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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att få uppfattning om lekens betydelse för barns utveckling och 

lärande i förskolan. Vi kommer att genomföra forskning samt intervjua fyra verksamma 

pedagoger i olika förskolor för att ta reda på deras uppfattningar om lek och lekande. Våra 

frågeställningar är: Vilka uppfattningar har pedagoger om lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande? Vilka uppfattningar har pedagoger om sin roll i och till lek? Vilka 

uppfattningar har pedagoger om lekens plats i sin verksamhet? För att besvara frågorna valde 

vi den kvalitativa forskningsintervjun som metod, eftersom vi sökte intervjupersonernas 

subjektiva uppfattningar.  

 

I analysen av vårt resultat sökte vi skillnader och likheter i pedagogernas svar. Resultatet 

visade på att det finns en medvetenhet hos pedagogerna om lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande samt att barnen lär sig mycket av att leka. Det visade även att leken får 

stor plats i deras verksamheter. Angående pedagogernas roll i och till lek visade resultatet på 

att det är skillnad i deras delaktighet i barnens lek och hur de resonerar kring det.     

 

Utifrån vår bakgrund och vårt resultat menar vi att det är viktigt att leken får stor plats i 

verksamheten och att den är beroende av hur pedagogerna förhåller sig till lek. Det är även av 

betydelse att pedagogerna skapar miljöer för ett lustfyllt lärande genom lek eftersom för oss är 

lek en betydelsefull och viktig del i barns utveckling och lärande.      
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1. Inledning 
 

Barn är olika och de lever under olika villkor, men ett har de gemensamt – lusten att leka. Vad är 
då lek och vilken funktion har leken? Det beror på – ty lek, kan ses ur så många olika aspekter 
(Agnetha Lindh-Munther 1989, s 9). 
 

 

Intresset för lekens betydelse i barns utveckling och lärande har uppkommit under vår 

lärarutbildning genom den verksamhetsförlagda utbildningen i förskola och förskoleklass. Där 

observerade vi olikheter kring prioritering av lek och vilken plats den fick i den vardagliga 

verksamheten. Intresset har vuxit sig starkare med tiden då vi inledningsvis i denna C-kurs i 

pedagogik med didaktisk inriktning studerat relevant litteratur inom området lek och samspel.  

 

Marianne Liliequist (1989) beskriver leken historiskt och menar att samhället har påverkat 

synen på lek. Förr hade många barn ingen större fritid utan arbetet tog upp den mesta tiden av 

deras dag. Trots det fann barnen tillfällen att leka under sin arbetsdag oavsett hur tungt och 

slitsamt det var. De vuxna såg endast lek och lekande som ett hjälpmedel då de tröstade sina 

gråtande barn och som en träning inför vuxenlivet. På 1930-talet sågs leken enligt Annica 

Löfdahl (2004) som en metod att utveckla barn både kognitivt och socialt men även som ett 

slags verktyg för pedagoger att se och bedöma barns utveckling. Dessutom skulle leken bidra 

till att barnen sågs som fullvärdiga samhällsmedborgare. I SOU 1997:157 nämns det att det 

alltid har funnits en tveksam inställning till barns lek under hela 1900-talet. Lek och lekfullhet 

har betraktats som barns egen verksamhet men det senaste decenniet har leken fått en mer 

betydande roll, där det fokuseras mer på barns utveckling och lärande. Liknande resonemang 

för Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson (2003) då de menar att ny 

forskning har bidragit till att idag se barnet som en kompetent individ med alla tänkbara 

förmågor och möjligheter. Därför bör pedagogerna ha en syn på att leken ska vara en del i 

barns utveckling och lärandeprocess. Även Löfdahl (2004) framhåller att leken idag ses ur 

andra synvinklar och är förenat med barnets lärande och förståelse. Den är en aktivitet som 

ger legitimitet åt allt lärande som sker i förskolans vardag. ”Det är okej att barn lär i förskolan 

bara det sker i lekens form” (Löfdahl 2004, s 40).   

 

Utifrån det vi redan nämnt har nya tankar väckts om både lekens betydelse för barns utveckling 

och lärande och olika pedagogers uppfattningar om den. Ser pedagogerna leken som ett 
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tidsfördriv mellan andra aktiviteter eller finns det en medvetenhet att leken får en plats i 

verksamheten?  

 

Vårt resonemang utgår från förskolans läroplan (Lpfö 98) där det bland annat klargörs att leken 

ska vara en central del i verksamheten för att gynna alla barn i deras utveckling och lärande. 

Liknande uppfattningar har Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (1999) eftersom 

även de menar att leken bör vara ett viktigt inslag i den vardagliga verksamheten. ”Genom 

leken utvecklas barn socialt, känslomässigt, motoriskt och intellektuellt. Lek och lekfullhet bör 

därmed ses som en betydelsefull dimension i allt lärande” (Pramling Samuelsson och Sheridan 

1999, s 83).  

 
 

1.1 Disposition   
 
Vår uppsats innehåller sju kapitel. Efter inledningen presenterar vi vårt syfte med uppsatsen för 

att sedan övergå till bakgrunden som inledningsvis visar olika perspektiv på lärande. Därpå 

följer forskares syn på vad lek är för att övergå till olika perspektiv på lekens betydelse. Sedan 

beskrivs hur styrdokumenten behandlar lekbegreppet och därefter redovisas barns utveckling 

och lärande genom lek. Bakgrunden avslutas med avsnitten lekens förutsättningar samt 

pedagogens förhållningssätt till lek. I metodkapitlet behandlar vi vårt val av forskningsmetod 

och vi beskriver våra förberedelser inför intervjuerna.  Därefter kommer ett avsnitt där 

intervjuernas genomförande redovisas för att till sist presentera vår bearbetning av insamlad 

data. I resultatkapitlet framkommer en presentation av intervjupersonerna samt vårt resultat av 

undersökningen och vår resultatdiskussion. Vi avslutar uppsatsen med en diskussion där våra 

egna reflektioner sammanförs med forskarnas resonemang och vårt resultat, och 

frågeställningarna besvaras. 
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2. Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka lekens betydelse för barns utveckling och lärande i 

förskolan. Vi kommer att genomföra forskning samt intervjua fyra verksamma pedagoger i 

förskolan för att ta reda på deras uppfattningar om lek och lekande. Våra frågeställningar är:  

 

• Vilka uppfattningar har pedagoger om lekens betydelse för barns utveckling och 

lärande?   

 

• Vilka uppfattningar har pedagoger om sin roll i och till lek? 

 

• Vilka uppfattningar har pedagoger om lekens plats i sin verksamhet? 

 

3. Bakgrund 
 

I vår bakgrund kommer vi att utgå från litteratur och presentera olika forskares åsikter och 

uppfattningar om lekens betydelse för barns utveckling och lärande. Den är även underlag för 

skapandet av våra frågeområden till intervjuerna. Vi ska dock börja med att beröra begreppet 

lärande eftersom det nämns i frågeställningarna och visa att lärande kan ses ur olika perspektiv. 

Vi har valt att använda oss av benämningen pedagog då forskare nämnt dem både som vuxna, 

förskollärare och pedagoger. 

3.1 Olika perspektiv på lärande  
 

Genom lärande får individen kunskap och det kan ske på olika sätt och i olika sammanhang till 

exempel genom tal och läsande men även i lek. Det framkommer att individer inte lär enbart 

med hjärnan utan även med hela kroppen eftersom allt lärande inte sker verbalt (SOU 

1997:157). Förskolans läroplan (Lpfö 98) beskriver också kunskap och anser att det är svårt att 

förklara innebörden eftersom kunskap kan uttryckas i varierande former till exempel fakta, 

förståelse och färdigheter. Dessa är i sin tur beroende av att samspela med varandra för att 

individen ska kunna uppnå kunskap. Verksamheten bör utgå från barnets erfarenheter och lust 

att söka kunskap där lek och det sociala samspelet har en betydelsefull roll. Vidare poängteras 

att lärande sker mellan vuxna och barn men även att barnen lär av varandra, därför ska 
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barngruppen ses som en viktig del i lärandeprocessen. Löfdahl (2004) beskriver även hon 

lärande och menar att det kan vara svårt att förklara detta begrepp. Hon utgår själv från ett 

sociokulturellt perspektiv där samspel mellan barnet och miljön runtomkring spelar roll för 

lärandeprocessen. 

 

Ytterligare en författare som representerar samma perspektiv är Roger Säljö (2000) som också 

betonar samspelets centrala roll för att kunskap ska kunna uppstå. Genom samspelet får 

individerna kunskap som de kan bearbeta tankemässigt för att sedan praktisera och få 

användning av. Författaren skriver att synen på lärande har dominerats av olika perspektiv 

genom tiderna och två av dessa är kognitivismen där Jean Piaget är företrädare, och det 

sociokulturella som vi tidigare nämnt som representeras av Lev Vygotskij. Säljö (2000) 

beskriver och jämför deras synsätt på lärande och utveckling där Piagets tankar kretsar kring 

att barnet är självupptaget och lär sig själv genom observation och handling. Därigenom kan 

barnet dra egna slutsatser om hur omgivningen fungerar. Miljön runtomkring barnet tolkas mer 

i detta perspektiv som ett objekt som finns att tillgå för barnets egen väg till förståelse. Vidare 

beskrivs det att individerna kan nå ett slutmål där de anses vara fullärda. Säljö (2000) menar att 

Vygotskijs synsätt skiljer sig från Piagets eftersom samspelet är mer i fokus i det 

sociokulturella perspektivet. I detta perspektiv kan individerna ta tillvara kollektivets och 

omgivningens kunskap och resurser. Vad individen lär sig får därmed olika konsekvenser 

beroende av miljön personen befinner sig i men det är även avgörande vilka personer som finns 

närvarande. Det har också betydelse att alla individer har med sig olika kulturella redskap och 

verktyg som påverkar lärandet, till exempel olika idéer och värderingar som de lär sig när de 

samspelar med andra människor i olika sammanhang. Dessa redskap underlättar för individen 

att lösa och hantera problem som kan uppkomma i det sociala samspelet och ses som en 

tillgång i utvecklingen eftersom individen alltid tar in nya kunskaper utifrån andras 

erfarenheter. I det sociokulturella perspektivet finns det enligt författaren inget slutmål i 

lärandeprocessen utan det sker ständigt utveckling.  

 

En författare som också nämner Piagets och Vygotskijs teorier är Birgitta Knutsdotter 

Olofsson (1987) och klargör även hon att samspelet mellan vuxna och barn har förändrats 

genom tiderna. Denna förändring har lett till att synen på barn inte riktigt längre stämmer in 

på Piagets tankesätt om lärande, utan mer till Vygotskijs resonemang där samspelet med 

omvärlden och miljön har en inverkan på barnets lärande och utveckling.  
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Ytterligare aspekter i samspelet har Pia-Maria Ivarsson (2001) då hon beskriver vikten av att 

barnen bör använda flertalet kulturella verktyg. Att gunga på en förskola tas upp som ett 

konkret exempel på detta där hon förklarar att denna aktivitet inte är så simpel, utan det krävs 

ett innehav av fysiska och sociala färdigheter hos barnet för att aktiviteten ska kunna 

genomföras. Liknande tankar har Kerstin Bergkvist (2001) när hon skriver om lärande, 

samspel och om hur viktigt det är att delta i olika kontexter. Med det menar hon att 

individens delaktighet i en rad olika aktiviteter och grupperingar ger kunskap i hur den ska 

bete sig i olika sammanhang. Detta resonemang stärks av Ivarsson (2001) som menar att när 

barn samspelar med andra får de inblick i att det finns många olika sätt att se på omvärlden.  

 

Andra författare som anser att lärande är en social process där interaktion med andra barn och 

vuxna har en stor betydelse för att få djupare förståelse för sin omgivning är Pramling 

Samuelsson och Sheridan (1999). De anser att det är viktigt att pedagoger i förskolan skapar 

en grund för det livslånga lärandet där det är viktigt att de har vetskap om barns lärande och 

har tydligt syfte med sin verksamhet. 

 
Barns lärande i förskolan skall främst handla om att de får möjlighet att utveckla en bred social 
kompetens, en kommunikativ kompetens, förståelse för olika innehåll och fenomen samt en lust 
och tillit till den egna förmågan att lära (Pramling Samuelsson och Sheridan 1999, s 33).  

