiden nya kunskaper från varandra genom att lära och samspela 

tillsammans med de olika kulturella redskapen som finns i våran omgivning.  
 
Pedagogerna i min undersökning ser att allt omkring oss är lärande. Lärandet sker 

kontinuerligt genom att spela fotboll, bygga med klossar, använda den språkliga redskapen till 

att benämna olika saker, konkretisera färger och antal, lära sig turtagning i olika situationer, 

lära sig hantera konflikter och reda ut dem som leder till samspel och dela med sig. 

Pedagogerna använder den språkliga redskapen i leken för att sätta ord och begrepp till olika 

saker och i olika sammanhang där ett lärande och vidare utveckling kommer till stånd i 

samspel med omvärlden. Erfarenheter utbytts i olika sammanhang i leken och nyfikenheten 

samt lusten för vidare lärandet som utvecklar barnen vidare i vår sociala värld. Enligt 

Lindqvist (1996) skall pedagogerna stötta de lekande barnet i leken samt finnas fysiskt 

närvarande och ge liv till litteratära texterna i böckerna som gör det möjligt för barn att kliva 

in i lekvärldarna. Pedagogerna i min undersökning har en stöttande och närvarande roll i leken 

för barnen i verksamheten. Enligt Lärarförbundet (2006) är det viktigt att pedagogerna ger 

stöd och möjligheter för alla barnen att delta i leken. När barn deltar i en samspelande lek 

upplever barn att de är accepterade samt omtyckta. Barnen utvecklar en social kompetens och 

får en bra självbild (Lärarförbundet, 2006). När det gäller de litteratära texterna har jag inget 

underlag till detta då min undersökning inte var inriktat mot de litteratära texterna. Lindqvist 

(1996) beskriver att vuxnas rollkaraktärer som gestaltas av vuxna lockar barnen in i fiktionen. 

Vuxna bjuder in barnen in i fiktionens värld och lekvärldarna blir fyllda av fantasi. Jag 

kommer att ta upp detta med litteratära texterna mer under kapitlet vidare forskning som jag 

presenterar längre fram i mitt examensarbete.  
 
Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) har pedagogerna i verksamheten en stor roll där de skall 

uppmuntra barnens lek, vägleda samt stimulera för att barnen skall utveckla i vår sociala 

värld. Pedagogerna i min undersökning finns med som stöd i leken, pedagogerna låter barnen 

utforska sin omvärld i leken utan att störa för mycket. Pedagogerna vägleder barnen genom att 

de är lyhörda och ser när man skall lägga i sig i leken. Pedagogerna uppmuntrar även barnen 

genom deras lyhördhet när barnen är i olika sammanhang både i utomhuslek och inomhuslek. 

Pedagogerna tar fasta på barnens intresse genom att vidare utveckla leken där pedagogerna är 

deltagande och samspelar med barnen.  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskriver att pedagogerna skall möjliggöra att alla 

barn skall få möjlighet att få vara med och leka. Pedagogerna skall aktivt delta i leken på 

lekens villkor och verka som förebilder hur man tar sig in och ur leken. Pedagogerna i min 

undersökning har en deltagande synsätt till leken och samspelar med barnen samt ser att alla 

får vara med i leken, lära vara sociala och samspela med varandra i leken. Knutsdotter 
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Olofsson (2002) beskriver att lärandet sker i leken. Det är kommunikationen mellan barnet 

och den vuxna som språket och olika begrepp förs in i barnens värld. I min undersökning 

använder sig pedagogerna sig av den språkliga redskapen för att utveckla barnen för att få 

förståelse för våran omvärld. Det är språket som underlättar lärandet och utvecklandet mellan 

samtliga i verksamheten där erfarenheter kan delas med varandra och nya skaffas. Nya 

kunskaper föds genom att pedagogerna kommunicerar med barnen och lärandet kan 

konkretiseras med de fysiska redskapen som får ord och mening i olika sammanhang. Genom 

kommunikationen vidgar pedagogerna lärandet och utmanar barnen att anta nya utmaningar 

där utvecklandet sker succesivt. Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 

sammanflätas orden både till verkliga föremål och händelser samt till inre bilder av dessa. 

