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Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien är att undersöka vilka föreställningar om lekens värden som 

framkommer i förskollärares berättelser. Ett intresse har även riktats mot hur förskollärare kan 

främja respektive hämma leken samt vad barn leker enligt förskollärarna. Studien utgår från 

ett sociokulturellt perspektiv. För att besvara vårt syfte och våra frågeställningar har vi 

genomfört kvalitativa intervjuer med sex förskollärare på fyra olika förskolor. Tidigare 

forskning har används för att få en förståelse för barns lek samt styrka argument som 

framkommer under studiens gång.  

 

Vad gäller förskollärares berättelser angående barns lek framkommer att lek och lärande är 

nära sammankopplade. Det framkommer även i studien att det är viktigt att pedagoger ser 

lärandet i barnens lek och på så sätt främjar den. Några centrala begrepp som framkommit 

under intervjuerna av förskollärarna är bland annat fri lek, positiv och negativ lek, social 

kompetens och demokratiska värden. 

 

I diskussionen kopplas resultatet från intervjuerna samman med den tidigare forskningen och i 

slutordet gör vi vår egen tolkning av studien utifrån det material som framkommit. Till sist 

diskuterar vi vårt val av metod och ger förslag till fortsatt forskning.  

 

Nyckelord: lek, lärande, förskollärare, hämma och främja. 
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1 Inledning 

 

Genom tiderna har sättet att se på barns lek förändrats. 1896 öppnades den första 

barnträdgården i Sverige (Tellgren 2008). Från början såg man barnet som en planta som 

behövde omvårdnad och näring och man ansåg att barnen bar möjligheterna om utveckling 

och tillväxt inom sig. Maria Kjellmark (i Tellgren 2008) såg på barnens lek som deras arbete 

som skulle leda till att barnen utvecklades till fullvärdiga samhällsmedlemmar. Numera hör vi 

ofta ”idag har vi bara lekt” på förskolor runt om i landet av både pedagoger och andra vuxna. 

Enligt vår erfarenhet menar många att organiserade aktiviteter inom förskolan som till 

exempel språkljuds- och matematiklekar anses vara av större vikt än den fria leken.  

 

Vi vill med denna uppsats utveckla vår och andras förståelse för hur viktig leken är för 

barnens lärande och utveckling. Vi tror att man som vuxen får en bättre förståelse för barns 

lek då vi vet mer om den. I Läroplanen för förskolan (Lpfö98) beskrivs flera grundläggande 

värden som förskolan ska arbeta mot. Några exempel är att förskolan skall utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värden, individens frihet och integritet, 

utveckla barnens förmåga till social handlingsberedskap samt utveckla barnens empati och 

omtanke om andra. Detta är bara en liten, liten del av vad förskolan skall arbeta för. Men hur 

ska detta kunna verkställas i praktiken? Hur lär vi våra små barn på förskolan de demokratiska 

värdena och hur visar vi social handlingsberedskap utan att ge dem en lärobok? Vi vill med 

hjälp av litteraturen (se exempelvis Johansson och Pramling Samuelsson 2007) hävda att det 

är genom leken som barn lär, både om sig själva och om andra. I leken utvecklas förståelse för 

olika fenomen och förmåga att söka ny kunskap. Även i Förordningen om ändring i 

förordningen (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan beskrivs leken på följande sätt: 

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. Barnet kan i den skapande och gestaltande 

leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta upplevelser, känslor och erfarenheter. (SKOLFS 

1998:16, s 5). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att få en ökad förståelse för barns lek och för vilka 

föreställningar och värden som framkommer då förskollärare talar om barns lek. Vår studie 

syftar även till att undersöka hur förskollärare kan hämma eller främja leken. Detta kommer 

att diskuteras utifrån litteratur och intervjuer. Ett intresse för vad barn leker kommer också att 

beröras i den här uppsatsen.  

 

Uppsatsens huvudfrågeställning är: 

 Vilka föreställningar om lekens värden framkommer i förskollärares berättelser?  

 

De underfrågor vi ställt oss är: 

 Hur kan förskollärare främja barns lek? 

 Hur kan förskollärare hämma barns lek? 

 Vad leker barn enligt förskollärare? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med studiens syfte och frågeställningar. Därefter redogör vi för den teoretis-

ka grund som arbetet vilar på. Under rubriken tidigare forskning beskrivs förskolans historia i 

en kort sammanfattning för att ge dig som läsare en inblick i förskolans framväxt. Vi kommer 

även redogöra för forskning angående ämnet som vi ämnar behandla i denna studie som till 

exempel: Lek- och lärandeteorier, Pedagogens roll i barns lek och Vad barn leker. Under ka-

pitlet metod beskrivs kvalitativa intervjuer som är vår undersökningsmetod i studien. Vi redo-

gör även för etiska överväganden som tagits i beaktande.  Här beskrivs även hur vi har gått till 

väga med intervjuerna och den empiri som framkom. I resultatdelen bearbetas och analyseras 

intervjuerna och i diskussionen knyts uppsatsen samman i en djupgående reflektion av våra 

egna tankar, tidigare forskning och resultatet av intervjuerna. Sist i uppsatsen redogör vi för 

förslag till fortsatt forskning, här reflekterar vi även kring vårt val av metod i en metoddiskus-

sion.  
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2 Teoretisk inspiration 

2.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vi vill förstå barns lek genom att använda ett sociokulturellt perspektiv i vår uppsats. Med 

anledning av detta följer här en redogörelse för vad ett sociokulturellt perspektiv innebär för 

utgångspunkten i vår uppsats som bland annat innefattar barns lek och lärande.  

 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att lärande ses som något som sker genom 

deltagande i en social praktik. Kunskap är något som finns mellan människor och som utveck-

las genom samspel då människor interagerar med varandra, det vill säga när de möts och han-

terar olika situationer. Enligt Davidsson (1999) hävdar Vygotskij att människans förmåga att 

skapa intellektuella och fysiska redskap en central del i ett sociokulturellt perspektiv på läran-

de. Intellektuella redskap finns i språklig form och är till exempel begrepp, modeller, instruk-

tioner och algoritmer. Med dessa kan vi strukturera, lösa problem och agera i sociala situatio-

ner. De förs vidare till nya generationer genom språket och de utvecklas genom nya insikter 

om hur de fungerar i olika sammanhang. Roger Säljö (2000) menar att en av utgångspunkter-

na för ett sociokulturellt perspektiv på lärande innebär ”att man intresserar sig för hur indivi-

der och grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva resurser” (Säljö 2000, s 18). 

Författaren menar att just samspelet mellan kollektiv och individ är i fokus, vilket vi anser 

viktigt även i barns lek. Lärande är inte bara begränsat till miljön inom förskolan utan många 

av de färdigheter och insikter som människan behöver fås även genom familjen, vännerna och 

så vidare, alltså inte i miljöer som har ett uttalat syfte att enbart förmedla kunskaper. Säljö 

skriver att människan använder sina olika resurser, fysiska och språkliga, för att förstå världen 

runtomkring oss och agera i den.  Författaren menar att många av de sociokulturella redskap 

som utvecklats för att klara av vardagen i stor utsträckning inneburit att vi neutraliserat vår 

egen bristande förmåga. Till exempel så utvecklar människan flera olika redskap så som trak-

torn och skördetröskan för att underlätta arbetet och för att mångfaldiga produktiviteten, spara 

pengar och tid med mera. Men för att sköta om traktorn och skördetröskan behövs mer avan-

cerade kunskaper. Vi menar att detta kan kopplas samman med barnens lek och lärande, då 

barn leker sker en interaktion och kunskap utvecklas genom att de bearbetar olika situationer i 

samspel med varandra. 
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3 Tidigare forskning  

3.1 Lekens historiska bakgrund 

Vi vill börja med att ge en inblick i förskolans historia för att få en förståelse för hur synen på 

barn, lek och lärande har förändrats från hur det har varit till hur det är idag.  

 

För att förstå var vår tradition och syn på barn och förskola i Sverige kommer i från får vi gå 

tillbaka till 1800-talet. De första förskolorna som då kallades Kindergarten (från tyskan) eller 

på svenska Barnträdgårdar öppnades i Stockholm 1896 (Tellgren 2008). Därifrån växte folk-

barnträdgårdarna upp vars syfte var att nå arbetarklassens mödrar och barn och dessutom upp-

lysa och uppfostra dem. Benämningen förskola började användas först på 1940-talet men 

namnet barnträdgård användes parallellt ända in på 1950-talet. Under den här tiden fanns det 

barnträdgårdar men också barnkrubbor. På barnträdgårdarna kunde barnen vistas 3-4 timmar 

per dag och dessa sågs som en pedagogisk verksamhet. Barnkrubborna sågs som vårdande 

och fostrande och fanns till för att föräldrarna skulle kunna lämna sina barn under arbetsda-

gen. Benämningen barnomsorg tog vid under 1970-talet som en sammanlagd benämning av 

lekskolorna (barnträdgårdar) och daghemmen (barnkrubborna). På 1990-talet markerades de 

pedagogiska syftena i all barnomsorg genom att de gavs benämningen förskola som ett sam-

lingsbegrepp av de tidigare benämnda daghemmen, fritidshemmen och barnomsorg (Tellgren 

2008).   

 

Friedrich Fröbel (1782-1852) hade stort inflytande i synen på barnuppfostran (Tellgren 2008). 

Fröbel ansåg att man skulle se på barnen som växande inifrån istället för att de skulle formas 

utifrån. Detta tog barnträdgårdspionjärerna eller ledarinnorna till sig och tog därmed avstånd 

från den vanliga skolundervisningen. Fröbel inrättade den första barnträdgården i Tyskland 

(Kindergarten). Denne småbarnspedagogiska grundare såg på barnen som en människoplanta 

som liknades vid allt växande i naturen. Han menade att denna unga planta behöver omvård-

nad, varsamhet och näring och bär inom sig möjligheterna till utveckling och tillväxt. Från 

detta sätt att se på barnet och pedagogikens syfte kommer alltså namnet barnträdgård och le-

darinnorna sågs som trädgårdsmästarna (Tellgren 2008).  

 

Britt Tellgren (2008) hävdar att Maria Kjellmark var den person som öppnade Örebros första 
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Kindergarten. Detta skedde på hösten 1902 och benämndes som en privat barnträdgård. Snart 

öppnades ytterligare en barnträdgård och 1923 tillkom fyra stycken. Kjellmark var mycket 

inspirerad av Fröbel och hans sätt att se på barnen som växande plantor. Detta visar sig tydligt 

i Kjellmarks seminarier där det talades mycket om djur och natur. Kjellmark framhåller även 

vikten av att se på barnens lek som deras arbete. Hon skriver att barnen ska visa vägen genom 

leken (arbetet) och genom leken ska barnen utvecklas till samhällsmedborgare (Tellgren 

2008).  

 

3.2 Lärandeteorier  

Ofta nämner forskare (se exempelvis Johansson och Pramling Samuelsson 2007) lärande i 

samband med barns lek och de anses vara nära sammankopplade. För att förstå lek i förskolan 

måste vi även förstå barns lärande. 