 

Efter att ha redogjort för olika perspektiv på lärande vill vi nu beskriva leken som är en typ av 

interaktion.  

 

3.2 Vad är lek? 
 
I denna del försöker vi beskriva forskningens syn på vad lek är och vi har insett att det är ett 

svårdefinierat begrepp. Vi har gjort en avgränsning då vi valt att lyfta fram forskares 

uppfattningar som har både likheter och skillnader i sina definitioner.  

  

Vi kan göra det enkelt för oss och säga att lek vet ju alla vad det är, för alla har vi lekt. Men just 
detta faktum leder också till att det finns lika många definitioner av lek som det finns lekande 
människor (Margareta Öhman 2003, s 87).  

 

Öhman (2003) beskriver lek som en spontan aktivitet där barnens nyfikenhet leder till ökad 

förståelse för sin omvärld. Hon anser därför att det nästan är omöjligt för barn att låta bli att 

leka. Vidare hänvisar författaren till Gregory Bateson som menar att lek är en aktivitet mellan 
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fantasi och verklighet där barnen kommunicerar både språkligt och fysiskt till exempel via 

gester, tonfall och mimik. Liknande resonemang för den engelske psykoanalytikern Donald 

Winnicott (1995) men här nämns det ”tredje rummet” vilket är ett mellanrum där leken sker. 

Barnet befinner sig då någonstans mellan fantasi och verklighet och det ”tredje rummet” är en 

nödvändighet för att kunna utveckla kreativitet och en förmåga att tänka mångsidigt.   

 

Knutsdotter Olofsson (1987, s 24) har svårt att definiera begreppet och menar att: ”Lek är ett 

förhållningssätt, som kan förmedlas till andra, så att de förstår hur handlingarna skall tolkas.”  

Dessutom kan det vara svårt att skilja på lek och icke-lek och för att förstå skillnaden mellan 

dessa bör den ses ur barnets eget perspektiv. Författaren refererar även hon till Gregory 

Bateson och anser att de båda för liknande diskussioner om att barnet kan meddela sin 

omgivning med kommunikativa signaler på vad som är lek. 

 

Ytterligare en aspekt på lek utifrån Vygotskijs synsätt att tolka lek beskriver Gunilla Lindqvist 

(1999). Hon ser leken som en social process som utvecklas i sampel med omgivningen och är 

den ledande faktorn i barns utveckling. Vidare anser hon att leken i barndomen bör vara en 

lustfylld aktivitet och har betydelse för den kognitiva utvecklingen längre fram i livet. Löfdahl 

(2004) har liknande tolkning av Vygotskijs syn på den lustbetonade leken som Lindqvist 

(1999) men utvecklar det något och ser den dessutom som en frivillig handling utan mål.  

 

Löfdahl (2004) tar också upp att definitioner på lek kan skilja sig åt beroende på om det är ur 

ett vuxen- eller barnperspektiv. I barns framställning har ofta lekens innehåll större fokus 

medan ur en vuxens definition är funktionen av leken mer central.  

 

Snarlik definition framkommer i Gunni Kärrby (1989) där leken också ses som en frivillig 

aktivitet utan bestämt ändamål, men är i denna framställning avskild ifrån det verkliga livet. 

Författaren betonar att leken kräver ett visst ordningsskapande eftersom en avvikelse av detta 

kan förstöra leken. Den ses även som ett kulturellt fenomen vilket innebär att den kan upprepas 

men med variation. Speciellt upprepningen betraktas vara en av lekens mest betydelsefulla del.   
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Ytterligare en synvinkel på lek är enligt Oddvar Fagerli, Ole Fredrik Lillemyr och Frode 

Søbstad (2001) att den ses som en unik aktivitet där det finns tillfälle att få nya vänner. Den 

engagerar dessutom barnet och skapar möjlighet för barnets upptäckarlust. Dessa författare tar 

även upp att barnet har en inre motivation för leken där aktiviteten i sig är det väsentliga och 

inte att uppnå ett mål längre fram, utan ett här och nu tänkande.  

 

Från att utvalda forskares synpunkter har lyfts fram på vad lek är vill vi vidare visa hur 

forskningen ser på lekens betydelse utifrån olika perspektiv. Även styrdokument berörs som 

kan betraktas ur ett sociokulturellt perspektiv men har även inslag av kognitivismen.  

 

3.3 Olika perspektiv på lekens betydelse 
 

Genom tiderna har lekforskningen förändrats och lekbegreppet har betraktats olika enligt 

Löfdahl (2004). Det beror enligt henne på att forskare som studerat leken har haft olika syften 

med sin forskning. Vissa studerar beteende, grupper, individer eller språket i leken men alla har 

utgått från det gemensamma ordet lek i sina olika studier. Författaren nämner att olika 

teoretiska perspektiv har olika utgångspunkter i sina tankesätt om utveckling, lärande och lek. 

Behaviorismen, mognadsteorier och psykoanalysen har bidragit till det ursprungliga tankesättet 

om lek där ett enskilt perspektiv inte ensamt kan förklara lekens betydelse för barns utveckling. 

De ses mer som komplement till varandra eftersom de har olika utgångspunkter vilket leder till 

att forskaren får fram olika svar. Även Knutsdotter Olofsson (1987) stärker detta då hon menar 

att teorierna inte är utbytbara utan bör komplettera varandra.   

 

Vidare beskriver Löfdahl (2004) att psykologiska och biologiska perspektiv samt sociala och 

kulturella perspektiv är moderna teoretiska perspektiv som grundar sig på empiriska studier.  

I det förstnämnda är individens utveckling och personlighet central och innehållet i leken får 

mindre fokus. I detta perspektiv framkommer även Piagets kognitiva teori där leken beskrivs 

som en hjälp att se individens framsteg, och ses som ett redskap för att studera utvecklingen av 

barns kognitiva förmåga. Knutsdotter Olofsson (1987) nämner också Piaget och 

vidareutvecklar hans tankar något och beskriver att barnet från födseln är egocentriskt i sitt 

tänkande, vilket leder till att barnet eventuellt inte kan förstå någon annans synsätt. Men leken 

och samspelet bidrar till att barnet blir mindre egocentriskt och det kan faktiskt ske en kognitiv 

utveckling genom att barnet anpassar sig till andras uppfattningar och värderingar.  
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I det kulturella och sociala perspektivet har samspelet och innehållet i leken stor betydelse 

enligt Löfdahl (2004). Barns lek tar sin utgångspunkt i vad som finns tillgängligt i vår kultur 

och kan ses som en nyskapare av den. Inom perspektivet finns även estetiska synsätt på lek där 

kreativitet, fantasi och skapande fokuseras då musik, konst och litteratur ingår i leken. 

Författaren nämner även Vygotskijs tankar som också berör fantasin och är ett sätt att tolka sin 

omvärld och få en vidare förståelse av den. Knutsdotter Olofsson (1987) skriver även hon om 

Vygotskijs tankesätt och där poängteras att leken har en betydande del i barns utveckling och 

är en viktig faktor även i den språkliga och kognitiva utvecklingen.  

 

3.3.1 Styrdokument  
 

I förskolans läroplan (Lpfö 98) står det att förskolan ska vara en grund både för barnets 

livslånga lärande samt för de demokratiska värderingarna. Dessutom ska den vara en trygg 

och god miljö som bland annat utmanar till lek.  

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att främja varje 
barns utveckling och lärande skall 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 (Lpfö 98, s 6).  

 

Vidare ska förskolan sträva efter att omsorg, fostran och lärande bildar en helhet där barnets 

nyfikenhet och intresse för att lära stärks och får därmed nya erfarenheter och färdigheter. 

Verksamheten bör innehålla en variation av olika aktiviteter under dagen och ge utrymme för 

fantasi och kreativitet i lek och lärande både inomhus och utomhus. Genom att få delta i olika 

former där samarbete och beslutfattande ingår utvecklar barnet förståelse över sig självt och 

sin omvärld och får därmed lära sig hantera demokratiska värderingar. Därför är det viktigt att 

pedagogerna i förskolan ser varje barns möjligheter och engagerar sig i samspelet med både 

det enskilda barnet och barngruppen (Lpfö 98).  

 

Ett annat styrdokument som Karin Grönvall (1993, s 11) nämner är FN: s barnkonvention och 

betonar artikel 31: 

          
1. Konventionsstaterna erkänner barnens rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till 
barnets ålder samt rätt till fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
 
2. Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella 
och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för 
kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. 
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Grönvall (1993) skriver vidare att rätten till lek inte fanns omnämnd i det första förslaget till 

konventionen, men på grund av att frivilliga organisationer agerade framkom ett nytt förslag på 

den artikeln vilket resulterade i att leken blev nämnd i barnkonventionen. IPA Sweden 

(Internationell Play Association: for the Child´s Right to Play), det vill säga den internationella 

organisationen för barns rätt till lek var en av organisationerna. IPA Sweden har tydliggjort 

konventionens rätt till lek och har även skapat ett lekpolitiskt program vilket är en deklaration 

för barnets rätt till lek. Där beskrivs mer ingående att alla barn har rätten att leka, till exempel 

nämns i § 2 att leken bidrar till fysisk, psykisk, emotionell utveckling. Dessutom står det att 

leken bidrar till att förstå sin omvärld och inte är endast ett tidsfördriv. Leken benämns även 

som en viktig del för barns totala utveckling likväl som behoven av hälsa och utbildning. 

 

Vi fortsätter att beskriva olika perspektiv och vidare betonas lekens bidragande del i barns 

utveckling och lärande. 

 

3.4 Barns utveckling och lärande genom lek 
 
Enligt Eva Norén-Björn (1989) är lek en vid och innehållsrik form av lärande. Vi har gjort en 

avgränsning av innehållet eftersom vi insett litteraturens omfång om lekens betydelse. 

Inledningsvis har vi valt att göra en kortfattad beskrivning över vad leken bidrar med i 

utveckling och lärande. Sedan lyfter vi fram vissa delar utifrån vad forskning påvisat i barns 

utveckling och lärande genom lek.  

 

I Fagerli m fl (2001) ges en mycket omfattande beskrivning av vad leken bidrar med i 

utveckling och lärande. De hävdar att leken utvecklar barnets självkänsla och identitet där det 

lär känna sig själv och det sker även motorisk utveckling. I samspelet med andra i leken lär 

barnet sig att samverka och att kommunicera. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) 

betonar också leken som viktig i barns lärande eftersom den bidrar till en utveckling av språk, 

fantasi, empati och barnen lär sig även att visa respekt för varandras olikheter. De anser att det 

knappt går att skilja på lek från lärande eftersom där utvecklas barn socialt, känslomässigt, 

motoriskt och intellektuellt. Genom leken bearbetas intryck och erfarenheter och det sker en 

kommunikation med andra i utforskandet av sin omvärld. SOU 1997:157 belyser också lekens 

viktiga del i lärandeprocessen och poängterar att det nästan inte går att särskilja lek från 
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lärande. Leken bidrar till att barnet får ökad förståelse både över sig själv och över sin 

omgivning.  

 

3.4.1 Språkutveckling 

 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att i leken är språkträningen aktiv och genom 

användning av ord, rörelser och andra signaler utvecklar barnen sin kommunikativa 

kompetens. Detta är positivt eftersom barnet bör uttrycka sig på ett sätt som gör att de andra 

barnen förstår vad det vill förmedla i leken och dessutom förstå vad de andra säger. Liknande 

tankar har Fagerli m fl (2001) då de menar att barn via lek prövar olika ord och begrepp i 

kommunikation med andra och på så vis utvecklas språket. Birgitta Knutsdotter Olofsson 

(2003) hävdar att barn samtalar på olika sätt beroende på om de deltar i lek eller inte och när 

de talar om en lek. Enligt författaren beror det på att barnen är skapare, regissörer, 

skådespelare och publik till sin egen lek. Öhman (2003) är ytterligare en författare som lyfter 

fram lekens betydelse för barnens språkutveckling. Författaren menar att leken stimulerar 

språket på ett kraftfullt sätt som inte kan jämföras med någon annan aktivitet. Att kunna 

uttrycka sig verbalt är en positiv förutsättning för att utveckla empati. 

