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Sammanfattning 

Studiens syfte är att synliggöra pedagogers föreställningar om lek och lärande i förskolans 

verksamhet. Den beskriver lek och synliggör lekens betydelse för barnet i dess lärandeprocess. 

Den lyfter även fram olika aspekter och problematiserar den vuxnes deltagande i leken. 

Frågeställningarna som studien bygger på är: vilka föreställningar förekommer i pedagogernas 

tal om lek och lärande? Vilka skillnader och likheter framkommer det av pedagogernas 

föreställningar om lek och lärande? Samt hur kan vi förstå lek i förhållande till lärande? En 

kvalitativ intervjumetod ligger till grund för studien och med inspiration av diskursanalys har vi 

försökt tolka pedagogernas föreställningar om det valda temat. För att besvara frågeställningarna 

har vi utöver intervjuerna använt oss av tidigare forskning för att synliggöra olika aspekter av lek 

och lärande.  Empirin bygger på intervjuer med fem olika pedagoger i förskolan och resultatet i 

vår studie är kategoriserat i underrubriker utifrån vad pedagogerna talar om i intervjuerna. Det 

framkommer i studien att pedagogerna anser att leken är viktig och att den har en stor 

betydelsefull del i barns utveckling, där de kan lära sig att kommunicera och förstå sin omvärld. 

Det framgår även av vår studie att lek och lärande är två begrepp som är oskiljaktiga i förskolans 

verksamhet. En annan viktig aspekt som framkommer är att barn ses som sociala och kompetenta 

att vara medskapare av sin omvärld.  
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1. Inledning

Under våra år som lärarstudenter har vi under den verksamhetsförlagda utbildningen 

(vfu) mött olika synsätt på lek. De erfarenheter vi fått från de förskolor vi varit på har 

skapat en nyfikenhet till att vilja ta reda på mer, om vad förskollärare har för 

föreställningar kring lek. Vi har mött förskollärare ute i verksamheten som varit 

passiva och även mött dem som varit delaktiga i barnets lek. En del har lagt ner mer 

engagemang för att skapa tillfällen där barnen kan ägna sig åt fri lek, medan andra 

ansett att det inte är lika viktigt som ett läranderedskap. Vi har även fått uppfattningen 

att en del pedagoger tycker att barn lär sig bäst på egen hand utan att vuxna är 

närvarande i leksituationer. Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) är leken av stor 

betydelse där barnen kan bearbeta sina upplevelser och känslor som de varit med om 

tidigare. Det är något vi funderat över och vill därför undersöka närmare vad 

förskollärare har för synsätt på lekens betydelse.  

Under de senaste decennierna har synsättet på barn förändrats. Hur barn lär sig och vad de har 

för kompetenser ses idag annorlunda mot förr. Från att enbart ha betonat barnets fysiska 

utveckling och sett leken som en möjlighet till att göra av med överskottsenergi, till ett synsätt 

där barn ses som sociala aktörer, där de utgår från att barnet är ett subjekt, som är kompetenta 

att handla och skapa sin omvärld. I likhet med den förändrade barnsynen har även kraven på 

pedagogerna förändrats. Deras viktigaste roll idag är att vara ett stöd för barnen i deras 

utvecklings- och lärandeprocess. I läroplanen för förskolan (Lpfö 1998/2010) betonas vikten av 

lekens betydelse för barnen och att det är viktigt att tillvarata barns lärande och stimulera till 

fortsatt utveckling. Det står skrivet i läroplanen att lek är en viktig del i barns utveckling och 

lärande, då de genom lek bland annat får möjlighet att utveckla sin fantasi, sociala kompetens 

och uttrycka sina känslor. Regeringskansliet (2006) tydliggör i konventionen om barns 

rättigheter barnens rätt till lek. ”Barnet har rätt till vila, avkoppling, lek och rekreation. Det har 

också rätt att vara med i och ta del av det konstnärliga och kulturella livet ” (Regeringskansliet 

2006, artikel 31).  
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1.1Syfte  

Syftet med denna studie är att synliggöra pedagogers föreställningar om lek och lärande i 

förskolans verksamhet.  