Kommunikationen hjälper barnen att se en helhet i leken. Då ord, gester, ljud, rörelser gör 

leken till en historia både en fiktiv och en skapad av egna erfarenheter.  
 
Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver att barnen erövrar kunskaper på många olika sätt i 

leken genom att iaktta, lyssna, delta i något, imitera, experimentera, kommunicera eller 

urskilja. Pedagogerna i min undersökning ser leken som en arena för samspel och lärande. I 

leken inkluderas alla barnen där delaktighet och god atmosfär med mycket skratt och skoj är 

kärnan. Pedagogernas synsätt till barnen får barnen att erövra nya kunskaper hela tiden då det 

är en samspelande atmosfär, man delar med sina erfarenheter till varandra och nya 

erfarenheter samt kunskaper föds med hjälp av pedagogerna och sina kamrater. Genom detta 

synsätt hamnar även barnet i en potentiell utvecklingszon som utmanar barnet att anta nya 

utmaningar där nya kunskaper föds med hjälp av en vuxen som redan behärskar kunskapen. 

Den vuxne hjälper barnet att erövra den nya kunskapen och en ny kunskap kommer till stånd. 

Med denna nya kunskap får barnet nya erfarenheter och utvecklar sedan en ny potentiell 

utvecklingszon som ger mera nya kunskaper med hjälp och stöd av en vuxen. Inom 

sociokulturella perspektivet kallas detta för den proximala utvecklingszonen (Kroksmark, 

2011).  
 
Förskolans läroplan 98/10 ser lärandet att den ska samspela mellan vuxna och barn samt 

mellan barnen. Förskolan skall ge stöd till barnen så att barnen kan utveckla en positiv 

uppfattning om sig själva som skapande och lärande individer. Barnen skall få hjälp att få 

känna tilltro till sin egen förmåga (Skolverket, 2010). Samspel är en central del i 

pedagogernas syn på leken i min undersökning. Samspelet utvecklar barnen till nya kunskaper 

genom att barnen delar med sig av sina erfarenheter samt skapar nya erfarenheter och 

kunskaper i en samspelande atmosfär. Lärandet föds när barnen får utforska själva och 

tillsammans med andra. I samspel med andra lär barnet känna sig själv och med pedagogernas 

stöd får barnen tilltro till sin egen förmåga och vågar ta nya utmaningar där barnen blir 

skapande och lärande individer. Pedagogernas synsätt till lek och lärande visar tydligt att de 

arbetar mot samma mål. Synsättet präglas mycket av det sociokulturella synsättet vilket 

gjorde min undersökning väldigt givande.  
 
Syftet för min undersökning är att få en tydligare uppfattning om hur pedagogerna ser på 

leken och vilken betydelse leken har för barns lärande från pedagogernas synvinkel. I min 

studie blir det tydligt hur viktigt lärandet är i själva leken. Leken och lärandet går hand i hand. 

Detta genom pedagogernas stöd och lyhördhet. Med pedagogernas stöd synkroniseras lärandet 

i leken på ett optimalt sätt. Lärandet och utvecklingen sker på bästa möjliga sätt där alla är 

deltagande och inkluderade i en samspelande atmosfär med hjälp av olika kulturella redskap. 

Leken ses som ett viktig pedagogisk verktyg där alla barnen blir synliga och pedagogerna kan 

anpassa leken efter barnens förmåga som utvecklar nya kunskaper i vår sociala värld som får 

barnen att känna sig trygga.  
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Jag har i min studie lärt mig mycket nya kunskaper om hur pedagoger ser på leken och vilken 

betydelse leken har för lärandet. Jag anser att mina frågeställningar har blivit besvarade och 

har gett mig bättre insikt för leken och lärandet i förskoleverksamheten. 
 
 
6.3 Diskussion kring val av metod 
 
I min undersökning genom frågeställningarna, hur ser pedagogerna på leken och vilken 

betydelse har leken för lärandet? Här valde jag att göra en kvalitativ studie genom att 

intervjua pedagogerna enskilt med sex stycken öppna frågor. Jag använde en ljuduppspelare 

där pedagogernas tankar, åsikter och uppfattningar kunde framträda. Genom att mina 

intervjufrågor (se bilaga 2) var öppna, kunde jag få väldigt mycket empirisk material insamlat 

som var fylliga och detaljerade för mina frågeställningar. Inga följd frågor krävdes. 