 

3.4.2 Demokratisk socialisation och social kompetens  
 

Kerstin Strander och Tullie Torstenson-Ed (1999) nämner att leken utvecklar en social 

kompetens där barnen lär och övar sig att hantera demokratiska värden. Dessutom stimuleras 

deras förmåga att samarbeta och lösa problem vilket kan leda till barnets sociala utveckling. 

Andra forskare som nämner att den sociala kompetensen utvecklas genom att barn leker 

tillsammans är Pramling Samuelsson och Sheridan (1999). I lek lär sig barnen att 

kompromissa, känna sympati och empati och även att hantera gränsdragning av vad som är 

rätt och fel. Barn som leker utvecklar dessutom förståelse över att vara en kamrat och att ha 

kamrater. Vidare nämner författarna att det ställer krav på att barnen kan diskutera och 

förhandla med varandra för att få delta i lek. Öhman (2003) anser att lek är den mest lämpliga 

aktiviteten för utvecklingen av barns empatiförmåga eftersom barnens inlevelseförmåga 

utvecklas då de tar hand om, skyddar och visar varandra omtanke. Författaren menar också att 

via leken utforskas och uttrycks olika känslor men barnet bör först ha förståelse över sina 

egna känslor innan de kan förstå andras. Dessutom kan lek bidra med att barn kan förstå 
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varandra genom att byta perspektiv och roller och därmed inta en annans position, vilket leder 

till utveckling av inlevelse och empati. Även Knutdsdotter Olofsson (2003) anser att i leken 

lär barnen sig bemästra känslor och ha dem under kontroll. Innebörden av detta är att barnen 

lär sig kontrollera känslorna aggressivitet, hot och skräck då någon exempelvis är ett hotande 

lejon. Författaren belyser även att: ”Socialkompetens är både ett villkor för leken och en 

konsekvens av den” (Knutsdotter Olofsson 2003, s 135).     

 

Ytterligare författare som poängterar lekens betydelse för barns socialisering är Fagerli m fl 

(2001). De menar att barn träder in i olika sociala system till exempel familjen, förskolan med 

mera med hjälp av leken. I och med detta så tillägnar sig barnen de normer och värderingar 

som det sociala systemet innefattar. Förutom det utvecklas även deras självständighet, 

kreativitet och den kritiska förmågan.  

 

3.4.3 Fantasi och kreativitet 
 

Öhman (2003) beskriver att fantasi och kreativitet utvecklas i leken. I leksituationen har 

barnen en inre syn på vad ett visst föremål ska föreställa till exempel en kaffekopp, men finns 

inte föremålet att tillgå tar barnen vad som finns tillhands till exempel en legobit. En annan 

författare som också framhäver utvecklingen av fantasi och kreativitet genom lek är Agnete 

Diderichsen (1989). Enligt henne kräver leken att barn har en fantasiförmåga då de bör kunna 

bortse från verkligheten till fantasivärlden till exempel tankemässigt förvandla en golvmopp 

till en häst. Dessutom upphöjer Fagerli m fl (2001) lekens betydelse för fantasin och dess 

utveckling där de ser leken som ett enastående tillfälle att få utlopp för sina behov och 

upplevelser. Författarna menar även att i lek får fantasin utrymme och där producerar barnen 

kreativitet.  

 
Från att beskrivit och lyft fram vissa valda delar över forskningens syn på vad leken ger i barns 

utveckling och lärande övergår vi nu till barns lekande och vilka regler som leken innefattar. 
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3.4.4 Lekens förutsättningar 
 

Leken föds redan på skötbordet enligt Knutsdotter Olofsson (2003) vilket innebär att varje 

barn har förmåga att leka. För att det ska ske utveckling av leken menar författaren att barnet 

måste få chans att leka och lära sig att förstå leksignalen för att kunna skilja på lek och 

verklighet. Dessutom bör barnet få vetskap om hur det går till att leka en låtsaslek och detta 

lär det sig i och med att leka med andra. Knutsdotter Olofsson (1987) menar att det även krävs 

att barn både kan förstå och skilja på leksignaler när de leker med andra barn. Men då barnet 

leker ensamt behövs ingen leksignal därför kan det vara svårt att bedöma om barnet leker eller 

inte, det är bara barnet själv som kan avgöra om leken sker.  

 

För att uppfatta en lek som lyckad krävs det enligt Knutsdotter Olofsson (1987) att barnen 

följer tre grundregler: samförstånd, det vill säga att alla som medverkar i leken är medvetna 

om att allt bara är på lek. Ömsesidighet innebär att leken sker på lika villkor och turtagande, 

att barnen turas om att ta initiativ att göra saker. Detta vidareutvecklas av Pramling 

Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) som lyfter fram medvetna faktorer för att barnen 

ska lyckas i leken och utvecklar lekreglerna något. De hävdar att barnen måste kunna förstå 

vad som händer i leken, vilka roller som spelas och vara medveten om vad andra barn kan 

tänkas acceptera i leken. Författarna skriver vidare att lek ställer höga krav på barns förmåga 

att tolka och samspela på många olika sätt och med många kamrater. För att inte bli utesluten 

av de andra barnen i leken måste barnet utveckla sin simultanförmåga vilket är att det kan 

göra flera saker samtidigt, både tankemässigt och motoriskt. Eli Åm (1986) anser att det finns 

orsaker till varför barn inte deltar i lek och det kan vara att barnet inte har de färdigheter och 

erfarenheter som krävs för att leka med andra barn. Vissa barn har svårare att delta i lek än 

andra på grund av att de uppfattas som störande, till exempel för att de ofta råkar i konflikt 

med de andra barnen.   

        

Vi menar utifrån detta att det är viktigt hur pedagogerna förhåller sig till lek för att den ska 

kunna innefatta alla barn i verksamheten och det kommer behandlas i nästa avsnitt.  
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3.5 Pedagogens förhållningssätt till lek 
 

Åm (1986) menar att det ofta finns ett eller flertalet barn i en barngrupp som har svårigheter 

att leka och att fullt leva ut i leken. Därför poängterar hon betydelsen av pedagogernas 

deltagande där de ses som förebilder och inte som auktoriteter, vilket i sin tur leder till ökat 

förtroende mellan barnet och pedagogerna. På så vis kan barnet våga träda in i leken och 

tillåta sig att leva ut i den.  

 

I SOU 1997:21 beskrivs att det sker en ständig förändring i samhället och det ställs idag högre 

krav på pedagoger i förskolan eftersom de får ta större ansvar för barnens fostran än tidigare. 

Det är viktigt att pedagoger är medvetna om att skapa aktiviteter för lärande där barnen får 

utlopp för sin kreativitet och upptäckarlust. Därför menar Öhman (2003) att pedagoger behöver 

bli mer medvetna om deras egna attityder, handlingsmönster och hur de påverkar barnen. Att 

granska sina attityder och förhållningssätt kan enligt författaren vara både svårt och smärtsamt, 

det kräver både mod och nyfikenhet att observera sig själv och sitt samspel. Liknande tankar 

har Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) som belyser vikten av att pedagogerna har 

vetskap om barns lärande och ett tydligt syfte med sin verksamhet. Det är viktigt att de är 

medvetna över att deras förhållningssätt och attityder påverkar barnens lust att vilja lära. I SOU 

1997:157 står det att barn genom leken får nya kunskaper och färdigheter dagligen som är 

betydande för framtiden. Det gäller att pedagogerna skapar aktiviteter där barnen kan pröva 

sina tankar och erfarenheter, vilket leder till ökat självförtroende och lägger en grund för 

livslångt lärande.  

 

Eftersom leken anses vara så viktig menar Fagerli m fl (2001) att den bör vara central både i 

verksamheten och i pedagogers utbildning. Leken betraktas som grundläggande i dagens 

förskolepedagogik och bör därför enligt författarna vara ett betydande kompetensområde 

eftersom pedagogerna dels behöver ha vetskap om barns lek, förberedelser, dels hur de ska 

stimulera och bedöma leken. Författarna poängterar att det finns skilda uppfattningar om hur 

leken ska användas i förskolan och det beror på att pedagogerna ser verksamheten utifrån 

olika synsätt. 

 

Ibland kan barn uppfatta det som störande med att en pedagog deltar i leken, medan barnen 

vid andra tillfällen uppfattar pedagogen som en tillgång enligt Birgitta Odelfors (1998). Det 
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beror på att leken är en känslig aktivitet och många pedagoger känner osäkerhet för att delta i 

den men författaren poängterar vikten av att pedagogerna ibland deltar eftersom leken då blir 

betraktad som betydelsefull. Andra aspekter som rör deltagande är att barns samspel varierar 

om det finns pedagoger närvarande eller inte. Exempel på detta är att det är mindre konflikter 

mellan barnen då en pedagog är närvarande. Detta överensstämmer med Knutsdotter 

Olofssons (1987) resonemang då hon menar att leken berikas och utvecklas genom 

pedagogens aktiva deltagande, eftersom pedagogen kan hantera eventuella konflikter 

omedelbart. Författaren betonar att pedagogerna bör kunna gå in i lek på lekens villkor utan 

att dominera eller utveckla den. Det krävs också lyhördhet, en syn och förståelse hos 

pedagogerna för att tyda vad som försiggår i leken till exempel för att kunna avgöra om den 

ska avbrytas eller inte. Även Åm (1986) beskriver pedagogernas deltagande i barns lek och att 

pedagogerna deltar framför allt när barnen bjuder in de till lek, och där barnen ofta redan valt 

roller till pedagogerna. Dessutom sker leken på barnens villkor och det är barnen som 

bestämmer över dess innehåll.  

 

Norén-Björn (1989) anser att leken bör planeras in i verksamheten av pedagogerna men de 

ska inte planera lekens innehåll. Det är även viktigt att de vuxna lär sig att känna igen och 

respektera leken även om den ibland kan verka något stökig. Pedagogerna ska skapa 

förutsättningar och plats för leken där barnens lekfullhet och vällust träder fram i den 

vardagliga verksamheten. En till författare som kan kopplas till detta resonemang är Öhman 

(2003) som dessutom markerar att det är viktigt att pedagogen har en noggrannhet i sin 

verksamhetsplanering för att vara flexibel då barnens lekar uppkommer. Genom detta får 

barnen bekräftelse på att deras lek är betydelsefull och viktig.   

 

Från att behandlat pedagogernas förhållningssätt till lek, ska vi i nästa avsnitt beröra 

forskningens syn på hur pedagogerna kan anpassa förskolemiljön för att den ska gynna alla 

barns lek.  

 

3.5.1 Utrymmen för lek 
 
Den pedagogiska miljöns utformning har enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) en 

betydande roll för barns lärande. De menar att förskolans miljö bör vara konstruerad så att 

lärande både stimuleras och utmanas samt att miljön ger intryck av att olika aktiviteter kan 

uppstå och främjas i verksamheten så som lek och skapande. Författarna poängterar att barnen 



15 

bör få vara med och skapa verksamhetens miljö där deras intressen och önskningar 

framkommer med utgångspunkt av förskolans mål. Några som skiljer sig från Pramling 

Samuelsson och Sheridans (1999) resonemang om barns delaktighet i skapandet av miljön är 

Öhman (2003) och förskolans läroplan (Lpfö 98). De anser att det är pedagogernas ansvar att 

skapa både klimat och miljö så leken får en plats i verksamheten, men det nämns inget om 

barnens delaktighet i beslutfattandet av miljön. 

 

Något som Norén-Björn (1989) lyfter fram i miljöns aspekt är att det bör finnas inspirerande 

material tillgängligt för att främja lek. Dessutom framhåller hon att det bör vara en lugn miljö 

som ger barnen trygghet och chans att leka ifred. För Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) är också material en betydande del i att skapa den goda miljön för lek. Det bör finnas 

fantasifullt och varierat material för att kunna genomföra olika lekar. Förutom detta är 

utrymmet av stor vikt för leken där till exempel bygglek kräver ett stort utrymme när många 

barn leker tillsammans. Författarna betonar att det är viktigt att miljön inte är statisk eftersom 

barnen ska ha möjlighet att möblera om och skärma av beroende på vilken lek som pågår och 

för att kunna leka enskilt. 