 

Ingrid Carlgren (1999) skriver om hur det under de senaste årtiondena har skett en förändring 

vad gäller förståelsen av lärande. Vi har gått från den psykologiska förståelsen av lärande där 

det ansågs som ett individuellt och mentalt fenomen till ett mer socialpsykologiskt och antro-

pologiskt perspektiv. Lärandediskursen handlade för ett par decennier sedan om behaviorism 

som menade att individer lär genom imitation och kognitivism där lärandet anses vara något 

som sker i huvudet. Nu talas det om situationism eller interaktionism. Även ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande tyder på perspektivskiftet. Denna förskjutning innebär huvudsakligen att 

uppfattningen om lärande har gått från att ses som ett kognitivt fenomen till en fråga angående 

deltagande i en social praktik. 

 

Sven Persson (2008) tar i sin forskningsöversikt upp två, enligt honom, dominerande pedago-

giska riktningar angående barns lärande i förskolan i dagens samhälle. Den ena är utveck-

lingspedagogik och den andra är den Reggio Emiliainspirerade pedagogiken. Eva Johansson 

och Ingrid Pramling Samuelsson (2007) är tillsammans med andra forskare några av grundar-

na till den pedagogiska inriktningen Utvecklingspedagogik. Författarna menar att barn lär 

genom tre olika steg. Det första steget är att barn lär sig att göra något, det andra steget hand-

lar om att de lär sig att de vet något. Det sista steget innebär att barn uppfattar att de förstår 

något och uppfattar att något har ändrat innebörd för dem. Inriktningen utgår från barns erfa-
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renhetsvärld och att pedagogen medvetet arbetar med att få barnen att tala om och reflektera 

över erfarenheter. Det lekande lärande barnet står i centrum och lek och lärande hör enligt 

Pramling Samuelsson (2007) samman. Persson (2008) anser att utvecklingspedagogiken kan 

ses som en teoretisk diskurs inom barns lärande, nämligen det fenomenografiska perspektivet. 

Den andra inriktningen, Reggio Emiliapedagogiken, härstammar från Loris Malaguzzis arbe-

ten och i denna pedagogik är dialog, kommunikation och utforskande tre ständigt återkom-

mande begrepp. Barnet och pedagogen ses som medkonstruktörer av sin egen kunskap, miljö 

och av sig själva. Lärande ses alltså som en kommunikativ handling. Pedagogisk dokumenta-

tion är ett viktigt verktyg inom Reggio Emiliapedagogiken och används som ett hjälpmedel 

för kontinuerligt förändringsarbete och för att framhäva det rika och kompetenta barnet (Pers-

son 2008). 

 

3.3 Lekteorier 

Annika Löfdahl (2004) skriver om olika lekteorier som har uppkommit genom tiderna för att 

försöka förklara varför och hur lek uppstår, vad den har för syfte och hur den utvecklas. Dessa 

olika teoretiska perspektiv på leken kommer från ideologier angående lärande och utveckling. 

Författaren menar att teorierna ger svar på olika frågor angående barns lek och på så sätt 

kompletterar varandra. Klassiska lekteorier grundar sig i filosofiska tankar angående barns 

lek. I slutet av 1800-talet kom de första psykologiska teorierna kring barns lekar och idag 

grundar sig de teoretiska perspektiven på empiriska studier av barns lek. Löfdahl (2004) har 

valt att dela in dagens teorier i två grupper, det psykologiska och biologiska perspektivet samt 

det sociala och kulturella perspektivet. Det psykologiska och biologiska perspektivet fokuse-

rar på individens utveckling och personlighet. I det sociala och kulturella perspektivet har 

innehållet i leken stor betydelse och den studeras i sin kontext. Det sociala och kulturella per-

spektiv trycker även på hur barn gemensamt skapar och utvecklar sin kultur och Vygotskiljs 

teori om hur erfarenhet och känslor tolkas och bearbetas i leken med hjälp av fantasi syns 

tydligt. Kommunikationsteorier, metakommunikation, estetiska och dramapedagogiska teorier 

ryms även i detta perspektiv och syns till exempel när det förekommer kommunikation på 

flera plan i barns lek och när barn intar olika roller i leken (Löfdahl 2004). 
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3.4 Lek och lärande 

Leken är för barnet den viktigaste aktiviteten för att utveckla sitt medvetande för omvärlden. I 

leken kan barn realisera handlingar och önskningar och på så sätt skapa en medvetenhet 

(Lindqvist 1996).  

 

Birgitta Davidsson (1999) skriver om hur leken är och har varit en viktig del i barns lärande 

och utveckling av kunskaper på förskolan. Hon tar också upp att leken enligt Vygotskij är den 

viktigaste formen för lärande och att det är genom den som barn utvecklar ett medvetande om 

världen. Enligt Davidsson (1999) hävdar Vygotskij att barnen visar sin fantasi i handling 

genom leken och när barn leker tolkar de världen som de uppfattar den, de reflekterar och 

försöker förstå den och på så vis får de kunskap. Leken är en social praktik och barns 

medvetande om omvärlden sker genom social kommunikation såsom i dialoger med andra 

medmänniskor. Barn utvecklar tillsammans med andra nya relationer till saker och ting i sin 

omvärld. Vygotskij menar enligt Davidsson (1999) att de vuxna blir modeller i leken och att 

barnet gradvis växer in i världen och lär sig hur man förhåller sig i den kultur de lever i. 

Gabriella Ekelund (2009) skriver att barn hela tiden lär när de undersöker omgivningen. Hon 

beskriver många konkreta situationer där barn hela tiden upptäcker nya saker genom leken.  

Ett exempel som beskrivs är en situation där några barn leker med ett måttband. De mäter 

många olika föremål, men det är inte bara själva mätningen de lär sig om. Genom att leka med 

måttbandet lär sig barnen hur det känns att dra ut bandet, att det är styvt och böjligt och om 

man sätter det jäms med ett föremål så har det något med siffror att göra. Barnen kan då lära 

sig siffrornas namn, de får en uppfattning om hur långa saker är, vad de väger, rymd, logik, 

matematik, avstånd, lägen med mera. Ann Granberg (2000) skriver precis som Ekelund 

(2009) att barn även lär sig det sociala spelet när de umgås i gemensamma lekar. De lär sig 

visa hänsyn till varandra, resonera, utbyta tankar och erfarenheter. Att det sociala samspelet 

fungerar är en viktig aspekt för att leken ska komma vidare, samt för att barnen tillsammans 

ska klara av att lösa problem som de stöter på. Den sociala kompetensen grundläggs under 

lekens samvaro då barnen tar kontakt, skapar relationer och förståelse för varandra. Granberg 

(2000) skriver vidare att småbarns naturliga tillstånd är lek och att all småbarnsverksamhet 

bör bygga och utgå från den. Leken är småbarns främsta sysselsättning och deras viktigaste 

källa till kunskap, det är genom leken barn lär. I sin bok skriver hon att leken för småbarn är 

ett sätt att arbeta och kommunicera och i den kopplar barn samman fantasi och verklighet på 
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ett kreativt sätt som gör det begripligt för dem. Även Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003) 

hävdar att barn i sin lek rör sig obehindrat mellan verklighetens tolkningsplan och leken. I 

leken kan verkligheten transformeras till något annat. Hon hävdar att ”förmågan att i tanke 

kunna omforma och förvandla något till något annat är grunden för mänsklig intellektuell 

aktivitet”(Kuntsdotter Olofsson 2003, s 11). Precis som Ekelund (2009) menar också 

Granberg (2000) att barn får kunskaper och erfarenheter när de utforskar, upptäcker, 

experimenterar och bearbetar allt i sin omgivning genom leken. Hon menar också att när barn 

leker tränas alla deras sinnen och det bidrar till att bygga upp och vidga barnens intellekt. 

Persson (2008) tar upp ett exempel ur en studie där det framkommer att mycket av lekens 

egenskaper är direkt överförbara på skolämnen som till exempel läs-, skriv- och 

språkinlärning, då barnen i leken bland annat tränar sin koncentrationsförmåga, självkontroll 

och samarbetsförmåga.  

 

Löfdahl (2004) skriver om meningsskapande. Hon menar att om barn ska lära sig något måste 

de känna att det de gör är meningsfullt och gemensamt meningsskapande är någonting som 

sker när barn leker. Att barn skapar mening i leken innebär enligt författaren att de skapar 

förståelse och innebörd för det sammanhang de befinner sig i. Genom att delta i leken och 

tolka varandras handlingar så lär barn av varandra. I leken sträcker sig även barnen över sin 

aktuella utvecklingsnivå vilket leder till att de hela tiden lär sig. Den kreativa aspekten av 

leken är inte bara ”barnsliga fantasier” utan en kompetens att kombinera olika innehåll till ett 

nytt meningsskapande. I leken reflekterar barnen om existentiella frågor så som födelse, livet 

och döden. Den ses också som en reproduktion av normer, kunskap, kommunikation, 

skapande, kreativitet och fantasi. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) tar även de upp 

vikten av barns meningsskapande. Enligt dem är meningsskapande en grund för både lek och 

lärande.  

 

3.5 Pedagogen, barnet och leken 

Hur förhåller sig då pedagogerna till leken? Ekelund (2009) hävdar att barn och vuxna måste 

ha tillgång till sin fantasi och kunna samarbeta för att lärande ska kunna ske. Hon tar upp ett 

exempel där en elev ska lära sig om den franska revolutionen och varken varit med om den 

eller sett den. Då accepterar eleven den berättelse som förmedlas och eleven måste kunna 
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föreställa sig det denne inte har sett. För att kunna göra detta menar författaren att det krävs en 

”lekkompetens”, denna kommer inte av sig själv utan den kompetensen övar barnen upp 

under förskoletiden och det sker på mängder av olika sätt med stöd av kunnig personal.  

 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) anser att kunskap och lärande grundar sig i den 

kulturella och sociala praktik där barnen ingår samt i tidigare erfarenheter. De talar om ett 

relationellt lärande där barnens erfarenheter och det sociala samspelet som kommunikation 

mellan barn och barn såväl som mellan pedagoger och barn är centralt. Lust och engagemang 

ses här som villkor för barns lärande, vilket gör att leken ses som en källa till lärande. De 

skriver om att lek av tradition har betraktats som barns individuella projekt medan lärande och 

strävansmål har varit pedagogers ansvar. Detta kan enligt författarna göra att många 

pedagoger kan ha svårt för att koppla samman lek och lärande och att se det som en enhet. 

Vidare menar de att det finns en utbredd uppfattning om att vuxna inte ska delta i barns lek 

med risk för att störa eller förstöra leken vilket Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 

inte tycker stämmer. De menar snarare att man ska möta barnen på deras villkor. Att föra en 

rymlig och lekfull dialog där pedagogen är riktad mot barns upplevelsevärld samt att se, möta 

och involvera sig i barns lekfullhet är pedagogens ansvar, annars osynliggörs leken eller finns 

endast i marginalen. Löfdahl (2004) tar även hon upp hur pedagoger kan involveras i leken. 

Hon beskriver hur pedagoger och barn tillsammans kan skapa möjlighet och rum till lek. 