Pedagogerna kunde själva svara ärligt och fritt på dom öppna frågorna utan att jag påverkade 

dem. Genom att frågorna var öppna, fanns det mycket tankar och åsikter som jag kunde ta del 

av till min undersökning.  
Den avslappnande atmosfären som skapades genom att jag tidigare varit och besökt 

pedagogerna i förskolan och presenterat mig själv, underlättade intervjun. Intervjun kunde 

genomföras i god och lättsam atmosfär i lekhallen.  
 
Val av metod kunde även ha utförts med enskilda intervjuer kombinerat med observationer av 

pedagogerna i verksamheten i olika sammanhang där jag fått fram rikare material till mina 

frågeställningar. Dock hade det kanske inte blivit ”på riktigt” i olika sammanhang då 

pedagogerna blivit observerade och kanske omedvetet gjort saker lite annorlunda än vad man 

brukar göra. Enligt Patel och Davidson (2003) är observationer väldigt tidskrävande och det 

kan vara svårt att fånga in dom spontana händelserna och förutsäga förekomsten av de 

spontana händelserna. Hade även kunnat utföra intervjuerna i fokusgrupper där alla samtliga 

pedagogerna hade varit tillsammans under intervjun och diskuterat och svarat tillsammans på 

mina frågor. Nackdelen med detta sätt hade kanske varit att den enskilda pedagogen blivit 

påverkad av andras svar och inte gett ett ärligt svar på frågan utan hållit med andra pedagoger 

ifall denne haft en annan åsikt. Men att utföra intervjun inom fokusgrupper kan även vara 

positivt då man öppnar upp egna perspektiv när man hör sina kollegor diskutera olika sätt att 

se. Detta sätt kan ge nya perspektiv att se på olika saker och sammanhang (Bryman, 2011).  
 
Tanken om jag valt att utföra min undersökning genom fokusintervjuer hade utfallet nog inte 

skiljt sig så mycket, då alla pedagoger i verksamheten hade i stort sett samma syn på leken 

och lärandet. Detta gjorde det även lättsamt för mig att få en röd tråd i min studie. Däremot 

hade det varit berikande och intressant att få höra diskussionerna kring mina frågor om jag 

utfört intervjuerna i form av fokusintervjuer. Detta sätt hade kanske gett mig ännu fylligare 

svar och mer empirisk material till min undersökning. Genom att samtliga deltagare diskuterat 

olika sätt att se och öppnat upp nya tankar för varandra i fokusgruppen.  
Enligt Bryman (2011) rymmer kvalitativa intervjuer uppfattningar om den sociala 

verkligheten där pedagogernas åsikter, tankar och uppfattningar kommer fram genom olika 

frågor som har koppling till mina frågeställningar och ger mig trovärdig empiriskt material till 

min undersökning. Patel och Davidson (2003) anser även att man skall tolka och förstå 

innebörden av respondentens livsvärld. Detta kan göras genom kvalitativa intervjuer som jag 

använde mig av. Det gav mig trovärdigt och relevant material att bearbeta och analysera min 

undersökning. Detta tillförde mig reliabilitet till min undersökning kopplat till tidigare 

forskning. 
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6.4 Vidare forskning 
 
I min undersökning har jag haft fokus på hur pedagogernas syn är på leken och lärandet i 

leken i förskoleverksamheten. Leken ses av pedagogerna som att den går hand i hand med 

lärandet där olika redskap används som hjälpmedel i en samspelande atmosfär. Många olika 

kulturella redskap kom fram i min undersökning, men kommunikationen och språket var 

framträdande. Vilket är viktigt i en samspelande atmosfär. Språket är väldigt betydelsefullt då 

man kan tolka, analysera och beskriva världen, samt sätta saker och ting i sammanhang. I de 

litteratära texterna framträder språket samt kommunikationen, vilket gör saker och ting 

konkreta med bilder, där dialogen och samspelet kommer till stånd.  
 