 

4. Metod 
 

Vi har valt att använda oss av intervju som forskningsmetod i vår undersökning. Vi vill i detta 

kapitel redogöra för vårt metodval, våra förberedelser inför intervjusituationen och 

genomförandet av intervjuerna samt hur vi kommer att behandla vår insamling av data. Vi för 

in våra egna reflektioner och argument för vissa val under hela denna metoddel.  

 

4.1 Metodval 
 
Bengt Starrin och Barbro Renck (1996) skiljer på två huvudtyper av intervjuer: kvantitativa 

och kvalitativa. I den kvantitativa intervjun är målsättningen bland annat att ta reda på vad 

mängdens uppfattning är, frågor och svarsalternativ är detsamma för samtliga intervjuade för 

att skapa så likartade intervjusituationer som möjligt. Vi har valt bort den kvantitativa 

intervjun eftersom vårt intresse inte ligger i att undersöka mängden av pedagogers eller barns 

uppfattningar. 
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Steinar Kvale (1997) menar att kvalitativ intervju kan ses som ett professionellt samtal 

eftersom den har grunden i det vardagliga samtalet men med struktur och ett tydligt syfte. Det 

är ett samspel mellan minst två personer där ny kunskap kan bildas och samtalet fokuserar på 

ett gemensamt intresse där olika synpunkter och åsikter kan utbytas. Vårt val av kvalitativ 

forskningsintervju grundar sig på just samspelet där vi eftersträvar det personliga mötet där den 

intervjuade får möjlighet att förmedla sina uppfattningar med egna ord istället för ett kryss som 

svarsalternativ. Denna metod finner vi vara mest lämplig eftersom vi söker våra 

intervjupersoners subjektiva uppfattningar och kunskaper. Våra tankar kring detta 

överensstämmer med följande citat: 

 

Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem? I ett 
intervjusamtal lyssnar forskaren till vad människor själva berättar om sin livsvärld, hör dem 
uttrycka åsikter och synpunkter med sina egna ord, får reda på deras uppfattning om den egna 
arbetssituationen och familjelivet, deras drömmar och förhoppningar (Kvale 1997, s 9).  

 

Den halvstrukturerade intervjun är en kvalitativ intervjuform enligt Kvale (1997) som bland 

annat innebär att intervjuaren har nedskrivna frågeområden utifrån sitt syfte med 

undersökningen. Vi har valt denna intervjuform i vår undersökning och utgått från Kvale där 

han beskriver att det finns större frihet att ändra ordningsföljden av frågorna för att på bästa 

sätt följa upp den intervjuades svar. Det är just detta vi strävar efter då vi inte vill ha frågornas 

ordningsföljd för strukturerat utan istället ha möjlighet att ställa följdfrågor fritt utifrån svaren. 

 

Dock nämner Kvale (1997) att den kvalitativa forskningsintervjun inte alltid ansetts vara 

tillräckligt vetenskaplig och ibland avfärdats som metod. Men författaren hävdar att intervjun 

kan betraktas som vetenskaplig eftersom den är en kraftfull metod för att fånga 

intervjupersonernas erfarenheter där de kan förmedla sina uppfattningar med egna ord. Därför 

är intervjuer speciellt lämpliga när syftet är att undersöka människors åsikter, beskriva 

erfarenheter och klargöra deras syn på sin livsvärld. Vi samtycker med författaren att den 

kvalitativa intervjun är en effektiv vetenskaplig metod att använda oss av eftersom vårt syfte är 

att undersöka olika pedagogers uppfattningar om lek och lekande. 

 

4.1.1 Validitet och reliabilitet 
 
Kvale (1997) skriver vidare att forskaren under hela undersökningsprocessen bör tänka kring 

begreppen validitet och reliabilitet. Validitet har att göra med undersökningens giltighet och 

det är viktigt att forskaren alltid ställer sig frågor om undersökningen är hållbar och försvarbar 



17 

med mera för att kunna ge en bild av undersökningen. Reliabilitet däremot har med 

tillförlitlighet att göra och om undersökningens resultat ses som pålitligt och äkta. Vår 

undersökning kan klassas som både giltig och äkta eftersom vi varit öppna och tydliga med 

vårt tillvägagångssätt. Vårt syfte och bakgrund var utgångspunkt när vi konstruerade våra 

frågeområden och de användes sedan vid alla intervjuerna. Dessutom använder vi bandspelare 

och skriver ner intervjuerna för att registrera dessa. Vi beskriver och argumenterar ständigt för 

val vi gör, i och med det är vår undersökning både hållbar och försvarbar.  

  

4.2 Förberedelse inför intervjusituationen                         
 

Forskningsprocessen kan vara påfrestande och vara en stor prövning för många anser Kvale 

(1997). Därför är det viktigt att forskaren funderar kring frågor om vad som ska undersökas, 

varför det ska undersökas och hur undersökningen ska genomföras innan intervjutillfället. Det 

är viktigt att först läsa in sig och få förkunskaper i området för att sedan sätta sig in i vilken 

metod som lämpar sig bäst för undersökningen och att kunna besvara syftet. Vi har i denna 

uppsats fått svar på frågan vad som ska undersökas genom att vi har valt att forska inom vårt 

intresseområde leken och dess betydelse för barns utveckling och lärande. Varför vi ska 

undersöka detta grundar sig på att vi sett olikheter kring lekens prioritering i vår 

verksamhetsförlagda utbildning. Vi har använt oss av relevant vetenskaplig litteratur utifrån 

vårt syfte och även litteratur som behandlar intervjuer för att kunna svara på frågan hur 

undersökningen ska genomföras. Bland annat sökte vi litteratur i Stads- och 

Universitetsbibliotekets sökkataloger och använt oss av orden ”lek”, ”samspel” och ”intervju”. 

Vi fick många träffar och gjorde en avgränsning där vi valde relevant och något nyare 

forskning för att vara uppdaterade inom området. 

 

Fler författare som beskriver vikten av förförståelse är Nils Gilje och Harald Grimen (1992) 

som menar att tidigare erfarenheter och bakgrundskunskaper har betydelse för hur vi utvecklar 

vår förförståelse och förstår vår omvärld. Vi ser ett samband med dessa författares resonemang 

och vår verksamhetsförlagda utbildning där vi anser oss ha fått våra erfarenheter och 

bakgrundskunskaper. Utifrån detta och vår litteraturstudie poängterar vi vikten av att läsa in sig 

på området för att kunna ställa rätt följdfrågor till intervjupersonerna.   
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Andra viktiga frågor som rör förberedelsen är enligt Kvale (1997) bland annat: Hur många 

intervjuer ska vi göra? Finns det tillräckligt med tid för att genomföra undersökningen?  

Dessa frågor har under hela processen funnits i våra tankar då vi liksom författaren anser att 

det har betydelse för resultatet i vår undersökning, dessutom i urvalet av intervjupersoner. ”Om 

antalet är för stort går det inte att göra några mer ingående tolkningar av intervjuerna … Om 

syftet är att förstå världen som den upplevs av en särskild person, räcker det med denna 

person” (Kvale 1997, s 98). 

 

Gilje och Grimen (1992) nämner begreppen metodologisk individualism och metodologisk 

kollektivism som enligt författarna även är en del i förberedelsen. De menar att forskaren ska ta 

ställning till dessa innan undersökningen påbörjas. Metodologisk individualism innebär att 

samhällets förklaringar och helhetsbild ses utifrån enskilda individernas handlingar och 

tankesätt. Forskaren måste därför utifrån detta synsätt först ta reda på individens ståndpunkt för 

att verkligen förstå individens handlingar. Medan metodologisk kollektivism innebär det 

motsatta, vilket betyder att oavsett hur samhället är uppbyggt och ser ut har individens 

handlingar ingen inverkan på samhällsbilden. Om forskaren ska studera individer utifrån det 

här synsättet är det av vikt att studera individens verksamhet. Vi själva har mer en 

kollektivistisk uppfattning där vi menar att verksamma pedagoger har styrdokument att rätta 

sig efter och det är varje enskild individs skyldighet att tolka och eftersträva läroplanerna.    

 

4.2.1 Pilotintervju 
 

Vi har utfört en pilotintervju för att öva praktiskt på att genomföra en intervju och det 

väsentliga var inte intervjupersonens svar och intervjuns analys utan vilka konsekvenser den 

medförde. Vi ville även få reda på om våra frågeområden var användbara utifrån vårt syfte i 

denna uppsats. De hade vi sammanställt i en intervjuguide (se bilaga 1). 

 

Vi var båda närvarande vid intervjutillfället vilket vi upplevde som positivt då vi under hela 

intervjun följde upp och gav stöd till varandras frågor. Bandspelare användes vid 

intervjutillfället och det trodde vi skulle underlätta intervjun, men vi märkte båda två att 

intervjupersonen blev något lugnare i både tonfall och kroppsspråk då bandspelaren gick 

sönder efter fem minuter. Trots detta beslöt vi att fortsätta intervjun men fick föra anteckningar 

istället vilket upplevdes negativt eftersom det var svårt att hinna skriva ned allt under samtalet. 
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Vi har tagit lärdom av detta då vi fullt ut inte kan lita på att tekniken alltid fungerar som 

beräknat.    

 

Pilotintervjun gav oss svar på att den halvstrukturerade intervjuformen är användbar utifrån 

vårt syfte, eftersom vi kände att vi hade stor frihet att påverka strukturen på intervjun. 

Intervjuguiden fanns tillhands och gav oss stöd för vilka frågeområden vi skulle beröra vilket 

ledde till att vi använde oss av den även i de kommande intervjuerna. Vi fick det resultat vi 

sökte av intervjusvaren och gav oss bekräftelse på att de frågeområden vi valt var användbara. 

Vi har diskuterat hur vi upplevt pilotintervjun som helhet och vi anser att den fungerade bra. 

Detta kan bero på att vi var pålästa inom området vilket vi tror skapade den goda atmosfären 

och stämningen vid intervjutillfället. Eftersom vi är ovana intervjuare har det varit oerhört 

lärorikt att genomföra en pilotintervju innan vi utförde resterande intervjuer.  

 

4.3 Genomförande av intervjuer 
 

Undersökningsprocessen startade med att vi gjorde ett urval där vi valde att intervjua fyra 

pedagoger vilka är verksamma i fyra olika förskolor. Det grundade sig på som vi tidigare 

nämnt att vi i vår verksamhetsförlagda utbildning sett olikheter kring pedagogernas prioritering 

och synsätt på lek. Därför valde vi andra förskolor än de vi varit placerade i för vi ville se hur 

andra pedagoger uppfattade lekens betydelse. Vi båda känner pedagoger som arbetar i 

förskolan och frågade två personer var om de ville ställa upp att bli intervjuade. Detta 

medförde att vid varje intervjutillfälle kände en av oss intervjupersonen. Det kan diskuteras 

men det hade ingen betydelse för resultatet eftersom vi fick fram det vi sökte i intervjusvaren. 

Eventuellt berodde det på att vi inte förde ett vardagligt samtal utan vi höll oss till vår 

intervjuguide och hade fokus på innehållet i intervjun. 

 

Antalet intervjupersoner var begränsat till fyra för vi ansåg att det var rimligt att dels hinna 

med att analysera och bearbeta resultatet, samt att det var tillräckligt många för att få det 

resultat vi önskade få fram i undersökningen. Vi valde ut pedagoger i skiftande ålder eftersom 

vi ville se om det hade inverkan på deras uppfattning om lek. 

 

Vi tog kontakt med dessa pedagoger per telefon för att få samtycke till intervju vilket vi fick. 

Samtidigt bestämdes tidpunkt och plats där tre av dem valde att bli intervjuade i sin hemmiljö 
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medan en valde att bli intervjuad på förskolan. Intervjupersonerna fick även information om 

intervjuns syfte och att vi båda två skulle vara närvarande vid intervjun. Vi valde att inte delge 

våra frågeområden till intervjupersonerna fast tre av dem ville veta vilka de var vid första 

kontakten. Detta val grundade sig på att vi ansåg det fanns en tänkbar nackdel att delge våra 

frågeområden innan intervjun vilket kunde leda till att personen blev alltför medveten över hur 

den skulle svara. Vi var inte intresserade av genomtänkta svar eftersom vi sökte spontanitet i 

svaren och beskrivningar över vad intervjupersonens uppfattning var. Vi berättade även att 

bandspelare med mikrofon skulle användas och vi gjorde detta val trots vårt missöde i 

pilotintervjun där den gick sönder, och vi blev tvungna att föra anteckningar. Det upplevdes 

alldeles för stressigt att hinna anteckna därav vårt val att använda bandspelare fast vi trodde att 

intervjupersonerna eventuellt skulle bli lugnare utan den. 