Författaren pratar om så kallade lekvärldar där pedagoger kan introducera ett tema för lek 

utifrån en litterär text där till exempel känslor som mod kan ligga som grund. Miljö och 

rekvisita anpassas till temat och pedagogerna gestaltar rollfigurer och sätter ramar för leken 

och ger på så vis barnen möjlighet att kliva in i en lekvärld där de till exempel får prova på att 

vara modiga. Dialoger mellan pedagoger och barn för handlingen framåt och alla har 

möjlighet att utveckla lekhandlingarna. Dessa lekvärldar ger barnen erfarenhet att tillsammans 

med pedagoger skapa mening och en förståelse för sin omvärld på ett fantasifullt och lekfullt 

sätt. 

 

De flesta forskare har enligt vår uppfattning valt att fokusera på hur pedagogen kan bidra till 

att främja barnens lek. Pramling Samuelsson och Johansson (2007) skriver bland annat att 

lärare ger barnen en grundstruktur med redskap i syfte att utmana och stödja barnens 

skapande i leken. Efter att lärare gett instruktion om hur redskapen kan användas är det sedan 

upp till barnen själva att experimentera. Meningen är bland annat att barnen skall få kunskap 
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genom att själva skapa svaren på sina frågor genom utforskandet av olika redskap. Löfdahl 

(2004) talar om rekvisita för att förstärka rollkaraktären i en lek. Hon beskriver till exempel 

att en kungakrona och en mantel är rekvisita som tydligt talar om vilken status en karaktär i 

leken har. Den goda leken är enligt Charlotte Tullgren (2004) när barnen ger leken de goda 

egenskaperna som utveckling, lärande och social kompetens. Om dessa kvaliteter inte 

uppfylls av barnen diskvalificeras leken av pedagogerna då de tar på sig uppgiften att 

upprätthålla normen eller de goda egenskaperna och bekämpa det som bryter mot dem. 

”Pedagogerna bidrar till att konstituera det fria, aktiva barnet genom att ömsom stötta och 

uppmuntra de lekande barnen, ömsom reglera de barn vars lek inte uppfyller förväntningar på 

aktivitet och meningsfullhet” (Tullgren 2004, s 112). Vidare menar Tullgren att pedagogerna 

tystar ner lekar vars innehåll är otrevligt till förmån för de lekar som anses mer trevliga och 

nyttiga. Lekar som till exempel att mörda någon regleras bort medan familjeleken får stort 

utrymme, då den anses innehålla de goda kvaliteterna.  

 

3.6 Vad leker barn? 

Leken anses vara en väg till lärande där barnen ses som lärande subjekt. Vissa lekar blir mind-

re önskvärda av pedagoger ”då de befaras leda till kunskaper som inte är av godo” (Tullgren 

2004, s 112) medan andra lekar förväntas ha ett innehåll där ett önskvärt lärande sker.  

 

William Corsaro (2003) är amerikans professor i sociologi och har gjort omfattande under-

sökningar på olika förskolor i både USA och i Italien under flera år. Där har han utforskat 

yngre barns (tre till fem år) interaktion i kamratrelationer. Förskolorna har skiljt sig åt både ur 

kulturell aspekt och ur klasshänsyn. Han tar upp olika typer av lek som barn ägnar sig åt. För-

fattaren delar in lektyperna i två olika teman nämligen Fantasy and Pretend Play och Role-

Play. Det vill säga Fantasi & låtsaslek och rollspelslek (vår översättning).  

 

I fantasi och låtsaslekarna producerar och redigerar barn sin egen låtsasvärld och det är de 

som har kontrollen. Lekarna är kreativa och improviserade.  Corsaro (2003) nämner att dessa 

lekar till exempel kan äga rum i en sandlåda där barnen kanske redan vet vad de ska leka med 

men de har sällan en plan för hur leken ska gå till från början, den blir som den blir helt en-

kelt. Ofta leker de sådant som de har fått från vuxenvärlden, som tex. mamma, pappa, barn 
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eller brandmän. Det brukar dock inte vara helt verklighetstrogna lekar utan ofta lägger de till 

lite fantasi-action också. Dessa kreativa och improviserade lekar stimulerar, enligt Corsaro 

(2003), viktiga socio-emotionella behov som barn har. 

 

Barn delar också kunskap i dessa lekar om sådant de har varit med om till exempel angående 

döden, lycka eller att bli borttappad. Corsaro (2003) listar tre kategorier/handlingar som fan-

tasi och låtsaslek kan handla om. Vi har gjort en sammanställning av dessa vilka är: 

 Danger – rescue  

Fara kan inträffa när som helst och barnen samtalar och agerar tillsammans för att                

undvika den. Efter faran uppstår ofta lättnad och glädje bland barnen. 

 Lost – found 

Någon eller något försvinner. Leken är väldigt intensiv under den tid som 

personen/saken är borta. Barnen visar stor glädje när den/det kommer tillrätta igen. 

 Death – rebirth 

Någon/någonting dör och det kan vara ganska så dramatiskt och tragiskt. Den/det döda 

blir återupplivat och glädjen är stor.  

Rollspelslekar enligt Corsaro (2003) är ofta sociala lekar med anknytning till barnens egna liv. 

Lekarna är inte en ren imitation från vuxenvärlden utan barnen gör om dem. Rollspelen 

handlar ofta om status, styrka och kontroll där barnen kan sätta sig in i roller med till exempel 

auktoritet vilket de sällan får uppleva i det verkliga livet. Corsaro (2003) beskriver hur han i 

stort sett tror att barn med högstatusroller vill att de barn med underordnande roller i leken ska 

vara olydiga bara för att barnet som spelar t.ex. mamma eller lärare ska få ha makten och styra 

och ställa. Dramatiska rollspelslekar är viktiga för barnens utveckling av det sociala och 

känslomässiga. De lär sig också om rollens plats i samhället och om kulturens normer 

(Corsaro 2003). 

 

Löfdahl (2004) har i sin etnografiska studie observerat barns lek på två förskoleavdelningar 

och skriver även hon om hur dramatiserade handlingar är ett viktigt inslag i barns 

gemensamma lek. I dramatisk lek skapar barnen en fiktiv verklighet kring sig och den 

innehåller mycket spänning och intriger. Den kan även innehålla senso-motoriska drag vilket 

betyder att rörelsernas tempo och rytm kan skapa en dramatisk karaktär av verkligheten. 
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Utifrån dessa observationer tar hon också upp två olika teman på lek vilka är tema överlevnad 

och tema hegemonier. Lekarna i Tema överlevnad innehåller existentiella frågor och delas in i 

tre under teman vilka vi har sammanställt som följer: 

 Bemästra problem 

Här gestaltas motpolerna sjuk-frisk och liv-död. Leken kan innehålla både sociala och 

materiella problem. 

 Lämna & Lämnas 

Här bearbetar barnen känslor kring att bli övergiven och borttappad eller kring då man 

själv har lämnat hemmet genom att rymma eller ta avsked.  

 Spänning & Äventyr 

Här gestaltas lekar där barnen både blir rädda och skrämmer varandra. Det goda och 

det onda gestaltas även genom att bli utsatt för fara och bli räddad av det goda.  

Det andra lektemat, Tema Hegemonier, gestaltar maktförhållanden och delas även det in i tre 

underteman vilka är (vår sammanställning): 

 Stor & Liten 

Detta tema förekommer i nästan alla familjelekar. Här provar barnen på att vara stor, 

stark och vuxen samt att vara liten och svag. 

 Makt & Maktlöshet 

Här finns auktoritet och underordnade. Maktförhållanden förekommer ofta i familje- 

och yrkeslekar där till exempel mamman gestaltar en dominant rollkaraktär över 

barnen eller där chefen har all makt över de anställda.  

 Rätt & Fel 

Här gestaltas till exempel normer genom att vara vän, rättvis och ordningssam. 

Vuxenvärldens regler vänds ofta upp och ner i dessa lekar vilket betyder att det 

otillåtna blir tillåtet. 

Författaren tolkar det som att barn ges möjlighet att ställa sina livsfrågor i leken. I leken pro-
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var barn på hur det är att stöta på problem och hitta lösningar för dem, de skapar en gemen-

sam mening kring hur detta ska gå till genom att kommunicera, tolka och förstå varandra. I 

leken menar Löfdahl (2004) även att barn reproducerar tidigare kunskap, förståelse och erfa-

renheter och ger det en ny mening med fantasins hjälp.  

 

3.7 Sammanfattning 

Nu följer en kort sammanfattning av kapitel 3 för att underlätta och återkoppla till vad som 

nämnts i kapitlet. 

 

Förskolans verksamhet har mycket inflytande från Fröbels syn på barnuppfostran. Han såg på 

barnen som en människoplanta som behöver omvårdnad, varsamhet och näring. Barnet bär 

enligt Fröbel möjligheterna till utveckling och tillväxt inom sig. Maria Kjellmark var en av 

dem som tog Fröbels tankar till Sverige. Hon framhåller vikten av att se på barns lek som de-

ras arbete. Idag hävdar flera forskare att lek och lärande är nära sammankopplade. Synen har 

gått från att se på lärande som psykologiskt och individuellt till att se på lärande som något 

som sker i interaktion med andra. Även olika lekteorier har uppkommit genom tiderna för att 

bland annat förstå hur lek uppstår och vad den har för syfte.  Leken är och har varit en viktig 

del i barns lärande och utveckling av kunskaper på förskolan. Enligt Vygotskij är leken den 

viktigaste formen för lärande. I leken grundläggs bland annat social kompetens, grundläggan-

de demokratiska värden samt kommunikationsförmåga. I leken lär sig barnen av varandra och 

gemensamt meningsskapande sker. Pedagog och barn kan med hjälp av sin fantasi samarbeta 

för att ett lärande ska ske. Pedagogen har en väsentlig roll i barns lek. Genom att skapa lek-

världar och inspirerande miljöer kan pedagogen främja och utveckla barns lek. Enligt Corsaro 

(2003) och Löfdahl (2004) producerar och redigerar barn sin egen låtsasvärld när de leker. 

Barn intar olika roller och bearbetar med fantasins hjälp sådant de varit med om till exempel 

död, lycka eller att bli borttappad.  
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4 Metodval och tillvägagångssätt 

”Ämnets metod är ett systematiskt tillvägagångssätt som kan göras explicit så att läsaren har 

möjlighet att följa med i undersökningen och utifrån de beskrivna premisserna” (Rienecker & 

Jorgensen 2008, s 292). Här kommer vi redogöra för vilken metod vi valt att använda i den 

här uppsatsen för att på ett så bra sätt som möjligt nå fram till ett resultat.  

4.1 Metodval 

Uppsatsen utgår från en kvalitativ metod då vi anser att en kvalitativ forskningsmetod passar 

bäst in i vår studie. Skillnaden mellan en kvalitativ- och en kvantitativ forskningsmetod är att 

en kvalitativ metod går mer på djupet än på bredden (Börjesson 2006), vilket är vad vi vill. 

Vid användning av kvantitativa metoder är arbetsmaterialet tal och siffror medan det i grova 

drag är texten som ses som det centrala i de kvalitativa metoderna (Repstad 2007). Vi tar även 

hänsyn till de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2003) rekommenderar. Nedan 

följer en beskrivning av vad kvalitativ intervju har för betydelse.  