Jag har blivit mycket nyfiken på hur pedagogerna använder de litteratära texterna i förskolans 

verksamhet. Använder pedagogerna böckerna i leken och hur används dom som hjälpande 

verktyg att utgå ifrån till ett lärandet som bjuder på en blandning av fantasi och verklighet. 

Detta hade varit intressant för fortsatt forskning att fördjupa sig i. Speciellt i samband med 

leken där språk och kommunikation kommer till stånd. Lindqvist (1996) beskriver att det är 

genom leken som händelser från barnens tidigare erfarenheter får liv. Lindqvist (1996) anser 

att pedagogernas roll är att stötta det lekande barnet. Finnas fysiskt närvarande och ge liv till 

litteratära texterna i böckerna. Detta gör det möjligt för barn att kliva in i lekvärldarna. Det är 

när vuxna går in i olika rollkaraktärer som pedagogerna bjuder in barnen i lekvärldarna. 

Pedagogerna blir mediatorer mellan den fiktiva världen och barnen där dialog uppstår. 

(Lindqvist, 1996). Med dialogen utbyter man tankar, idéer, erfarenheter och kunskaper.  

Lekvärldarna förvandlas till Fantasilek och leken öppnar upp till många nya kunskaper och 

lärande. Nyfikenheten för lärandet och utvecklandet för barnen framåt. Enligt Skolverket 

(2010) skall lärandet präglas av att det är lustfullt och fantasirikt där samarbete och inlevelse 

ingår. Barnen skall få möjlighet i den skapande och gestaltande leken att uttrycka och bearbeta 

känslor, upplevelser och erfarenheter. Vygotskij beskriver även att fantasin spelar en viktig 

roll det är ett sätt att tolka verkligheten samt göra den både hanterbar och rikare (Löfdahl, 

2002).  
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Bilaga 1 
 

Informationsblad 
 
Hej, 
Jag heter Susan Vilund och läser till förskollärare på Karlstad universitet. Under våren 

kommer jag att skriva mitt examensarbete som handlar om leken och lärandet i förskolan ur 

pedagogernas perspektiv. För att kunna genomföra min studie kommer jag att under vecka 16 

att intervjua pedagogerna på avdelningarna. Intervjuerna kommer att antecknas med penna 

och papper men kommer även använda mig av ljudupptagningar för att lättare kunna gå 

tillbaka och analysera informationen. De data som jag kommer att samla in kommer att 

avidentifieras det kommer även enbart att användas av mig och bara i detta examensarbete. 

När examensarbetet är klart och godkänt från Karlstads Universitet kommer all information 

att förstöras. Jag vill tydliggöra för er att intervjuerna är helt frivilliga och att alla som deltar 

får avbryta precis när de vill. Min studie kommer att avrapporteras som ett examensarbete vid 

förskollärarutbildningen vid Karlstads universitet och finnas tillgängligt vid universitetets 

bibliotek. 
Om du vill ha mer information får ni gärna kontakta mig via telefon alternativ mail. 
Susan Vilund. 
Telefon: xxxxxxxxx. 
Mail: vilund@yahoo.se 
För ytterligare information om examensarbetet kontakta kursansvarig på Karlstad universitet. 
Susanne Hansson, susanne.hansson@kau.se 
Nina Thelander, nina.thelander@kau.se 
 
 

Examensarbete om leken i förskolan. 

Tillstånd till intervju.  

□ Ja, Jag ger tillstånd att bli intervjuad. 

□ Nej, Jag ger inte tillstånd för att bli intervjuad 

Jag heter: __________________________________________________ 

Jag ber er vänligen fylla i ovanstående uppgifter och lämna tillbaka senast 
2016-04-15. 
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Bilaga 2 
 
Mina Intervjufrågor som ställdes till samtliga respondenter i 

undersökningen 
 
Vad är lek för dig?  
 
Vilken roll har du i barns lek? 
 
Hur skapar du lärande situationer i leken? 
 
Hur använder du redskapen (leksakerna) i lärandet? 
 
Hur ser du att barnen har lärt sig kunskaper genom leken? 
 
Vad är lärande för dig? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 