   

Vi var något nervösa strax innan varje intervjutillfälle eftersom vi inte var vana vid situationen. 

Nervositeten släppte dock något då vi träffade personerna och småpratade om vardagliga saker. 

Det föll naturligt att testa utrustningen ordentligt innan så inga missöden skulle ske. Vi valde 

att sitta mer vid sidan av varandra eftersom vi inte ville inta maktposition vilket vi annars 

trodde kunde framträda om vi suttit mittemot intervjupersonen. Vi inledde med att informera 

om etiska aspekter till exempel att undersökningen endast skulle användas i forskningssyfte, 

och att vi inte skulle nämna deras namn för att identifikation skulle vara omöjlig. Detta 

stämmer överens med Kvales (1997) resonemang att intervju som metod kan vara ett moraliskt 

dilemma med många etiska ställningstaganden att ta hänsyn till. Han poängterar vikten av att 

delge intervjupersonerna om intervjuns syfte, upplägg och vilka fördelar och risker som 

eventuellt kan uppkomma i en forskningsintervju.   

 

Dessutom klargjorde vi att det var frågeområden vi skulle utgå ifrån för att kunna följa upp 

svaren med följdfrågor. Det var först nu intervjupersonerna fick veta vilka frågeområden vi 

tänkte beröra. De har uppkommit utifrån diskussion av vad vi sett i vår verksamhetsförlagda 

utbildning och hur litteraturen beskrivit lekens betydelse utifrån vårt syfte och frågeställningar. 

Våra frågeområden är:  

 

• Pedagogens uppfattning om lek 

• Lekens bidragande del i barns utveckling och lärande 

• Pedagogens förhållningssätt till lek   
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• Vilket utrymme får leken i verksamheten   

 

Med det första frågeområdet önskade vi få fram pedagogens uppfattning om lek och vad de 

först kom att tänka på när vi nämnde ordet lek. I det andra frågeområdet ville vi ta reda på 

pedagogens uppfattning om och vad leken kunde bidra med i barns utveckling och lärande. I 

det tredje frågeområdet var det mer fokus på pedagogens förhållningssätt och vi ville få fram 

om personen leker med barnen eller inte, dessutom hur mycket och på vilket sätt. Det 

sistnämnda frågeområdet var till för att få reda på vilket utrymme och vilken plats leken fick i 

pedagogernas verksamhet.  

 

Vi vet utifrån vår pilotintervju att våra frågeområden fyllde sin funktion eftersom vi fick de 

svar vi sökte. De var sammanställda i en intervjuguide som enligt Kvale (1997) kan innehålla 

de frågeområden som ska tas upp i intervjun och kan med fördel användas för att ge struktur 

för båda parter (se bilaga 1). Eftersom vi valt den halvstrukturerade intervjuformen var vår 

intervjuguide mer en översikt över de områden vi berörde i intervjun.  

 

Vi inledde intervjun med att ställa inledande frågor som rörde personens utbildning och 

verksamma år i förskolan för att lätta upp stämningen. Konkreta exempel på andra frågor som 

vi sedan ställde till pedagogerna ur intervjun utifrån våra frågeområden var: Vad är lek för dig? 

Vad är din uppfattning om lekens betydelse för barns utveckling och lärande? Är du med i 

barns lekar eller är du mer en observatör? Avbryter du ofta barnens lekar? Planerar du in leken 

i er vardagliga verksamhet? Exempel på följdfrågor var: Kan du utveckla detta något? Den 

frågan ställdes för att få ett djupare svar. Följfrågan för att till exempel få reda på hur 

pedagogen deltog i leken kunde vara: Hur då? Vilken roll hade du i leken? Frågorna ställdes 

spontant utifrån från våra frågeområden och fanns inte nedskrivna i intervjuguiden eftersom vi 

ville ha frihet att ställa frågor som berörde intervjupersonens svar. 

 

Innan vi avslutade intervjun frågade vi om intervjupersonen hade något att tillägga, vi själva 

diskuterade om det fanns oklarheter av svaren för att slippa eventuella problem längre fram.   

Varje enskild intervju pågick i cirka 20-25 minuter och vi ansåg att den tiden räckte för att få 

fram det resultat vi ville ha. Vi båda upplevde att intervjuerna var lagom långa för vi höll både 

fokus och koncentration igång under hela intervjusituationen. Efter att vi stängt av 

bandspelaren frågade vi hur intervjupersonen upplevde situationen och alla fyra gav oss 

positiva reaktioner fast de uppgav att de var något nervösa innan intervjun. Vi ville även ta 
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reda på vad de tyckte om vårt val att använda bandspelare och mikrofon och de nämnde att 

dessa inte påverkat deras svar eftersom de hade glömts bort under intervjun då samtalets fokus 

var på lek. Något som vi dessutom tog upp var om de upplevt någon maktposition av att vi var 

två intervjuare, och alla fyra gav liknande svar att de inte upplevt någon underordnad position.  

 

Som vi tidigare nämnt fick intervjupersonerna välja tid och plats för intervjun där tre valde att 

bli intervjuade på kvällstid i hemmiljön, endast en valde arbetsplatsen precis efter avslutat 

arbetspass. Detta har vi i efterhand reflekterat över och vi upplevde intervjuerna i hemmiljön 

som lugnare och mer avspända än den som utfördes på arbetsplatsen, trots att alla intervjuer 

gav oss de resultat vi ville ha. Vi tror att tryggheten i hemmiljön kan ha påverkat då arbetet var 

mer bortkopplat eftersom det gått några timmar efter avslutad arbetsdag. Medan på 

arbetsplatsen fanns andra faktorer som kunde ha betydelse fast arbetsdagen var slut som i detta 

fall. Denna intervju gav inga utläggande bredare beskrivningar utan vi fick ställa mer 

följdfrågor och vi tolkade att faktorer på arbetet som stress och trötthet kan ha bidragit till 

detta. 

 

Vårt genomförande av intervjuerna har fungerat bra, dels för att vi fått det resultat vi sökte, vi 

har även fått erfarenheter av att intervjua och dessutom tagit lärdom av pedagogernas åsikter 

och svar.  

 

4.4 Bearbetning och analys av insamlad data 
 
När vi var klara med våra intervjuer diskuterade vi om hur vi skulle skriva ner intervjuerna och 

vi anser liksom Kvale (1997) att det finns faktorer att fundera kring. Bland annat bör forskaren 

ta ställning till om utskriften ska vara ordagrann eller inte och om forskaren ska ändra 

talspråket till skriftspråk. Vi skrev ut intervjuerna ordagrant men valde att ta bort överflödiga 

ord som till exempel ”öh”, ”hm” och skratt, eftersom det ansåg vi inte vara relevant för vårt 

resultat. Det enda vi ändrade från talspråk till skriftspråk var ordet ”å” till ”och” för att 

underlätta både för läsaren och för oss som skulle analysera texten.   

 

Enligt Kvale (1997) är analys ett slags verktyg för att tolka resultatet i undersökningen och det 

kan göras på många olika sätt. En analysmetod som författaren nämner är hermeneutisk 

tolkning där syftet är att ge förståelse av en texts innehåll. I denna metod delas helheten in i 
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mindre delar för tolkning och relateras sedan till helheten återigen. Liknande uppfattning om 

hermeneutiken har Gilje och Grimen (1992) där beskrivningen av den hermeneutiska cirkeln 

stämmer överens med Kvales (1997) resonemang. Författarna menar att tolkning sker genom 

ständiga rörelser mellan helhet och del vilka anses vara beroende av varandra, dessutom att det 

finns ett samband mellan tolkning och förförståelse.  

      

Utifrån att ha studerat relevant litteratur angående intervjuanalys och genom dessa författares 

uppfattningar kring hermeneutisk tolkning fann vi den användbar i analysen av vår 

undersökning. Vi kommer att redogöra för hur vi har gått tillväga för att läsaren ska få en 

förståelse över vårt sätt att analysera. Vi startade med att dela in vår uppsats i helheter och 

delar utifrån Kvales (1997) och Gilje och Grimens (1992) resonemang om den hermeneutiska 

tolkningen. Genom hela analysen har det skett en tankemässig växelverkan mellan helheten 

och delarna, där exempelvis vår bakgrund sågs som en helhet som i sin tur var indelad i mindre 

avsnitt utifrån våra frågeområden i intervjuguiden (se bilaga 1). Även resultatet med de fyra 

pedagogernas svar var exempel på en helhet medan varje enskild intervju sågs som en mindre 

del.  

 

5. Resultat 
 
I detta kapitel framkommer vårt resultat av vår undersökning. Inledningsvis presenterar vi 

intervjupersonerna för att läsaren ska få en översikt över vilka som medverkar i vår 

undersökning. Vi kommer använda fingerade namn eftersom vi vill att deras identitet ska 

skyddas. De nämns vid namnen Karola, Lena, Charlotte och Barbro. 

 

Sedan övergår vi till resultatredovisningen som är indelad i våra fyra frågeområden (se bilaga 

1). Dessutom tillkommer avsnittet 5.6 ”föräldrar” och det var inte något självklart för oss från 

början. Det betonades av alla pedagogerna i samband med vilken plats leken fick i 

verksamheten. Detta medförde att vi valde att föra in området i vårt resultat då vi blev både 

intresserade och engagerade av det. Med utgångspunkt av pedagogernas uppfattningar kommer 

vi att redogöra för likheter och skillnader vi funnit i intervjusvaren. Vissa svar kommer vi 

använda som citat för att framhäva dess innehåll och dessa är nedskrivna utifrån deras talspråk, 

och som vi tidigare nämnt ändrar vi ordet ”å” till ”och” för att underlätta läsningen för läsaren. 
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Varje frågeområde har en kortare sammanfattning för att se vad varje område resulterat i och 

avlutar detta kapitel med en resultatdiskussion. 

 

5.1 Presentation av intervjupersonerna 
 

Karola är 58 år och är utbildad förskollärare. Hon har varit verksam i 26 år, både som 

dagbarnvårdare och på förskola. Idag arbetar hon på en ett till fem års avdelning med 18 barn 

och fyra pedagoger. 

 

Lena är 31 år och har läst den nyare lärarutbildningen med inriktning specialpedagogik mot de 

lägre åldrarna. Hon tog examen för ett år sedan, trots den korta tiden som verksam pedagog har 

hon hunnit få erfarenhet från två förskolor. På den avdelning hon nu arbetar är det tre 

pedagoger på 12 barn och det är en ett till fem års avdelning. Detta är en nystartad förskola 

som har varit verksam sedan augusti 2006. 

 

Charlotte är 31 år och har även hon läst den nyare lärarutbildningen med inriktning mot 

förskolan. Hon har arbetat i drygt ett och ett halvt år på samma avdelning som har barn mellan 

ett till fyra år. Det är tre pedagoger och 17 barn på hennes avdelning. 

 

Barbro är 61 år och är utbildad förskollärare sedan 1967. Hon har arbetat både som 

dagbarnvårdare, varit på ”lekis” och 26 år på förskola. Idag arbetar hon på den avdelning som 

hon varit verksam på de senaste 19 åren. Det är tre pedagoger som arbetar med 21 barn i 

åldrarna tre till fem år. 

 

I och med att dessa intervjupersoner har olika utbildningar med olika yrkesbenämningar: 

förskollärare och pedagoger, har vi valt att fortsätta använda oss av begreppet pedagoger. 
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5.2 Pedagogens uppfattning om lek 
 

I detta frågeområde framkommer pedagogernas uppfattningar och synpunkter om lek. Exempel 

på frågor vi ställde var: Vad tänker du på när du hör ordet lek? Vad är lek för dig? 