4.2 Kvalitativ intervju  

När forskaren skriver ner sina observationer eller anteckningar ligger dessa sedan som grund i 

den fortsatta analysen (Repstad 2007). Samma sak gäller vid intervjuer, forskaren antecknar 

såväl spontana samtal som mer planerade intervjuer. Pål Repstad (2007) skriver att man skil-

jer mellan informant- och respondentintervju. Personer som har lokalkännedom kan vid in-

formantintervjuer användas som extra observatörer. Att använda sig av informantintervjuer 

kan vara bra om forskaren inte har tid att observera allt direkt eller om saker har hänt innan 

forskaren var närvarande. Det kan också vara ett bra sätt att få reda på faktiska förhållanden 

och andras åsikter när man använder en informantintervju som metod. Repstad menar att en 

respondentintervju ger mer direkt information om individens egna känslor och åsikter och i 

praktiken är det ofta samma person som agerar informant och respondent.  

 

Repstad (2007) beskriver vikten av att forskaren ger informanten så flexibla frågor som möj-

ligt i intervjun. Får informanten för snäva svarsalternativ eller frågor där man inte får svara 

som man vill kan det leda till att intervjupersonen blir mindre motiverad, frustrerad, svarar 

slarvigt eller kanske inte alls. Forskaren kan ha en mall över sina frågor men inte följa denna 

till punkt och pricka. Det är istället en fördel om intervjuhandledningen eller frågorna är utan 
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detaljer så att informanten får formulera sig och ett aktivt samtal blir möjligt från båda parter. 

Att intervjua flera olika personer är av intresse i de kvalitativa undersökningarna för att kunna 

jämföra information. För att slippa irrelevant prat i intervjun bör forskaren ha gjort en grund-

lig övervägning av frågor som berör det aktuella temat för forskningen.  

 

Vi har tagit fasta på vad Repstad (2007) säger angående kvalitativa intervjuer. Vi har utformat 

våra frågor till förskollärarna så att de inte är för snäva och på så vis gett dem frihet att själv 

formulera sig. 

 

4.3 Etiska överväganden 

I denna uppsats har vi i våra intervjuer tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer vad gäller humanistiskt vetenskapsforskning (Vetenskapsrådet 2003). De forsk-

ningsetiska principerna har som syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare och un-

dersökningsdeltagare samt att vägleda forskaren vid planeringen av projekt.  

 

Den grundläggande principen är enligt vetenskapsrådet (2003) individskyddskravet vilket är 

till för att skydda deltagare i olika undersökningar inom forskning. Detta individskyddskrav 

delas in i fyra olika huvudkrav vilka är som följer; samtyckeskravet, informationskravet, kon-

fidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att deltagaren i en under-

sökning har rätten till att själv bestämma över sin medverkan, forskaren måste alltså ha delta-

garens samtycke. Det innebär även att deltagaren är med på sina egna villkor och får avbryta 

sin medverkan när som helst. Med informationskravet menas att forskaren ska informera del-

tagaren om undersökningens syfte i den mån som kan tänkas påverka deltagarens vilja att 

medverka. Konfidentialitetskravet har att göra med offentlighet och sekretess. Alla som deltar 

i en undersökning som berör etiskt känsliga uppgifter ska ges konfidentialitet och personupp-

gifter tillhörande undersökningsdeltagarna ska behandlas på så vis att ingen obehörig kan ta 

del av dem. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter och den information som samlas in om 

enskilda personer i undersökningen endast får användas i forskningens syfte (Vetenskapsrådet 

2003). 

 

I vår undersökning har vi alltså tagit fasta på dessa fyra huvudkrav. Vi har fått förskollärarnas 

samtycke till medverkan och de har när som helst kunnat avbryta den. Förskollärarna fick 



16 

 

innan undersökningen information angående vad intervjun skulle handla om, vad syftet med 

den var samt hur vi kommer att behandla det som framkommer. Vi har inte heller gett ut några 

namn på varken personer eller förskolor. Detta för att skydda deltagarnas identitet. Den in-

formation som framkommer i intervjuerna kommer endast att användas i denna uppsats och 

materialet, så som anteckningar och ljudupptagningar vid intervjuerna, kommer när uppsatsen 

är färdig att förstöras.  

 

4.4 Urval och tillvägagångssätt 

Vi tog kontakt med totalt sex förskollärare på fyra olika förskolor inom samma kommun. För-

skollärarna som vi kontaktade känner vi sedan tidigare då de arbetar på förskolor där vi har 

genomfört verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Förskollärarnas ålder och yrkesverksamma 

år varierade. Vi blev positivt mottagna och bestämde över telefon när och var intervjuerna 

skulle genomföras. Det enda vi berättade för dem innan var att intervjun var till vår c-uppsats 

och handlade om barns lek och lärande. Till en början tänkte vi ge ut frågorna i förhand till de 

förskollärare som skulle intervjuas för att de skulle få möjlighet att tänka igenom sina svar. 

Till slut kom vi ändå fram till att inte visa frågorna innan intervjun med tanke på att flera för-

skollärare på samma förskola och avdelning skulle intervjuas. Om frågorna hade getts ut i 

förväg skulle förskollärarna fått en möjlighet att diskutera frågorna tillsammans och på så vis 

ge oss snarlika svar viket vi inte önskade. Genom att intervjua dem enskilt gavs de möjlighet 

att utveckla svaren individuellt.  

 

Förskolorna och de intervjuade förskollärarna nämns naturligtvis inte med namn med tanke på 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet 2003). De intervjuade förskollä-

rarna är verksamma på avdelningar med barn i blandad ålder.  

 

4.5 Bearbetning av material 

Efter att vi genomfört alla våra sex intervjuer satte vi oss ner och gick igenom anteckningar 

samt lyssnade igenom ljudupptagningarna. Vi grovtranskriberade materialet så fort som möj-

ligt för att få med detaljer som vi annars kanske hade glömt. Precis som Repstad (2007) skri-

ver så ligger våra anteckningar och ljudupptagningar som grund i den fortsatta analysen. Ef-
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tersom tiden inte räckte till att göra observationer så använde vi oss av informantintervjuer 

vilket innebär att vi använde oss av personers erfarenheter från fältet, i vårt fall förskolan. I 

resultatdelen redogör vi för det bearbetade materialet från svaren på våra intervjuer. Vi har 

huvudsakligen använt oss av meningskoncentrering, det vill säga att vi har sammanställt in-

tervjuerna istället för att återge yttrandena direkt. Svar och kortare citat kommer att belysa 

kapitlet och självfallet utgår resultatdelen från uppsatsens forskningsfrågor.   
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5 Resultat 

Vi kommer i resultatdelen börja med att kortfattat ta upp vad de olika förskolornas arbetspla-

ner säger angående lek och lärande. Enligt vår mening är en arbetsplan ett häfte med riktlinjer 

för hur förskolan arbetar. Vi anser det vara intressant att få en inblick i vad förskolorna har för 

uttalad syn om lek och lärande innan vi går in på vad intervjuerna resulterade i. Därefter 

kommer vi redogöra och analysera för vad förskollärarna svarat på de intervjufrågor som 

finns beskrivna i bilaga 1. Vi har konstruerat rubrikerna i kapitlet utifrån det som framkommit 

under intervjuerna med förskollärarna. Efter varje del i kapitlet följer en sammanfattande re-

flektion för att återkoppla och påminna om vad som tidigare skrivits. Vi är medvetna om att 

dessa sammanfattande reflektioner kan påminna om det som sedan tas upp i diskussionen men 

skillnaden är att i diskussionen problematiseras resultatet djupare. Vi kommer nämna försko-

lorna vid namn A, B, C och D. Förskollärarna kommer att nämnas som 1 och 2. Till exempel 

kommer den första förskolläraren som intervjuades på den första förskolan att benämnas som 

A:1, den andra förskolläraren som intervjuades på samma förskola benämns som A:2.  

 

5.1 Förskolornas lokala arbetsplaner 

5.1.1 Förskola A  

På förskola A säger arbetsplanen att personalen skall sträva efter att barnen skapar nyfikenhet 

och lust att lära. De vill lägga grunden för ett livslångt lärande och ser leken samt att ha roligt 

tillsammans som det viktigaste pedagogiska verktyget för just detta. I leken stärker barnen sin 

sociala kompetens och utvecklar sin egen identitet. Under rubriken utveckling och lärande har 

förskolan som mål att barnen utvecklar sin koncentrationsförmåga, uthållighet och tålamod i 

lek och lärande för att erövra nya kunskaper och erfarenheter.  

5.1.2 Förskola B  

Visionen på förskola B är att pedagogerna vill att barnen genom sitt inflytande ska känna ökad 

lust till att leka och lära. Pedagogerna prioriterar barnens egen lek genom att de har rätt att 

avstå en planerad aktivitet för sin lek. Pedagogerna är även tillåtande till barnens förslag och 

erbjuder skapande, vattenlek, gymnastik och utflykter utifrån vad barnens egna utvärderingar 

visar. Under utveckling och lärande strävar förskolan efter att varje barn leker varierat utifrån 

lust och intresse, att barnen känner glädje i att leka med olika barn, att barnen är vetgiriga och 
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vill utforska och att barnen följer och accepterar regellekens gång. 

5.1.3 Förskola C 

Förskola C har som utgångspunkt att lägga det första steget till det livslånga lärandet. De an-

ser att genom lek i olika former utvecklar barnen sin nyfikenhet och lust samt förmåga att 

lära. De strävar efter att barnen känner trygghet och tillit till sin egen förmåga och att barnen 

tar egna initiativ till lek och kommunikation med andra människor oavsett ålder, kön och et-

nisk bakgrund. Pedagogerna förväntas vara lyhörda för barnens intressen och önskemål och 

de uppmuntrar barnen till egna initiativ och skapar därmed möjligheter och tillgodoser bar-

nens olika behov.  

5.1.4 Förskola D 

Förskola D har som mål att alla barn ska känna trygghet och tycka det är roligt och lärorikt på 

förskolan. De vill att barnen genom leken ska lära sig att förstå sin omvärld. De försöker nå 

läroplanens mål genom att väcka barnens lust till att utforska och lära utifrån det enskilda bar-

nets nivå. Miljön på förskolan ska utvecklas och förändras beroende av barnens intresse och 

ålder för att främja lek och lärande.  

 

5.2 Förskollärarnas föreställningar om lekens värden 

Utifrån våra intervjuer så anser samtliga förskollärare att leken är av stor vikt och det är i le-

ken som barnen lär sig bäst. Förskollärarna talar bland annat om att det är i leken barnen lär 

om sig själva, sin identitet och vilka de är. De hävdar även att barnen tränar sin grovmotorik 

och finmotorik, språk, fantasiförmåga och matematik i leken. Alla förskollärarna menar att 

leken innehåller allt! De tog upp en mängd olika aspekter som de ansåg att barnen lär sig och 

utvecklar i leken och vi har valt att dela in de olika aspekterna i underrubriker där vi beskriver 

och tolkar det förskollärarna berättat för oss. 

 

5.2.1 Leken som lärande 

Alla förskollärare hade föreställningen att leken är det allra viktigaste på förskolan och att 

leken är det viktigaste värdet för att lärande ska ske. Förskollärare A:1 säger att barnen lär sig 

mer om de leker in kunskapen istället för om vuxna håller ”föredrag”. De använder flera sin-
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nen, blir mer delaktiga och engagerande. De lär sig hur man beter sig. Det är början till det 

vuxna, vuxenleken. Det är i leken barnen lär inför framtiden genom att bearbeta sådant de har 

varit med om och stött på i det verkliga livet. Förskollärare B:2 menar att i leken skapar sig 

barnen ett minisamhälle och där bearbetar de händelser från verkliga livet. Samtliga förskollä-

rare var överrens om att förskolan lägger det första steget till ett livslångt lärande.  

 

Förskollärare A:2 påpekar vikten av att förklara för föräldrarna varför leken är så viktig och 

hur mycket barnen faktiskt lär sig i leken. Hon menar att många föräldrar frågar ”har ni bara 

lekt idag?”. Som vi tolkar det vill hon visa på att alla kanske inte ser leken och dess innehåll 

på samma sätt och att det är av stor vikt att som pedagog kunna argumentera för den. På så 

sätt kan det ge en förklaring till att det inte är så ”bara” för ett barn att leka. Förskollärare D:1 

hävdar att leken är en naturlig läroprocess som gör det möjligt för barnet att få framträda som 

ett lekande, lärande barn. Barn lär sig också om matematik och språkande när de leker och de 

utvecklar en förståelse för lekregler, normer, värden och att ta ansvar. En förskollärare talar 

även om hur barnen utvecklar sin finmotorik och grovmotorik.  

 

5.2.2 Social kompetens 

Förskolläraren på förskola C menar att det inte går att klara sig utan social kompetens i dagens 

samhälle, i leken lär sig barnen de sociala reglerna och förbereder sig inför framtiden. Hon 

syftar på att det är väldigt viktigt att ha social kompetens för att till exempel kunna ta sig in på 

arbetsmarknaden i dagens samhälle. Människan är en social varelse och för att kunna in-

teragera med andra människor krävs social kompetens. Många förskollärare ansåg att barnen 

lär sig om respekt och hänsyn i leken. När barnen interagerar med varandra i leken lär de sig 

bland annat att respektera varandras idéer och visa hänsyn för dem. Förskollärarna ansåg att 

barnen även lär sig att hantera konflikter genom att till exempel reda ut vem som ska ha vilken 

roll i leken och de lär sig turtagande genom att turas om att vara ”mamma rollen” eller ”lille-

bror”. I en dramatisk lek där ett barn blir utsatt för fara lär sig barnen också att samarbeta för 

att tillsammans hjälpas åt att rädda den utsatte. Barn lär sig även enligt förskollärarna att ge 

och ta när de leker och visar på så vis hur man är en bra kompis. 
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5.2.3 Självkänsla och identitet 

Förskollärare A:2 menar att i leken intar barn olika roller och ser på så vis saker och ting ur 

olika perspektiv. Det gör att de får större kännedom om vilka de själva är och vilken roll de 

har, både i leken och i det verkliga livet. 

 

I leken lär barnen om sig själva och om sina vänner, de lär av varandra och de vågar säga ifrån och 

säga vad de vill (A:2). 

 

Förskollärare A:2 menar, som vi tolkar henne, att barnen lär av varandra och barn som leker 

tillsammans har olika erfarenheter och kunskaper och delar i leken med sig av dem till övriga 

deltagare. De vågar säga ifrån och säga vad de vill. Barnen vet att leken är på låtsas hur all-

varlig den än kan tillsynes verka vara. I leken kan de även inta roller som de inte har i verkli-

ga livet. I och med detta vågar barnen tala om vad de tycker. Förskollärare B:1 berättar för oss 

att barnen i leken lär sig att acceptera alla och allas olikheter, att alla kan vara med men på 

olika villkor och att man kan ha olika roller i en lek. 

 

5.2.4 Demokrati  

Förskollärare D:1 talar om hur hon ser på leken som ett led i barns utveckling till demokratis-

ka medborgare. Hon menar på att barn i leken tar ansvar för regler och för innehållet i leken. 

De tar ansvar för sina egna handlingar och barnen visar även omsorg för andra som deltar 

genom att till exempel respektera andras känslor och intressen. Genom rollekar så som mam-

ma, pappa, barn provar barnen på att inta olika statusroller och är enligt förskolläraren väldigt 

noga med att regler följs som de ska när de intar till exempel mamma- eller papparollen. För-

skollärare D:1 säger att barns lek till stor del handlar om demokratiska värden med tanke på 

att de tar ansvar i leken, respekterar varandra och gällande regler, de kompromissar med var-

andra och lär sig på så vis att lösa konflikter och problem som kan uppstå under lekens gång.  

 

5.2.5 Sammanfattande reflektion 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att samtliga intervjuade förskollärare hävdar att barn lär 

och utvecklar otroligt mycket i leken. Många av de intervjuade talar om barnens kamratrela-
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tioner, att barn lär av varandra, lär sig lekkoder och om sin egen identitet. Ekelund (2009) 

menar att barn lär sig det sociala samspelet i de gemensamma lekarna, vilket även flera av 

förskollärarna menar. Vidare hävdar även Granberg (2000) att småbarns viktigaste källa till 

kunskap är genom leken och all småbarnsverksamhet bör utgå från barnens lekar. Förskollära-

re A:1 berättar för oss hur hon tror att barn lär sig bättre genom leken än om vi vuxna håller 

föredrag. Vi tycker det kan kopplas till det Löfdahl (2004) skriver angående meningsskapan-

de. För att barn ska lära sig något måste de känna att det de gör är meningsfullt och gemen-

samt meningsskapande är någonting som sker när barn leker. Vi tolkar det som att alla männi-

skor oavsett ålder måste känna att någonting är meningsfullt för att ett lärande ska bli möjligt.  

 

5.3 Förskollärares utsagor om vad barnen leker i förskolan 

På flera förskolor vi var på lekte barnen spring- och skrämsellek. Det innebär precis som det 

låter att barnen skrämmer varandra, blir rädda och springer iväg. Utomhus brukade barnen 

gömma sig för varandra och sedan hoppa fram och skrämmas. En annan lek som barnen en-

gagerade sig i på förskolorna var bland annat kurragömma. På en förskola byggde barnen 

även hinderbanor som de klättrade i. Andra aktiviteter som förskollärarna tog upp var att dega 

med trolldeg, måla, rita och ha vattenlek.   

 

5.3.1 Förberedande rollekar inför framtiden 

På samtliga förskolor svarar förskollärarna att barnen till största delen leker rollekar och då 

oftast mamma, pappa och barn. En förskollärare uttrycker att denna lek är förberedande inför 

framtiden, inför vuxenlivet. En annan förskollärare benämnde mamma- pappa- barnleken som 

en familjelek. Andra rollekar som barnen ägnade sig åt på förskolorna varierade lite efter vad 

som var på tapeten. På förskola A lekte barnen för tillfället väldigt mycket Star Wars och för-

skollärare B:2 berättade om hur barnen ofta lekte sådant som blivit presenterat för dem. Ett 

exempel var där barnen efter ett studiebesök på brandstationen ofta lekte brandmän. ”Det vi 

pedagoger presenterar för barnen leker de därefter själva”(B:2).  

 

5.3.2 Positiv och negativ lek 

På förskola A där barnen lekte mycket Star Wars berättade förskollärare A:1 att det inte alltid 
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är en god lek. Hon sa att leken kan vara av positiv eller negativ karaktär och att en positiv lek 

kan innehålla negativa delar. Vi undrade vad hon menade med detta och fick till svar: 

 

Det negativa kan vara när någon blir en svag roll. Det är inte bra om någon får vara Yabba the Hut 

i en hel vecka, han får ju bara sitta (A:1).  

 

Ett annat exempel på en svag roll var om samma barn alltid får inneha hundrollen. Hon mena-

de då att man som pedagog kan gå in och vända leken till en positiv lek (för alla deltagare) 

genom att till exempel få den utstötta hunden att bli en cirkushund. En förskollärare förklarar 

för oss om vilken harmoni det blir då det pågår många lekar på avdelningen samtidigt. Barnen 

samtalar med varandra och ser inget annat än leken.  

 

5.3.3 Sammanfattande reflektion 

Enligt förskolärarna leker alltså barnen på förskolan väldigt ofta rollspelslekar så som mam-

ma, pappa, barn. Utifrån detta tolkar vi att barnen bearbetar sådant som de ha varit med om i 

det verkliga livet. Precis vad för typ av rollek barnen ägnar sig åt varierar på de flesta försko-

lorna beroende på vad barnen för tillfället har stött på, har varit med om eller intresserar sig 

för.  

 Detta kan vi koppla till det Löfdahl (2004) tar upp under temat Hegemonier där barn bland 

annat testar på att vara både vuxen, stor och stark med auktoritet samt liten och underordnad. 

Även Corsaro (2003) nämner hur rollspelslekar ofta handlar om status, styrka och kontroll där 

barnet får sätta sig in i roller som de inte brukar få uppleva i verkligheten. Spring och skräm-

selleken som en pedagog berättade om kan även den jämföras med en av Löfdahls (2004) 

tema för lek, nämligen Spänning & Äventyr. Där går leken ut på att barnen skrämmer varandra 

och blir rädda och räddade. Skrämselleken samt uteleken där barnen gömde sig för varandra 

kan också jämföras med Corsaros (2003) kategorisering Danger - rescue och Lost - found. 

 

5.4 Förskollärares roll i barns lek 

5.4.1 Vuxenstyrd lek 
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En förskollärare säger: ”Allt man erbjuder dem suger de i sig”(B:1). Förskollärare B:1 anser 

att barnen mer än gärna ser att pedagogerna kommer med förslag på lekar och lekteman som 

barnen sedan själva kan spinna vidare på. Förskola B:s pedagoger startar ofta upp regellekar, 

såsom ”Ta” eller ”Kom alla mina kycklingar”. De menar att barnen lär sig spelets regler och 

genom att ha en vuxenstyrd lek ger det trygghet och alla deltar på samma villkor. Pedagoger-

na vill även på det här viset få ihop gruppen från ett ”jag” till ”vi”. 

5.4.2 Gå in i leken 

Förskollärare A:1 som beskrev positiv och negativ lek menar att det är viktigt att som pedagog 

vara observant i barnens lek och att stötta. En lek kan se bra ut på håll men om man inte vet 

vad den handlar om kan det vara något som inte är så bra. Hon berättar att ibland kanske man 

som pedagog behöver ”gå in” i leken och vända det negativa till en positiv lek. Om man går in 

i leken ska man ta den på allvar och ha tid för den. ”Om man till exempel får telefon får man 

leka att det ingår i leken istället för att bara gå därifrån och på så vis förstöra leken” (A:1). 

Den här förskolläraren får alltid vara med i barnens lek och blir ständigt inbjuden. På förskola 

B hävdar båda förskollärarna att det är av stor vikt att vara närvarande i barnens lek. 

 

Vi ska inte ta över men vara närvarande. Jag tror inte vi kan störa, vi ger en stor trygghet om vi vi-

sar respekt för leken. Vi lär känna barnen när vi är involverande i leken och kan hjälpa barnen att 

vidareutveckla leken. Barnen vill att jag ska vara med och leka (B:2). 