 

Vi ser likheter mellan pedagogernas svar där alla nämner att lek är viktig och betydelsefull i en 

verksamhet med barn. Speciellt två av de fyra pedagogerna uttrycker sig med starka ord i sina 

uttalanden. Barbro säger: 

         
B: Leken är barns hela värld, det viktigaste de har!  

 

Lena menar: 

 

L: Lek är a och o i en verksamhet med barn i olika åldrar. Den är oerhört viktig! 
 

Fler likheter som Barbro och Lena har gemensamt i sina svar är att lek ses som utvecklande 

och stimulerande. De andra två pedagogerna ger oss istället exempel på olika lekar när de 

tänker på ordet lek som rollekar, fantasilekar och praktiska lekar.  

 

Alla fyra pedagogerna uttrycker sig också olika om vad lek är. Till exempel är Barbro ensam 

om att tycka att leken är en förutsättning för att barnen ska lära sig något, och är enligt henne 

viktig i förhållande till vuxna, men särskilt till andra barn. Charlotte däremot tänker på att 

barnen har roligt och skrattar i leken. Lena berättar att leken ses som ett hjälpmedel för att få 

ihop barngruppen och behövs för att barnen ska trivas och må bra. Den fjärde pedagogen 

Karola tycker att lek är en aktivitet där barnen hittar på saker själva och kan inspireras av 

varandra.   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det finns både likheter och skillnader i pedagogernas 

svar. Utifrån vårt resultat i detta frågeområde ser vi att det finns en allmän uppfattning hos alla 

fyra pedagoger att lek är en viktig del för barnen i förskolan, men att beskrivningarna skiljer 

sig något åt. 
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5.3 Lekens bidragande del i barns utveckling och lärande 
 
Här redovisar vi pedagogers uppfattningar om och vad leken kan bidra med i barns utveckling 

och lärande. Vi underlättar för läsaren genom att vi sammanför olika beskrivningar och 

uppfattningar som framkom av svaren som berör det sociala till ett större begrepp: demokratisk 

socialisation och social kompetens. Ett exempel på fråga var: Vad är din uppfattning om lekens 

betydelse för barns utveckling och lärande?  

 

När Lena svarar på denna fråga blir hon något nervös och menar: 

 

L: Oj, leken innehåller så mycket och jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Det är så svårt att 
berätta allt leken ger. 
 

    

Medan Charlotte säger: 

 

C: Barnen växer i leken och den är en jättestor del. Jag tycker att de lär sig jättemycket. 
 

  
Alla fyra pedagogerna poängterar att det sker en språkutveckling i leken, och Karola och Lena 

ger mer detaljerade svar om språk än de andra. De för ett liknande resonemang om att språket 

utvecklas i leken eftersom barn pratar hela tiden då de leker. Båda två sammanför även 

utvecklingen av fantasin och språk där Lena berättar: 

 
L: När barnen pratar med varandra i en dialog sprudlar fantasin. Jag tycker att det sker en 
utveckling av både språk och fantasi genom att de just pratar med varandra. 
 

 

Motorisk utveckling sker genom lek menar Charlotte och Karola. De gör ingen utförlig 

beskrivning av den men Karola säger att motorisk utveckling sker vid praktiska lekar. Exempel 

på detta är när barn gör pärlplattor och övar finmotoriken.  

 

En faktor som återigen kan kopplas samman till alla fyra pedagogernas svar är att leken 

utvecklar barns demokratiska socialisation och sociala kompetens. De beskriver den olika och 

nedan följer exempel på detta. Karola och Charlotte nämner att barnen lär sig samarbeta genom 

leken och Karola uttrycker sig så här: 
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K: Jag tycker lek är ett lagarbete där de lär sig att samarbeta med varandra. Barnen utvecklas 
mycket eftersom jag ser att de tar hand om varandra.   

 
 

Karola och Barbro ger lika svar när de säger att barnen lär sig hantera sina känslor och visa 

hänsyn till andra barn och vuxna. Det är flertalet av pedagogerna som anser att leken bidrar till 

att barnen lär sig av varandra där bland annat turordning nämns. Lena säger: 

 

   L: Barnen lär sig att kunna ge och ta av varandra i en viss lek, alltså turordning. 
 

 

Lena berättar vidare att leken utvecklar kunskap om hur samhället fungerar, och vi uppfattar att 

Barbro menar detsamma då hon nämner att demokrati är en viktig del i barns sociala 

kompetens.  

 

Pedagogerna betonar leken olika i sina svar och Karola och Lena skiljer sig något åt i sina 

redogörelser. Karola uttalar sig kort och menar att barnen lär sig att vara i en stor grupp genom 

att leka och samspela med andra barn. Medan Lena har mycket att berätta om lekens betydelse, 

allt ifrån att barn behöver veta lekens regler till att förstå vänskap och hantera vardagliga 

situationer. Hon menar: 

 

L: I leken ser jag att barn lär känna varandra, men jag ser även att de lär känna sig själva. Och 
liksom med det menar jag att de lär sig att ta för sig och ta egna initiativ och så blir de trygga. En 
annan grej är att i lek kan barnen hitta nya kompisar. Jaa…barnen lär sig att gå in och ur en lek 
också. Jag tänker också på att de mindre barnen lär och utvecklas mycket av de äldre barnen i 
lekar, de apar efter och tar efter med ord och härmar olika gester. Sen förklarar de större barnen 
mycket för de mindre om hur leken ska gå till för att de ska förstå till exempel hur det är att gå till 
affären. Småbarn vet inte hur vissa lekar går till på grund av sin ålder.     
 

 

Det framkommer i alla fyra pedagogernas svar att det finns barn på deras avdelningar som av 

olika orsaker inte leker och missar därmed de viktiga sociala kontakterna. Dessutom framhålls 

det av alla fyra pedagogerna att alla barn kan leka fast vissa behöver mer stöd än andra.  

Det finns fler gemensamma likheter då alla pedagogerna anser att inte alla barn alltid vet hur 

de ska gå tillväga för att få tillträde till en lek. Pedagogerna anser att genom sitt stöd till det 

enskilda barnet sker det en positiv utveckling. Utifrån detta ger Lena oss ett exempel: 

 

L: Jag brukar gå in i lekar och på så sätt styra in henne för att hon ska våga och ta för sig. Hon har 
viljan och hon kan leka och när hon väl är med i leken går det bättre och bättre. Det gäller ju hela 
tiden att visa de andra barnen att hon kan leka. 
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Sammanfattningsvis förstår vi utifrån svaren att det inte är det lättaste för vissa pedagoger att 

just vid intervjutillfället komma på vad leken kan bidra med eftersom deras uppfattning är att 

den bidrar med så mycket. Några har inte så långa utlägg medan andra berättar mycket och 

intervjuerna ger oss mycket olika svar på vad leken bidrar med i barns utveckling och lärande.  

 

Även i detta frågeområde kan vi fastställa att det finns både likheter och skillnader mellan olika 

pedagogers uppfattningar om lekens betydelse. Det alla fyra har gemensamt i sina uttalanden är 

att det sker språkutveckling hos barnen och de utvecklar även social kompetens. Resultatet 

visar även att pedagogerna anser att alla barn faktiskt kan leka, men eftersom barn är olika och 

skiljer sig åt behöver de olika mycket stöd.  

 

5.4 Pedagogens förhållningssätt till lek 
 
I detta frågeområde lyfter vi fram pedagogernas uppfattningar om hur de förhåller sig i och till 

barnens lek. Här delar vi in området i underrubriker för att underlätta för läsaren eftersom det 

är ett omfattande område. Exempel på frågor vi ställde till pedagogerna var: Är du med i barns 

lekar? Är du mer en observatör? Avbryter du ofta barnens lekar? 

 

Det första vi får veta av Karola är att det har skett en förändring av synen på barn och lek. Hon 

säger: 

 

K: Samhället har förändrats och synen på barnet och lek har också förändrats de senaste fem till 
tio åren. Det kanske beror på att man är mer utbildad idag än förr. Förr vågade barnen inte göra 
mycket utan frågade om de fick göra det och det. Idag är ju barn lite mer självständiga, de gör 
bara. 
 
 

Barbro ger ett liknande svar: 

 
B: Jag ser en förändring under tid då man som pedagog idag är mer aktiv deltagare än förr. Idag är 
det ju mer fri lek där barnen själva får vara med och bestämma innehållet i leken. Förr var det ju 
mera inriktat på styrd verksamhet med fasta aktiviteter som skulle utföras. 
 

 

Alla pedagogerna nämner sina kollegor på sin respektive avdelning och hur de förhåller sig till 

lek. Lena och Barbro har liknande uttalanden då de menar att alla på avdelningen har samma 

uppfattning om barns lek. Lena poängterar: 

 



29 

L: Det tycker jag är en förutsättning för att vi överhuvudtaget ska kunna jobba ihop.  
 

Karolas svar skiljer sig något från de andra pedagogerna eftersom hennes kollegor inte fullt ut 

uppfattar leken lika och menar att det finns individuella åsikter i ett arbetslag. Charlotte 

däremot nämner ingenting om olikheter mellan kollegornas förhållningssätt utan mer om deras 

delaktighet i lek.   

 

5.4.1 Delaktighet i lek 
 

Alla fyra berättar att de är med och deltar i barnens lek så ofta de kan men Karola och 

Charlotte menar att de inte får vara med så ofta, trots att de båda tycker det är roligt att leka 

med barnen. Vi ser likheter och skillnader utifrån pedagogernas svar när de väl är med och 

leker. Karola, Lena och Barbro berättar att barnen bjuder in dem i rollekar och att leken alltid 

ska ske på barnens villkor. Vidare menar de tre att barnen ofta kopplar den tilldelade rollen till 

pedagogens ålder och privatliv, till exempel mammaroll och mormorroll. Lena säger att den 

roll hon får beror på vilka barn som medverkar i leken. Hos två av dessa pedagoger kan vi se 

liknande resonemang som berör deras delaktighet i leken där Lena berättar att barnen tycker 

om när en vuxen är med i leken. Medan Karola menar att barnen lär sig något av de vuxna som 

leker.  

 

En pedagog som skiljer sig mycket ifrån alla andra är Charlotte som berättar att hon inte blir 

inbjuden alls till rollekar eftersom barnen hellre vill leka med andra barn. Hon ger oss sin 

beskrivning på hur hon aktivt är med och leker med barnen i andra lekaktiviteter: 

 

C: Barnen de hoppar i knät på mig, de vill klättra på mig och göra kullerbyttor och snurra runt. De 
vill gå på mig också. Jag tycker om att busa och brottas med killarna och jag dansar mycket med 
tjejerna. Eftersom jag aldrig är med i rollekar så brottas och busar jag mer med dem. Men jag tror 
att barnen uppfattar mitt deltagande positivt eftersom de berättar om det hemma.  

 

 

Angående frågan om pedagogerna ser sig själva som observatörer i leken får vi liknande svar 

från både Karola och Barbro. De menar att de ständigt är lekobservatörer eftersom de vill 

övervaka leken så den inte urartar, till exempel att barnen blir osams: 

 

K: Jag får ibland gå in i leken och försöka kompromissa mellan barnen. Kanske lilla Alva som 
alltid får vara katt fast hon egentligen vill vara mamma behöver min hjälp. Då får jag avbryta 
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leken och prata med barnen och berätta att det kanske är Alvas tur att vara mamma. Det handlar 
om status i barngruppen. 

5.4.2 Avbryta lekar  
 
Ytterligare något vi ser alla fyra pedagoger har gemensamt är att de upplever att de inte 

avbryter lekar i onödan. Dock ser vi att utifrån citatet ovan att Karola avbryter i vissa 

situationer. Det framkommer även att pedagogerna bryter bland annat för lunch som alltid har 

en fast tidpunkt medan mellanmålet inte har det, därför anser de att det är lättare att skjuta upp 

mellanmålet något. Barbro berättar att de har en ”mellanmålsvagn” framställd under begränsad 

tid där barnen kan avbryta sin lek och äta mellanmål när de vill. Vidare uppfattas samlingen 

inte ha någon fast tidpunkt i Lena och Charlottes verksamhet men den utövas varje dag, medan 

Barbro säger: 

 

B: Vi har inte samlingar varje dag, och det är inte heller alltid med en hel barngrupp. Det har vi 
bara om barnen själva vill.  