 

5.4.3 Hålla sig utanför 

På förskola A säger förskollärare A:2 att hon aldrig blir inbjuden till lek, hon visste inte varför 

det var så. Eftersom den här förskolläraren inte fick vara med i leken så menar hon att peda-

gogen kan finnas som ett bollplank bredvid och ge förslag och alternativ till lek. Vi tolkar det 

som att det är hennes enda alternativ till att närma sig leken eftersom hon inte får delta i den 

för barnen. Förskolläraren menar också att man måste vara försiktig så man inte går in och 

trampar sönder en lek. Enligt vår uppfattning menar hon att man som pedagog måste veta vad 

barnen egentligen leker så man inte går in och styr leken så barnen tappar intresset och leken 

dör ut. Förskollärare C:1 tycker även hon att man ska hjälpa barnen att komma igång med lek 

och finnas som trygghet vid sidan av. Pedagogen ska låta barnen lösa problem som uppstår i 

leken i största möjliga mån själva.  
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5.4.4 Den fria leken 

Många av förskollärarna vi intervjuat talar om den fria leken. Vi uppfattar den fria leken 

som barnens alldeles egna och utan påverkan från vuxna. Förskollärare B:2 menar att 

begreppet fri lek kan diskuteras och anser att det alltid finns vissa ramar som kan tänkas 

påverka eller begränsa leken på ett eller annat vis. Hon väljer ändå att använda ordet och 

menar att det kan vara förödande att släppa barn som inte har lekkoderna i fri lek. Hon 

menar alltså som vi uppfattar det att det är av stor vikt att en vuxen alltid finns till hands 

för att stötta och utveckla i leken. Ett barn som inte kan lekkoderna kan bli utesluten 

eller ”utnyttjad” av de andra barnen. Det är då viktigt att en pedagog finns till hands och 

stöttar. 

 

5.4.5 Sammanfattande reflektion 

Studien visar på att de intervjuade förskollärarna har skilda uppfattningar kring hur pass 

involverad man som pedagog ska eller bör vara i leken. Några av dem ansåg att man 

mest skulle finnas som stöd på sidan av för att kunna stötta medan andra ansåg att det 

var väldigt viktigt att vara med i leken som vilken annan deltagare som helst. Vi tror att 

det som Johansson och Pramling Samuelsson (2007) tar upp, att det finns en utbredd 

uppfattning om att vuxna inte ska delta i barns lek, kan vara en anledning till att inte alla 

pedagoger anser att de bör delta i leken. Att kommunicera och möta barnen på deras 

villkor är något som Johansson och Pramling Samuelsson (2007) anser vara av stor vikt 

för barns lärande och vi uppfattar att de flesta pedagogerna ändå tillämpar detta genom 

att delta i barnens lek, respektera den och ha tid för den. Vi tror att förskollärarna menar 

att det är viktigt att vara observant på vad som händer i leken. Att en negativ lek fortgår 

är inte alltid enligt förskollärarna för barnens bästa. Det som förskollärare B:2 talar om 

angående att vara närvarande men inte ta över leken bekräftas av Tullgren (2004). För-

skollärare B:2 talar om vikten av att finnas tillhands i leken för de barn som inte riktigt 

har greppat lekkoderna än. Det verkar som, precis som Ekelund (2009), menar att man 

som pedagog kan hjälpa barnen att utveckla sina lekkoder och sin lekkompetens genom 

att finnas med i leken och dela den med barnen. 
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5.5 Att främja lek 

5.5.1 Inspirerande miljö 

Många av de intervjuade förskollärarna pratar om en inspirerande miljö som lockar till lek. 

Många nämner att man kan ge barnen olika rekvisita och material för att leken skall utvecklas. 

Att möblera om och bygga för att främja leken kan vara ett alternativ. ”Vårt förhållningssätt 

skall vara tillåtande, det är okej att flytta på möbler för en lek” (B:2). Förskollärarna på för-

skola A menar att de har olika rum som inspirerar till olika lekar, så som hemmet och bilrum-

met. Förskola B har döpt om dockvrån till lägenheten precis som förskola A har döpt om den 

till hemmet. Innan namnbytet upplevde förskollärarna att bara flickorna lekte där då pojkarna 

inte kunde tänka sig att leka med dockor.  De menar att barnen nu leker mer könsöverskridan-

de.  På förskola C har pedagogerna ibland stannat kvar på kvällen för att bygga upp en lek-

värld för barnen. När barnen kommer tillbaka till förskolan dagen efter blir de överraskade av 

den nya miljön de möts av. Pedagogerna har på så vis startat ett lektema som barnen själva 

kan spinna vidare på. Förskollärarna menar att de utvecklar miljön för att inspirera barnens 

lek och att den hela tiden utvecklas. 

5.5.2 Att vara lyhörd 

En annan aspekt som förskollärarna var överens om för att främja barnens lärande är att till-

godose barnens kreativitet, intresse och vara lyhörd för deras idéer. På förskola A och B ger de 

alltid barnen olika alternativ till aktivitet. Barnen blir tillfrågade vad de vill göra, till exempel 

om de vill vara inne eller ute. Förskollärare B:2 hävdar att om ett barn valt att vara hemma 

från utflykten en vecka behöver inte det betyda att det barnet aldrig följer med. Förskolans 

policy är att det skall vara en positiv upplevelse att följa med på aktiviteter och om barnen blir 

tvingade kan en utflykt till skogen bli relaterat till något negativt.  

5.5.3 Att inte avbryta 

Samtliga förskollärare menar att de främjar leken genom att inte avbryta den och låta barnen 

leka klart i största möjliga mån. ”De behöver inte alltid plocka undan och vara med på plane-

rade aktiviteter” (B:1). Förskollärare D:1 hävdar att det är viktigt att som pedagog inse vikten 

av att inte avbryta leken och låta barnen få tid till att leka i långa sammanhängande perioder. 

Förskollärare C:1 berättar för oss att hon upplever det som ett problem när ett barn kommer 

senare till förskolan och lekarna redan är i full gång. Hon ställer sig frågan om man ska försö-
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ka få in det barnet i leken och riskera att den förstörs eller hitta på något annat med det barnet. 

Alla måste ändå få känna tillhörighet menar hon. Det kan också vara ett problem när föräldrar 

kommer fram och frågar varför hans eller hennes barn inte har fått vara med att leka. ”Det är 

ju lite svårt att förklara för en förälder att dennes barn inte passade att delta i just den leken, 

just då” (C:1). En annan förskollärare tillade att det är viktigt att ta barnens egna lekar på all-

var och att det kan vara värt att avstå något som en vuxen har planerat för att göra det som 

barnen håller på med. Det är också viktigt att pedagogen förstår vad viktig leken är för bar-

nens utveckling. 

5.5.4 Sammanfattande reflektion 

Samtliga intervjuade förskollärare menar att de ger barnen rekvisita för att främja kreativitet 

och fantasi. Rekvisita som nämnts är allt från konkreta leksaker, papper, olika pyssel, kartong 

och så vidare. Många menar att de försöker möblera och skapa lekvärldar som främjar bar-

nens lek. Några av förskollärarna talar om att främja genom att försöka skapa en miljö som är 

könsneutral. Två av förskolorna har till exempel döpt om sin dockvrå då de upplevde att bara 

flickorna lekte där. Ekelund (2009) skriver om hur barn och vuxna måste ha tillgång till sin 

fantasi för att ett lärande ska kunna ske. Ekelunds (2009) studie visar att barn och vuxna ut-

vecklar sin fantasi om de tillsammans skapar en lekvänlig miljö.  

 

5.6 Att hämma barns lek 

5.6.1 Ointresse för lek 

På förskola B hävdar en förskollärare att de kan tänkas hämma leken genom att neka barnen 

till att vara med i den. Frågar barnen om pedagogen kan vara med och de får till svar att ”jag 

kommer sedan”, ”ni kan väl leka själva en stund” så menar den här förskolläraren att det kan 

hämma barnens lek. En utav förskollärarna menar även att det är viktigt att som vuxen förstå 

lekkoderna och vara lyhörd. Klampar man bara in kan det göra att osäkra barn drar sig undan 

från leken. Hon menar även att barn känner av om man som pedagog låtsas vara intresserad. 

Det måste finnas ett äkta intresse för barnens aktiviteter. Endast en förskollärare ansåg att de 

inte hämmade leken på något vis.  
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5.6.2 Att avbryta lek 

När vi ställde frågan angående om det finns tillfällen då de som förskollärare på något vis 

kunde hämma leken var det många som svarade att de gjorde det när de avbröt för ”måsten”. 

”Måsten” som kan innebära tider för fasta rutiner såsom måltider, sångstunder eller samlingar. 

 

När vi börjar titta på klockan och vi kommer och säger att nu är det dags för frukt eller när de är 

ute och vi säger att nu är det dags att gå in och äta (A:2).  

 

En förskollärare säger att det är viktigt att hela tiden tänka på om det är värt att störa och att 

man ibland kanske stör i onödan. ”Ofta säger man som pedagog att ni kan fortsätta sen, men 

den leken kommer inte att hända igen” (C:1). Hon berättar även hur saker utifrån som de inte 

styr över kan påverka. Det kommer till exempel en dramapedagog till förskolan ibland och då 

går det inte att anpassa det efter barnens lek utan när dramapedagogen kommer måste allt an-

nat upphöra. Vi upplever det som att förskollärarna menar att de inte har något val när det 

gäller att avbryta leken för måsten. Alla måste till exempel äta och att avbryta är oundvikligt.  

 

5.6.3 Sammanfattande reflektion 

Många förskollärare menar att de kan hämma leken genom att avbryta den. De tycker det är 

svårt att inte avbryta då det finns aktiviteter som måste göras, som måltider, fruktstunder och 

så vidare. Vi uppfattade att förskollärarna tyckte detta var ett problem utan lösning. Att närma 

sig leken med försiktighet och förstå lekkoderna är lika viktigt vare sig man är vuxen eller 

barn hävdar några av förskollärarna. De flesta vi intervjuat hävdar att det är viktigt att som 

pedagog delta i leken, dels som stöd men också för att lära känna barnen. Löfdahl (2004) me-

nar att om pedagog och barn tillsammans skapar rum till lek så kan pedagogen introducera 

teman för lek och på så sätt tillsammans med barnen skapa mening och förståelse för sin om-

värld.  
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6 Diskussion 

Syftet med den här uppsatsen var att få en ökad förståelse för barns lek samt se vilka före-

ställningar och värden angående barns lek som framkom i förskollärares berättelser. Studien 

har också ägnat ett särskilt intresse till hur förskollärare kan hämma eller främja leken i deras 

arbete samt vad barn leker på förskolan enligt förskollärarna. Uppsatsens syfte ska diskuteras 

utifrån förskollärares berättelser men även utifrån tidigare forskning. I diskussionen kommer 

vi koppla ihop tidigare forskning med förskollärarnas berättelser om barns lek. Våra egna 

funderingar och reflektioner behandlas i slutsatser och avslutande diskussion. Studiens fråge-

ställning som vi ämnar besvara är:  

 Vilka föreställningar om lekens värden framkommer i förskollärares berättelser?  

 

Samt följande underfrågor: 

 Hur kan förskollärare främja barns lek? 

 Hur kan förskollärare hämma barns lek? 

 Vad leker barn enligt förskollärare? 

 

6.1 Förskollärares berättelser om föreställningar och värden kring barns 

lek 

I den reviderade Läroplanen för förskolan (SKOLFS 1998:16) står det att leken är viktig för 

barns utveckling och lärande. Förskolans verksamhet ska präglas av ett medvetet bruk av le-

ken för att främja varje barns utveckling och lärande. I de lokala arbetsplanerna på förskolor-

na som ingick i studien beskrivs bland annat att förskolan lägger grunden för ett livslångt lä-

rande. De lokala arbetsplanerna uttrycker att barnen genom lek ska utveckla nyfikenhet och 

lust till lärande. Samtliga förskollärare som intervjuades hade föreställningen att lek är bland 

det viktigaste, om inte det absolut viktigaste, för barns lärande och utveckling. Enligt vår me-

ning ansåg förskollärarna i enlighet med det sociokulturella perspektivet, att kunskap sker i 

interaktion med andra människor vilket i detta fall innebär i barns lek. De förskolor som in-

gick i vår studie har ingen uttalad pedagogisk inriktning. Vi kan dock se likheter med utveck-
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lingspedagogiken som Johansson och Pramling Samuelsson (2007) beskriver, där det lekande 

lärande barnet står i centrum och där lek och lärande hör samman. Samtliga förskollärare an-

såg även att det var viktigt att finnas till hands i barnens lek vilket kan kopplas till Reggio 

Emiliapedagogiken där barnet och pedagogen ses som medkonstruktörer av sin egen kunskap, 

miljö och av sig själva. 

 

 De flesta förskollärarna menar att barn i leken lär av varandra, de har olika erfarenheter och 

kunskaper som de delar med sig av till övriga deltagare i leken. Det bekräftas av Davidsson 

(1999) som menar att leken är en social praktik och medvetande om omvärlden sker genom 

social kommunikation såsom i dialog med andra medmänniskor. Barn utvecklar tillsammans 

med andra nya relationer till saker och ting i sin omvärld. Även Ekelund (2009) beskriver hur 

barn lär sig det sociala spelet när de umgås i gemensamma lekar. De lär sig visa hänsyn till 

varandra, resonera, utbyta tankar och erfarenheter. En annan aspekt av lekens värden är då 

förskollärarna trycker på hur viktigt det är med social kompetens i dagens samhälle och att 

den sociala kompetensen till stor del utvecklas under barns lek. Granberg (2000) menar även 

hon att social kompetens grundläggs när barn under lekens gång tar kontakt, skapar relationer 

och förståelse för varandra. En annan förskollärare pratar även om hur barn i leken intar olika 

roller och på så vis ser saker och ting ur olika perspektiv. Barnen lär sig då om sig själva och 

vilken roll de har i leken såväl som i det verkliga livet. Detta kan kopplas till det som Corsaro 

(2003) skriver angående dramatiska rollspelslekar där barn sätter sig in i olika roller och på så 

vis lär sig om rollens plats i samhället och om kulturens normer. Utifrån våra intervjuer fram-

kom hur grundläggande demokratiska värden tar sig form i barns lek. Förskollärare D:1 me-

nar att barn tar ansvar för regler och innehållet i leken, visar respekt och omsorg för såväl le-

ken som för varandra. Flera av förskollärarna ansåg att barnen lär sig respektera varandras 

idéer och visa hänsyn för dem. Enligt vår mening hänger detta ihop med vad Läroplanen för 

förskolan (SKOLFS 1998:16) säger angående att förskolan ska utformas i överrensstämmelse 

med grundläggande demokratiska värden. Värden som att utveckla barnens förmåga till social 

handlingsberedskap samt utveckla banens empati och omtanke för andra.  

6.2 Vad barn leker enligt förskollärarna 

Förskollärare B:2 hävdar att barnen skapar sig ett eget minisamhälle i leken där de bearbetar 

händelser från verkliga livet. Detta menar vi stämmer överens med vad Löfdahl (2004) be-

skriver angående det sociala och kulturella perspektivet på lek. Författaren hävdar att det per-
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spektivet trycker på hur barn gemensamt skapar och utvecklar sin kultur. Även Vygotskijs 

teori om hur erfarenhet och känslor tolkas och bearbetas i leken med hjälp av fantasin är något 

som tydligt framkommer i detta perspektiv såväl som i förskollärarnas berättelser.  Att barn 

skapar sig ett eget minisamhälle kan även ses utifrån det Corsaro (2003) hävdar om att barn 

producerar och redigerar sin egen låtsasvärld. När vi frågade förskollärarna vad barn leker 

svarade samtliga att barnen leker mycket rollekar, såsom mamma, pappa och barn. Dessa le-

kar kallar Corsaro (2003) för rollspelslekar och är ofta sociala lekar med anknytning till bar-

nens egna sociala liv. Vidare beskriver författaren en annan typ av lek, nämligen fantasi och 

låtsaslek. Här listar Corsaro (2003) tre olika kategorier som är: danger-  rescue, lost- found 

och death- rebirth. Några av förskollärarna berättar om att barnen leker spring- och skrämsel-

lek vilket enligt oss faller under kategorin danger- rescue. I den här leken kan fara inträffa när 

som helst och det gäller att undvika den. Även Löfdahl (2004) beskriver spring- och skrämsel-

lek men har valt att kategorisera den under temat spänning och äventyr. Beroende på vad som 

händer i leken finns det även fler lekteman som enligt Corsaro (2003) och Löfdahl (2004) kan 

ingå i en och samma lek. Båda författarna tar upp att barnens lekar ofta handlar om status, 

styrka och makt. Detta kan ta sig form i att det barn som till exempel intar mammarollen of-

tast har auktoritet över de andra deltagarna, vilket barn sällan får ha i det verkliga livet. Löf-

dahl (2004) beskriver även två andra lekteman som hon kallar för stor och liten samt rätt och 

fel. Dessa två teman förekommer ofta i mamma, pappa och barn lekarna, där är de barn som 

intar föräldrarollerna de som är stora och starka och visar vad som är rätt och fel. I leken 

vänds vuxenvärldens regler ofta upp och ner och detta betyder att det otillåtna blir tillåtet. 

Samtliga förskollärare var överens om att barn bearbetar händelser från det verkliga livet i 

leken. Förskollärarna menar att barnens lek är början till det vuxna, vuxenleken. När barn 

leker och reflekterar över sådant som har eller kan hända i det verkliga livet ”övar” de på hur 

de kan lösa, undvika och förbereda sig för vad som kan ske i verkligheten. De övar även på att 

hantera konflikter genom att lösa problem som uppstår i leken. Löfdahl (2004) menar att när 

barnen stöter på problem i leken hittar de olika lösningar genom att skapa gemensam mening 

över hur det ska gå till. Detta kan ske genom att barnen kommunicerar, tolkar och förstår var-

andra. Barnen lär sig också om turtagande genom att tillexempel turas om att inta mamma- 

eller papparollen i en lek. I lekar som Corsaro (2003) beskriver tillexempel dager- rescue lär 

sig barnen att samarbeta för att rädda den som utsätts för fara. Enligt förskollärarna utvecklar 

barnen sin förmåga att ge och ta samt att vara en bra kompis när de leker. Förskollärare A:2 

säger att i leken lär sig barnen att säga ifrån, att säga vad de vill. 
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6.3 Förskollärarnas förhållningssätt till leken 

Det finns delade meningar bland de intervjuade förskollärarna vad gäller hur pass involverad 

man som pedagog bör vara i barns lek. Alla är dock överrens om att det är av stor vikt att fin-

nas till hands för barnen. Att kommunicera och möta barnen på deras villkor anses av förskol-

lärarna samt av Johansson och Pramling Samuelsson (2007) vara av stor vikt för barns läran-

de. I studien framkommer att många förskollärare tycker att man som pedagog kan vara en 

tillgång i leken genom att vara en deltagare och på så vis hjälpa till att föra leken framåt och 

utveckla den. På förskola B introducerar eller ger pedagogerna förslag på lekar och lekteman. 

Förskollärarna menar att allt man erbjuder dem suger de i sig. Lekar som introducerats leker 

barnen tillsammans med förskollärarna men även på egen hand.  Att pedagogerna på förskola 

B introducerar lekar och lekteman för barnen kan enligt oss kopplas till det Pramlimg Samu-

elsson och Johansson (2007) tar upp angående hur lärare ger barn en grundstruktur med red-

skap i syfte att utmana och stödja barns skapande. Förskollärarna ger barnen en idé eller ett 

förslag på lek som de till en början leker tillsammans med de vuxna men som barnen efter ett 

tag kan spinna vidare på själva. Förskollärare A:1 berättar för oss hur hon anser att om du som 

pedagog går in i en lek bör du ha tid för den och ta den på allvar. Hon menar att det inte går 

att göra andra saker samtidigt för då förstörs leken. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2007) menar att det är pedagogens ansvar att möta och involvera sig i barns lekfullhet. Även 

Ekelund (2009) anser att vuxna måste ha tillgång till sin fantasi för att i leken kunna samarbe-

ta med barnen. Några förskollärare anser att pedagogen ska finnas som ett bollplank bredvid 

och ge förslag och alternativ till lek. De menar också att man som pedagog måste vara försik-

tig när man närmar sig en lek för att inte trampa sönder den. Förskollärarna hävdar att barnen 

ska lösa problem som uppstår i leken i största möjliga mån själva, utan pedagogens inbland-

ning. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att det är pedagogernas ansvar att 

engagera sig i barnens lek annars osynliggörs leken och finns endast i marginalen. Många 

vuxna tror att de förstör leken om de deltar men enligt författarna är så inte fallet. De hävdar 

att vuxna ska möta barnen på deras villkor.  

 

När vi frågade förskollärarna om vad de gjorde för att främja leken på förskolan var de många 

som pratade om en inspirerande miljö. Flera av förskollärarna ansåg att leken kan främjas 

genom att ge barnen olika rekvisita och material som kan utveckla leken. Löfdahl (2004) talar 

bland annat om hur rekvisita kan förstärka rollkaraktärer i lekar. På förskola C stannar de kvar 
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efter stängning för att bygga upp en lekvärld som barnen möter när de kommer nästa dag och 

menar att de på så vis främjar barnens lek. Löfdahl (2004) pratar om hur pedagoger kan skapa 

lekvärldar och på så vis introducera ett lektema. Detta lektema kan till exempel vara taget från 

en barnbok som barnen känner till. Vidare skriver författaren att barn och pedagog tillsam-

mans kan utveckla leken. Dessa lekvärldar ger barnen erfarenhet att tillsammans med pedago-

gerna skapa mening och en förståelse för sin omvärld på ett fantasifullt och lekfullt sätt. Detta 

kan enligt vår mening kopplas till det Löfdahl (2004) skriver om meningsskapande. Hon me-

nar att barn måste känna att det de gör är meningsfullt för att ett lärande ska ske. Förutom att 

skapa en inspirerande miljö var det många förskollärare som ansåg att det är viktigt att vara 

lyhörd för att främja barns lek. Genom att lyssna till vad barnen intresserar sig av och har för 

önskemål kan pedagogen främja leken. På förskola A och B ges barnen ett alternativ till akti-

vitet. De får till exempel frågan om de vill vara ute eller inne, detta menar pedagogerna är för 

att så mycket som möjligt ska bli en positiv upplevelse för barnen.  