 

Vidare visar resultatet dock på att Karola och Charlotte nämner att de bryter lekar för vissa 

fasta, inplanerade aktiviteter under veckan till exempel gymnastik och skogsutflykt. Men här är 

barnen medvetna att dessa aktiviteter ska ske just den dagen. Charlotte berättar vidare och 

poängterar vikten av att barnen lär sig städa efter deras lekande. Därför avbryter hon ibland 

barnen tidigt i deras nystartade lek för städning av den avslutade leken.  

 
Sammanfattningsvis framkommer det ny och intressant fakta för oss inom detta frågeområde 

utifrån svaren. Resultatet visar att de något äldre pedagogerna med längre yrkeserfarenhet ser 

en förändring genom tiden av synen på barns lek. Pedagogerna skiljer sig åt i hur de deltar i lek 

och vad de deltar i för lekar, men även om de överhuvudtaget får vara med i barnens lek. 

Pedagogerna upplever att de inte avbryter en lek om de inte absolut måste, men en del av dem 

säger att de bryter för vissa inplanerade aktiviteter.  

 

5.5 Vilket utrymme får leken i verksamheten 
 

I denna del visar vi vilken plats leken får utifrån pedagogernas uppfattningar, även hur 

pedagogerna gynnar barnens lekmiljö i förskolan. Vi ställde bland annat dessa frågor: Planerar 

du in leken i er vardagliga verksamhet? Hur ser lekmiljön ut på er avdelning? 
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Alla framhäver på ett liknande sätt att leken får stor plats i deras vardagliga verksamhet. 

Pedagogerna säger: 

 

B: Det är självklart att leken har en stor plats hos oss eftersom barnen leker hela dagen. 
 
K: Leken får mycket plats och det ligger en medveten tanke bakom det. 
 
C: Leken är en stor del i barnens liv, lika så i vår verksamhet! Barnen leker oftast hela dagarna och 
det sker automatiskt. 
 
L: Vi är så pass ny verksamhet så leken måste ju komma igång på vårt ställe för det gör gruppen 
harmonisk. Lek och samspel är hos oss i fokus och är verkligen prioritet ett! 

 

Andra likheter i alla pedagogernas uppfattningar är att de ger barnen inflytande över sin dag i 

förskolan. Det framkommer av pedagogernas svar att barn lär sig mer genom sitt inflytande 

och känner sig mer värdefulla än när pedagogen eventuellt bestämt aktivitet. Lena och 

Charlotte ger oss en mer detaljerad beskrivning över barnens inflytande över dagen och lyfter 

fram betydelsen av det. Till exempel erbjuds barnen andra aktiviteter men får själva bestämma 

om de vill delta eller vara kvar i sitt lekande.  

 

Något som skiljer pedagogerna åt är att Charlotte och Karola använder ordet ”planera” när de 

beskriver lekens plats i sin verksamhet. Karola nämner att hon medvetet planerar in leken, 

medan Charlotte säger: 

 

C: Vi planerar inte in någon speciell tid för lek, det är lek hela tiden hos oss. Vi planerar in andra 
grejer men inte någon särskild tid.  
 

5.5.1 Lekmiljön 
 
Det gemensamma hos alla fyra pedagogerna angående lekmiljöns betydelse är att det bör 

finnas en variation av olika rum för olika lekar till exempel nämns dockvrån och kuddrum. 

Karola och Barbro utvecklar sina svar något och Barbro menar att det är viktigt att anpassa 

rummen efter den barngrupp som finns i verksamheten idag. Karola betonar mer att en del barn 

är vilda i sina lekar medan andra är mer stillsamma och behöver därför olika utrymmen i sin 

lek. 

 

Charlotte och Lena skiljer sig ifrån de andra två pedagogerna eftersom de berättar att det är 

små ytor på deras avdelningar. Trots det menar båda att ytan inte har någon större betydelse 

eftersom barnen har sån fantasi, Charlotte säger: 
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C: Vi jobbar mycket på hur vi ska möblera i vissa rum och har diskuterat jättemycket eftersom vi 
har små rum och många barn. Jag tycker ändå att barnen leker jättebra för det beror inte på de små 
ytorna utan på hur barnen är och leker.  
 
 

Lena lyfter fram en annan synvinkel eftersom hennes avdelning är nystartad där många barn 

till exempel inte ”hittat” alla rum för olika lekar än. Hon berättar: 

 

L: Barnens lekar har kommit igång mer och mer i takt med att vi fått fler leksaker, möbler och 
material. Till exempel så har vi bara haft en enda gunga till alla barnen på utegården, det säger 
ganska mycket hur vi haft det under hösten.  
 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att leken får stor plats i alla pedagogers verksamhet, där 

även barnens inflytande har en betydande roll för leken. Ytterligare något pedagogerna har 

gemensamt i sina svar är miljöns betydelse för lek. En skillnad däremot är att ytan har mindre 

betydelse i vissa pedagogers uppfattningar i att skapa den gynnsamma miljön för alla lekande 

barn.     

 

5.6 Föräldrar 
 

Alla fyra pedagoger är överens om att föräldrakontakten är oerhört viktig när det gäller arbetet 

med barn. Pedagogernas svar är olika om hur föräldrar uppfattar lek, men Lena och Barbro 

svarar lika eftersom båda berättar att de klargjort lekens betydelse för barns utveckling och 

lärande på föräldramöten. På grund av detta har de inga problem med föräldrarna angående 

leken. Karola har heller inte några problem med föräldrars syn på lek men skiljer sig något åt 

eftersom hon inte klargjort för föräldrar vilket de andra två gjort, och hon menar: 

 

K: Jag har inte märkt någon negativ respons från föräldrar när barnen leker mycket. Den tiden tror 
jag är förbi då man ska ha med sig en grej hem och visa att det här har jag gjort idag. Istället frågar 
många föräldrar sina barn: vad har du lekt idag då? 
 
 

Den pedagogen som skiljer sig från de andra är Charlotte som känner att föräldrarna ställer 

höga krav på att barnen ska ha med sig en produkt hem som ett bevis på att de gjort något varje 

dag. Vidare nämner hon: 
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C: För vissa föräldrar är det ett problem när jag berättar att barnen ”bara” har lekt idag, för de tror 
inte att barn lär genom lek. Jag brukar säga till föräldrarna att vi inte tvingar barnen att pyssla, det 
är bara så.  

  

Sammanfattningsvis förstår vi vikten av att ha en god föräldrakontakt, men föräldrars syn på 

lek skiljer sig åt mellan dessa förskolor. 

 

5.7 Resultatdiskussion 
 

I vår resultatdiskussion framkommer våra reflektioner över pedagogernas svar och vi utgår från 

de kortare sammanfattningarna i resultatdelen. Vi använder även här våra frågeområden för att 

få bättre och tydligare struktur.  

 

I vårt första frågeområde ansåg alla pedagogerna att leken var av stor betydelse för barn i 

förskolan och de hade väldigt olika uppfattningar och beskrivningar. Vi förmodade innan 

intervjuerna att det skulle vara mer berättande och beskrivande svar än vad vi fick. I och med 

det fick vi ställa fler följdfrågor för att få en bra konversation. Nervositeten kan vara en 

bidragande orsak till detta och att vi inte delgav våra frågeområden till pedagogerna innan 

intervjun, trots att de visste syftet med undersökningen. Valet att inte delge dessa såg vi i 

efterhand som positivt eftersom vi fick de spontana svar som vi eftersträvade i våra intervjuer 

och är därför nöjda med vårt resultat. 

 

En slutsats vi drog utifrån det andra frågeområdet var att alla pedagogerna tyckte att barn lär 

sig oerhört mycket av att leka. Även i detta område fanns det både likheter och skillnader 

mellan pedagogerna. Gemensamt var att alla nämnde språkutveckling och social kompetens.  

 

Vi såg att det fanns en medvetenhet hos alla pedagogerna om vad leken bidrog med i 

utveckling och lärande men att Lena var den person som hade en längre och utförligare 

förklaring. Detta kopplar vi samman med att den nystartade förskolans arbetslag eventuellt 

nyligen hade diskuterat lekens betydelse.   

 

I det tredje frågeområdet framkom större skillnad mellan alla pedagogerna än vad vi tidigare 

sett. Deltagandet i lek skiljde sig mycket åt i hur, om och i vad de deltog i för lekar. Charlotte 

berättade om sitt deltagande i leken och var ensam då hon nämnde vissa aktiviteter som hon 
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kopplade till tjejer och killar. Vi fann detta intressant och kunde koppla det till ett 

genustänkande men det skedde troligtvis omedvetet av Charlotte eftersom hon inte gav oss en 

vidare beskrivning av det hon sagt.  

 

Dessutom skiljde det sig åt mellan pedagogerna och deras kollegor om deras deltagande i och 

deras förhållningssätt till lek. Vi har samma uppfattning som Lena och Barbro när de menar att 

arbetslaget ska ha en gemensam syn på lek och lekande för att underlätta arbetet med barnen. 

Varje enskild individ måste få uttrycka sina idéer och uppfattningar därför menar vi att det är 

viktigt att arbetskollegorna kan lyssna på varandra och vara öppen för andras förslag. 

 

Pedagogernas uppfattningar var att de inte avbröt lekar i onödan men trots allt visade det sig att 

en pedagog bröt lekar vid en viss leksituation. Vi menar att det skedde på ett omedvetet sätt 

eftersom hon tidigare nämnde att hon inte brukade avbryta lekar.   

 

Resultatet visade att de äldre pedagogerna såg en förändring av synen på barns lek genom 

tiderna. I diskussionen om vårt urval fanns tankar om pedagogens ålder hade betydelse för 

resultatet och vi fick svar på att de två äldre pedagogerna hade andra inslag än de yngre i sina 

svar på grund av deras långa yrkesverksamhet.   

 

I det fjärde frågeområdet hävdade alla pedagogerna att leken fick en stor plats i deras 

verksamhet, och de betonade även miljöns betydelse för lyckad lek. Lekytan däremot var av 

mindre betydelse hos vissa av pedagogerna. Barnens inflytande uppfattade vi ha inverkan på 

vilken tid och plats leken fick i den vardagliga verksamheten, då många barn valde att leka.  

 

Det nyuppkomna området ”föräldrar” gav oss en tydlig bild över vilka kontraster det fanns ute 

i förskolorna. I Charlottes fall var vi något fundersamma över om barnen på avdelningen lekte 

så mycket som hon beskrev, eftersom hon hade en press av föräldrarna att pyssla varje dag och 

visa färdiga produkter. Medan i Lenas fall hade kanske föräldrarna mer förståelse för att barnen 

lekte hela tiden, eftersom den var en så relativt nystartad förskola. Vi menar som Lena och 

Barbro att det var bra att informera föräldrarna om lekens betydelse till exempel på ett 

föräldramöte så föräldrarna får veta lekens betydelse redan från början. I Karolas fall var 

hennes beskrivning av föräldrarna positiv och beror eventuellt på det dagliga mötet mellan 

pedagog och föräldrar. Detta menar vi får betydelse för föräldrarnas uppfattning om lek. 
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Avslutningsvis i denna resultatdiskussion vill vi återigen beröra vårt urval eftersom vi trodde 

att det skulle vara större skillnad mellan yngre och äldre pedagogers uppfattningar än vad 

resultatet visade. Det har varit intressant att utföra denna undersökning som gett oss ny 

kunskap som vi bär med oss i framtiden. Området ”föräldrar” fanns inte tankemässigt hos oss 

från början men vi uppskattade verkligen att alla pedagogerna nämnde det i detta sammanhang.  

 

Det var skillnad mellan vår verksamhetsförlagda utbildning och pedagogernas svar i 

undersökningen. I vår verksamhetsförlagda utbildning såg vi att leken fick betydligt mindre 

plats där mer vuxenstyrda aktiviteter planerades. Resultatet visade däremot på att det fanns en 

medvetenhet hos intervjupersonerna om lekens betydelse samt att den fick mycket plats i deras 

verksamheter.  

 

Vi båda tycker att det hade varit intressant och lärorikt att observera hur pedagogerna agerade 

och handlade i sina verksamheter, men tidsaspekten för denna uppsats hindrade oss att göra 

detta.  

 

6. Diskussion 
 

I vår diskussion försöker vi problematisera och sammanföra bakgrund och resultat för att 

därefter försöka besvara våra frågeställningar: Vilka uppfattningar har pedagoger om lekens 

betydelse för barns utveckling och lärande? Vilka uppfattningar har pedagoger om sin roll i 

och till lek? Vilka uppfattningar har pedagoger om lekens plats i sin verksamhet? 

 

Vårt syfte med denna uppsats var att vi skulle få uppfattning om lekens betydelse för barns 

utveckling och lärande i förskolan, genom forskning och fyra intervjuer. Det har varit 

intressant att undersöka detta område och vi har lärt oss mycket och under arbetets gång har vi 

insett hur omfattande detta område faktiskt är. I vår verksamhetsförlagda utbildning 

uppmärksammade vi en mindre prioritering av lek i de förskolor och förskoleklasser vi var 

placerade i, därför har det varit intressant att ta del av andra pedagogers uppfattningar om lek. 

Vi har jämfört och ställt våra intervjuer i relation till forskning, för att skapa oss egna 

uppfattningar inom området.    
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Efter att ha studerat olika forskares syn på vad lek är finner vi många olika förklaringar och 

beskrivningar. Alltifrån att leken är en impulsiv aktivitet enligt Öhman (2003) och att den 

bidrar till ökad kunskap för sin omvärld, till att se leken som i den beskrivningen Fagerli m fl 

(2001) ger då den skapar möjlighet att få vänner och att upptäcka omgivningen. Knutsdotter 

Olofsson (1987) uttrycker även att det kan vara svårt att definiera begreppet. Enligt oss kan det 

bland annat bero på att området är så pass stort och består av många olika faktorer, vilket även 

vårt resultat visade då varje enskild pedagog har olika uppfattningar och synsätt om lek. Även 

vi har svårt att ta ställning till vad lek är eftersom det finns så många definitioner. Vår 

uppfattning stämmer mer överens med Lindqvist (1999) och Löfdahls (2004) resonemang 

utifrån Vygotskijs syn på lek, där samspelet med andra har en betydande roll och där lek ses 

som den största bidragande delen i barnens utveckling.  

 

Vårt sätt att se på lek hänger samman med vårt sätt att se på lärande, vilket grundar sig i det 

sociokulturella perspektivet som bland annat Säljö (2000) beskriver, där samspelets betydelse 

fokuseras. I detta perspektiv har miljön och vilka personer som finns runt omkring barnet stor 

betydelse för lärande. Vi menar, eftersom alla individer har olika uppväxtvillkor, värderingar, 

språkutveckling och erfarenheter med mera leder det till att olika individer bidrar med olika 

kompetens i lärandeprocessen, vilket vi kopplar till Säljös (2000) resonemang om kulturella 

redskap. Vidare kommer vi att utveckla samspel, lek och lärande något då de är återkommande 

inslag i nästkommande diskussionsområde som berör leken och vad den bidrar med.  

 

I vår bakgrund framkom många exempel och beskrivningar av olika forskares syn på lekens 

bidragande del i barns utveckling och lärande. Bland annat menar Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) att lek utvecklar barn på många olika sätt. Vi valde att begränsa oss och gjorde 

en indelning av det som framkom i litteraturen eftersom det är ett omfattande område. Dessa 

indelade områden var: demokratisk socialisation och social kompetens, språkutveckling och 

fantasi – kreativitet och är alla väsentliga och betydelsefulla för barns utveckling. Även vårt 

resultat gav liknande utfall där pedagogerna nämnde dessa. Det ger oss inblick i att barn lär sig 

olika faktorer genom lek, men den sociala kompetensen är ett mer vidsträckt område som är 

viktigt att lära sig för livet. Vi menar, för att kunna bli framtidens samhällsmedborgare är det 

viktigt att barnen lär sig lyssna, ta hänsyn, visa respekt och omtanke med mera. Därför bör 

barnen få leka med andra för att öva sig på och hantera de demokratiska värderingarna. Med 

forskning och resultat som utgångspunkt kan vi nu konstatera att leken har inverkan i barns 

utveckling och lärande på många skilda sätt. 
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Både forskning och pedagogerna vi intervjuat ger oss svar på att alla barn faktiskt kan leka 

men att barnen har olika förutsättningar. Ett exempel från litteraturen är Knutsdotter Olofsson 

(2003) som hävdar att barn föds med en förmåga att leka och för att positiv lekutveckling ska 

ske bör barnet delta aktivt i lek, samt få vägledning i lekande för att förstå leksignalerna. 

Liknande resonemang har våra intervjupersoner eftersom de anser att deras stöd ger en ökad 

utveckling hos de barn som av någon anledning har problem att samspela med andra i lek. Vi 

menar därför att pedagogerna i förskolan har en bidragande del i hur barnet utvecklas i lek och 

pedagogerna måste vara positiva i sitt deltagande och i sina attityder till lek för att barnet ska 

ha möjlighet att utvecklas. Detta stärks av Åm (1986) som poängterar betydelsen av en vuxens 

deltagande där barnet kan iaktta hur den vuxne agerar och lär sig av det. Detta leder oss till att 

utveckla och diskutera pedagogernas förhållningssätt mer i vårt nästa diskussionsområde. 

  

Mycket av den forskning som berör pedagogernas förhållningssätt till lek handlar om att de bör 

ha kunskap och medvetenhet om barns lek och lekande. Fagerli m fl (2001) menar att leken bör 

vara en viktig del i förskolans verksamhet men även i pedagogernas utbildning. Detta stärks av 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) som också nämner vikten av att pedagogerna bör 

vara medvetna om sitt förhållningssätt och sina attityder till lek. Vi har samma uppfattning som 

dessa författare eftersom även vi poängterar vikten av kompetensen hos pedagogerna. För oss 

är en pedagog en förebild och vägvisare som genom sin kompetens har vetskap om lekens 

betydelse och agerar därefter. Även förskolans läroplan (Lpfö 98) poängterar hur viktigt det är 

att pedagogerna är med och deltar i barngruppen. 

 

Pedagogens deltagande i lek framhäver både Knutsdotter Olofsson (1987) och Odelfors (1998) 

då de menar att pedagogernas deltagande i barnens lek ibland kan ses som en tillgång och mer 

betydelsefull. Men Odelfors lyfter även fram en annan aspekt där barnet eventuellt kan uppleva 

pedagogens deltagande som påfrestande. Det finner vi intressant eftersom vårt resultat visar på 

skillnader mellan pedagogernas deltagande i lek, där vissa är med i rollekar och andra inte. Det 

menar vi bland annat beror på en viss osäkerhet och okunskap hos pedagogerna om just 

deltagandets betydande roll. Vi menar även att det hänger samman med vilka barn som leker 

och vad de leker, ifall pedagogen får delta eller inte eftersom de vi intervjuat visar att lek 

ständigt sker på barnens villkor. Det hör samman med Åms (1986) uppfattning om pedagogens 

deltagande och barnens utdelning av roller, och det kan vi koppla till vårt resultat som visade 

på att vissa pedagoger fick roller tilldelade av barnen och andra inte.  
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Vi har inte samma uppfattning som de intervjuade pedagogerna angående avbrytning av lekar i 

vissa situationer. Vi menar till exempel att skogen alltid finns att tillgå, och inte endast vid en 

fast tidpunkt och veckodag som vissa pedagoger berättade. Liknande resonemang har vi dock 

när det gäller bokade lokaler för exempel idrott och den fasta tiden för lunch eftersom det krävs 

en viss anpassning för att upprätthålla en struktur i förskolans vardag. Vårt resonemang stärks 

av Öhmans (2003) uppfattningar om detta då hon menar att det gäller att pedagogerna är 

medvetna om vikten av sin planering för att kunna vara flexibla när barnen väl leker. På detta 

sätt menar vi att pedagogerna påvisar lekens betydelse för barnen.   

 

Forskningen visar att det skett en förändring av synen på barn och lek och det nämns bland 

annat i SOU 1997:157 att det under hela 1900-talet varit osäkert om vad leken bidrar med och 

hur lek ska betraktas. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) beskriver att det 

skett en positiv förändring det senaste decenniet och poängterar att barnet nu ses som en 

individ med olika tänkbara förmågor. Detta sammanför vi med vårt resultat där de äldre 

pedagogerna svarar att de upplevt en positiv utveckling vad gäller lek och även av 

pedagogernas förhållningssätt. De kan uttala sig om detta på grund av deras långa 

yrkeserfarenhet medan de yngre pedagogerna har enligt oss enbart utbildning och deras relativt 

korta yrkesverksamma tid att jämföra med.  

 

Vårt sista diskussionsområde handlar om vilken plats leken får på förskolan och vi anser att 

barns utveckling är beroende av pedagogens förhållningssätt och att de kan skapa miljöer för 

ett lustfyllt lärande. Vårt resultat visar på att leken får stor plats och miljön har betydelse för 

leken. Både Öhman (2003) och förskolans läroplan (Lpfö 98) menar att det är upp till 

pedagogen att utforma miljön för lek i verksamheten. Medan Pramling Samuelsson och 

Sheridan (1999) hävdar att barnen ska vara delaktiga i att forma förskolans miljö som ska 

främja lek. Utifrån svaren i resultatet uppfattar vi att det enbart är pedagogerna som planerar 

miljön eftersom barnen inte nämns som medskapare till den. Vi ställer oss något fundersamma 

över vad barnen har för inflytande utifrån ett större perspektiv. Resultatet ger oss svar på att 

barnen har starkt inflytande över sin vardag, men vi undrar hur mycket inflytande de haft i att 

skapa miljön för lek. Vi menar att barn får ökat självförtroende när de får vara med och känna 

delaktighet i ett större sammanhang där deras åsikter är betydelsefulla. Naturligtvis måste 

pedagogerna förhålla sig till vissa ramar och direktiv men det är viktigt att ta tillvara på 

barnens åsikter om de vill förändra något. Trots detta framkommer det i resultatet att miljön 

ska vara utformad med olika rum för olika aktiviteter som anpassas efter barngruppen. 
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Från början förmodade vi att det skulle vara större skillnad mellan vår bakgrund och vårt 

resultat än vad vi fått fram. När vi började vår forskning hade vi troligtvis förutfattade 

meningar som uppkom i samband med vår verksamhetsförlagda utbildning, där det var mindre 

prioritering av lek. Det vår bakgrund belyser om lekens betydelse är väl förankrat hos de 

pedagoger vi intervjuat och det kan bero på att det finns en ökad medvetenhet hos dessa 

pedagoger. Däremot kan vi utifrån vår bakgrund uppfatta att pedagogerna inte har lika mycket 

kännedom att deras delaktighet i barnens lek har betydelse för barnens utveckling och lärande.  

 

Vi är medvetna om att det utifrån denna något mindre undersökning inte går att generalisera 

alltför mycket, men vi har fått kunskap både om lekens betydelse och att pedagogernas roll i 

och till lek är viktig för barns utveckling och lärande i förskolan. Vi kan konstatera utifrån 

detta att barns utveckling är beroende av pedagogens förhållningssätt och att de kan skapa 

miljöer för ett lustfyllt lärande. Som framtida pedagoger menar vi att det är viktigt att ge leken 

en stor plats i vårt kommande yrkesliv som dessutom förskolans läroplan (Lpfö 98) poängterar. 

 

Arbetet med denna uppsats har framskridit på ett positivt sätt eftersom vi haft en god 

framförhållning, läst in litteratur i god tid och haft ett gott samarbete. Det har även varit 

intressant att intervjua verksamma pedagoger vilka lett till många intressanta och lärorika 

samtal. Vid eventuell fortsatt forskning har vi ett intresse av att undersöka hur pedagogen 

agerar i sin verksamhet utifrån leken. En observationsstudie skulle medföra att vi kan få svar 

på denna frågeställning: Hur arbetar pedagogen för att främja leken i sin verksamhet? 
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Intervjuguide     Bilaga 1 

 

Inledande frågor: 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

 

Frågeområden: 

• Pedagogens uppfattningar om lek 

• Lekens bidragande del i barns utveckling och lärande 

• Pedagogens förhållningssätt till lek 

• Vilket utrymme får leken i verksamheten 

 

 