 

Enligt vår uppfattning skriver många forskare om hur pedagogen kan främja barn lek och inte 

så mycket om att hämma leken. Förskollärarna som ingick i vår studie hade en del att berätta 

angående hur de kan tänkas hämma leken. De flesta var överens om att de till stor del hämmar 

leken när de avbryter för måsten såsom till exempel måltider eller samlingar. Förskollärarna 

ansåg dock att det inte fanns någon lösning på problemet. Förskola A hade ändå försökt skapa 

gynnsamma förutsättningar för avrundning av barnens lek genom att förvarna barnen på att 

det snart var lunch. Några minuter innan det var dags att bryta upp för måltid talade pedago-

gerna om att det snart var dags att avrunda leken. Barnen fick på så vis chans att avsluta leken 

och inte bara avbryta den. Andra menar att pedagogen kan hämma leken genom att säga nej 

till barn som frågar om man kan vara med och leka. Att säga ”jag kommer sen, ni kan leka 

själva en stund” kan göra att barnen uppfattar att pedagogen inte tar leken på allvar. En för-

skollärare menar att barnen känner av om man som pedagog låtsas vara intresserad av leken.  

 

6.4 Slutsatser och avslutande diskussion 

Här kommer vi att sammanfatta det vi anser vara det mest centrala som framkommit under 

studiens gång. Vi kommer här även att framföra våra egna tankar kring materialet.  

 

Det som är framträdande i förskollärares berättelser angående vilka föreställningar och värden 
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de har gällande leken är att leken är av mycket stor vikt. Många av förskollärarna i studien 

hävdar att leken är bland det absolut viktigaste för barns lärande och utveckling. I leken anser 

förskollärarna att barnen bland annat lär sig social kompetens, som till exempel kan innebära 

att lösa konflikter, turtagande, ge och ta, vara en bra kompis och visa respekt, ansvar och hän-

syn. Vidare menar förskollärarna att barnen utvecklar sin självkänsla och sin egen identitet. 

De lär sig även att hantera språk, grundläggande matematik och demokratiska värden. Det 

förskollärarna berättar för oss tycker vi stämmer överens med vad Lpfö98 (SKOLFS 1998:16) 

beskriver angående lek och lärande. Även forskarna i denna studie menar att leken är en vik-

tig del i barns liv. Alla barn tar varje tillfälle i akt till lek vilket vi menar visar på hur viktig 

leken är för barnen. En viktig aspekt när det gäller barns lek är att de lär sig nya saker hela 

tiden. Det kanske inte är just det som vi vuxna ser och upplever som lärande men barnen lär 

sig mycket mer än vad vi tror. Det verkar ändå som att alla förskollärare i studien är medvetna 

om hur viktig leken är för barns utveckling och hur kunskap och lärande växer fram när bar-

nen samspelar. Detta stämmer bra överens med det sociokulturella perspektivet där lärande 

ses som något som sker genom deltagande i en socialpraktik och där kunskap är något som 

finns mellan människor och som utvecklas genom samspel med andra (Davidsson 1999). Nå-

got som dock kan vara viktigt att tänka på är enligt oss att lärande i samspel med andra kanske 

inte alltid är något positivt. Det sociokulturella perspektivet målas ofta upp som något enbart 

positivt enligt vår mening men på en förskola där pedagogerna till exempel inte kommer 

överens med varandra kanske stämningen inte alls är bra. Om pedagogerna ständigt är irrite-

rade på varandra kan det resultera i att barnen irriterar sig på varandra och börjar bråka titt 

som tätt. Även i detta sammanhang skapas lärande i samspel med andra men vad barnen då lär 

kanske inte alls är något positivt och önskvärt.  

 

Hur kan då förskollärare främja leken? Under vår studie framhöll förskollärarna vikten av en 

inspirerande miljö på förskolan. Många talade om att ge barnen olika rekvisita och skapa lek-

världar för att utmana och utveckla barnens lek. En förskollärare ansåg att de på den förskolan 

hade en inspirerande miljö då de har olika rum såsom bilrum, dockvrå och byggrum. Vi ställer 

oss dock kritiska till att den miljön är inspirerande. Vi menar att rum som benämns med namn 

som tillexempel dockvrån ställer förväntningar på vad barnen förväntas leka där. En miljö där 

rummen inte benämns med namn anser vi främjar barnens fantasi och rummen påverkar inte 

vad barnen leker. På förskola B benämndes rummen med hemmet istället för dockvrån. För-

skollärarna menar att det är viktigt att vara lyhörd för barnens idéer och intressen. Om barnen 
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inte är intresserade är det svårt för en lek och ett lärande att äga rum. Precis som Löfdahl 

(2004) tycker vi också att ett meningsskapande är viktigt. Vi kan bara se till oss själva, vi 

vuxna undviker att göra saker som vi finner tråkigt och meningslöst. Vuxna tycker inte om att 

bli störda i sitt arbete likadant är det för barnen, de vill inte bli avbrutna i sin lek. När vi frå-

gade förskollärarna hur de kunde hämma leken var det när de många som svara att de hämmar 

leken när de avbryter för måsten. Enligt oss är detta ett svårt dilemma men vi tycker att för-

skola B har gjort en bra lösning genom att låta barnen avrunda sin lek. Vi vill även i det här 

sammanhanget påpeka att det är viktigt att vuxna förstår hur viktig leken är, att avbryta en lek 

är som att avsluta ett viktigt möte mitt i. Endast en förskollärare ansåg att de inte hämmade 

leken på förskolan, vilket vi ställer oss kritiska till. Vi anser precis som de övriga förskollärar-

na att leken hämmas när den avbryts och det är svårt att undvika, alla måste förr eller senare 

äta och maten serveras oftast vid ett visst klockslag.  

 

Alla förskollärare var överens om att barnen väldigt ofta leker mamma, pappa och barn. Pre-

cis som förskollärarna anser också vi att det är en lek som förbereder barnen inför framtiden. 

Några av förskollärarna talar om positiv och negativ lek. En förskollärare nämner också svaga 

och starka roller i leken. Vi menar att starka och svaga roller är något positivt i den bemärkel-

sen att barn i tillexempel en stark roll får känna på hur det är att bestämma. Ett barn i en svag 

roll kanske tycker om att bli omhändertagen och väljer att inta bebisrollen. Det vi ser som en 

viktig uppgift som pedagog är att vara observant på att inte samma barn alltid får vara en svag 

roll och att barnen väljer sina roller själva. Alla förskollärare var överens om att det är viktigt 

att vara observant och finnas till hands när barnen leker. Det fanns dock skilda meningar om 

hur pass involverad i leken man som pedagog bör vara. Vi tycker man får känna av situatio-

nen, ser leken ut att fungera bra finns det enligt oss ingen större anledning att lägga sig i. Ser 

leken orolig ut kanske man som pedagog ska försöka bli en deltagare. Vi menar även att pe-

dagogen kan delta fast det kanske inte behövs. Som förskollärare kan du genom att delta ut-

veckla lärandet i leken och föra den framåt.  

Friedrich Fröbel har en gång yttrat orden barnlekarna äro hjärtebladen till hela det framtida 

livet (Tellgren 2008), det tycker vi ger en bra förklaring till hur viktigt vi tycker det är med 

barns lek. Utifrån vad förskollärarna berättat för oss och som framkommit av studien tycker vi 

att det är extremt viktigt att framhålla leken som ett redskap i barns lärande och utveckling på 

förskolan.  Vi menar att det är av stor betydelse att pedagogen inser hur viktig leken är för 

barns lärande och har en förståelse för att när vi avbryter leken avbryts ett lärande. Vi vill nu 
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avsluta med en tänkvärd dikt: 

 
Lek är liv 

Barnen leker. När de leker ekar livets egna låtar i deras lekar. Gäll och yster – eller dystert dov lju-

der den så länge den får lov. Allt de tror och vet om verkligheten gör de lek av. Det är märklighe-

ten. Vuxna tror att lek är tidsfördriv. De har fel i detta. Lek är liv! KAJENN (Granberg 2000, s 58) 

 

6.5 Metoddiskussion 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer när vi genomförde denna studie. Vi anser att 

våra frågor som ställdes till förskollärarna var flexibla vilket enligt Repstad (2007) är positivt 

då för snäva frågor kan få intervjupersonen att svara slarvigt och känna sig mindre motiverad. 

Förskollärarna fick inte ut frågorna i förväg då vi på vissa förskolor skulle intervjua flera för-

skollärare på samma avdelning. Det som vi ansåg vara positivt med det var att förskollärarna 

inte kunde ”prata ihop sig” eller diskutera frågorna i förväg. Vi ville ha individuella svar. Det 

negativa vi kan se med att inte lämna ut frågorna i förväg är att svaren kanske inte blev så 

utförliga som de kunde ha varit. Något vi inte kan styra över är om förskollärarna gav oss de 

svaren på frågorna som de tror vi vill ha eller om de faktiskt svarade enligt egen mening. Vi 

får lita på att svaren vi fick är trovärdiga. Det vi ser som alternativ till kommande studier av 

samma karaktär kan vara att skicka ut frågorna i förväg och helt enkelt be pedagogerna att 

inte diskutera frågorna med varandra. Något som vi ställer oss kritiska till är att vi eventuellt 

kunde ha ställt mer följdfrågor under intervjuerna för att få mer utförliga svar. 

 

Till en början var vår tanke att göra observationer på förskolorna. Efter att ha börjat med att 

intervjua fann vi snart att det material vi fick var tillräckligt för undersökningen. Observatio-

ner på förskolan kräver medgivande av föräldrar vilket kan vara en tidsutdragen process. 

Även själva observationerna och transkriberandet av material är tidskrävande. Vi valde därför 

av tidsekonomiska skäl att inte genomföra några observationer.  

6.6 Förslag till fortsatt forskning 

I den här uppsatsen har vi berört områden angående förskollärares föreställningar om barns 

lek. Under vår studie har vi upptäckt att det finns mycket att forska vidare på vilket inte får 

plats i det här arbetet. Under intervjuerna med förskollärarna framkom material som vi endast 

berört till ytan. Det materialet var inte relevant för våra forskningsfrågor och det fanns heller 
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inte utrymme för en fördjupning av materialet. Hade vi haft möjlighet att göra en större upp-

sats skulle vi finna det intressant att fördjupa oss ytterligare. Våra förslag till fortsatt forsk-

ning: Vad är en inspirerande miljö för barns lek? Barns lek utifrån ett genusperspektiv. Barns 

tillträdes- och uteslutningsstrategier. Fri lek – finns det? 
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Bilaga 1) Intervjufrågor 

 

1) Är leken viktig?  

      Varför/ varför inte? 

 

2) Vad leker barnen på förskolan? 

 

3) Hur ser du på pedagogens roll i barns lek? 

 

4) Hur främjar ni som pedagoger leken på förskolan? 

 

5) Tror du att det finns tillfällen då ni som pedagoger på något vis hämmar leken? 

       I så fall när och hur? 

 

6) Vad tror du att barnen lär sig när de leker? 

 