1.2 Frågeställningar 

För att lättare besvara syftet med studien, utgår vi från dessa frågeställningar: 

 Vilka föreställningar förekommer i pedagogernas tal om lek och lärande? 

 Vilka skillnader och likheter framkommer det av pedagogernas föreställningar om lek 

och lärande? 

 Hur kan lek förstås i förhållande till lärande? 

1.3Disposition 

Studiens inledande del är uppbyggd utifrån tre forskningsfrågor och tillsammans med ett syfte 

där studiens målsättning tydliggörs. I det andra kapitlet redogörs en teoretisk bakgrund där 

tidigare forskning, olika begrepp, vilket perspektiv studien bygger på samt olika aspekter kring 

pedagogers delaktighet i lek. Den teoretiska bakgrunden är ett stöd till resultatet och analysen i 

studien.  I kapitel tre argumenterar vi för vårt val av metod till studien samt de metodologiska 

övervägandena. Kapitlet innehåller även studiens urvalsprocess, genomförande, diskursanalys 

där vi tydliggör analysdelens tillvägagångssätt, studiens validitet och reliabilitet, de etiska 

överväganden vi tagit hänsyn till samt slutligen en metoddiskussion, där vi diskuterar vårt val av 

metod.  I det fjärde kapitlet presenteras studiens resultat med en analys av det. Det femte kapitlet 

innehåller en diskussions- och reflektionsdel av vår studie.  Slutligen följer en referenshantering 

samt bilagor, som består av en intervjuguide och mejlet till rektorerna.  
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2. Teoretisk bakgrund 

I följande text kommer en redogörelse för tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter och 

begrepp, som är relevanta för denna studies ämne. Dessa utgångspunkter är valda för att 

tydliggöra hur synen på lek har förändrats och vilka grundteorier som dagens syn på lek bygger 

på och ge en begreppsförklaring som stöd till resultatdelen. I texten kommer en redogörelse för 

vilket perspektiv studien baseras på.  

2.1Tidigare forskning - olika perspektiv på lek och lärande  

Begreppen lek och lärande har över tid haft olika innebörd och därför studerats ur olika 

synvinklar, till exempel utifrån erfarenheter, språk, utifrån kroppen eller utifrån tänkandet. Det 

som sammankopplar alla dessa olika synvinklar är att de använder sig av samma begrepp, 

nämligen lek. Ett gemensamt synsätt kring lek i västerländska samhällen är att den betecknas 

som en sysselsättning för barn, i vilken de lär sig att utvecklas. För att förstå lekens mening och 

uppkomst har bland annat pionjären Friedrich Fröbel skapat olika lekteorier för att lättare förstå 

vilket syfte lek har. Fröbels lekteorier grundar sig i olika synsätt kring lek och lärande. Mot slutet 

av 1800-talet var lekteoriernas synsätt på leken enbart baserat på barns fysiska utveckling, där 

barn skulle få ge uttryck för sin överskottsenergi (Löfdahl 2004).  

2.1.1 Friedrich Fröbels syn på barn och deras lek  

Ingrid Pramling Samuelsson och Sonja Sheridan (1999) påpekar att förskolans pedagogik har en 

lång historia bakom sig och grundar sig på Friedrich Fröbels tankar om barn. Han var grundaren 

av ”Kindergarten” där barnen gemensamt skulle leka och fostras till ansvarstagande människor. 

Hans lekteorier grundade sig utifrån synen att barn utvecklas utifrån deras inre drift med hjälp av 

vuxna, omgivningen och miljön som barnet befinner sig i. Kindergarten är grunden för förskolan, 

och grundidén var att samla alla barn i en gemensam sysselsättningsanstalt, där barnen skulle 

fostras och utvecklas till bra människor. Enligt Gunilla Lindqvist (1996) ansåg Fröbel att 

pedagogikens viktigaste del var lek, då det hjälper barnet att utvecklas både fysiskt och 

intellektuellt. Kindergarten skulle fokusera på barns lek, men samtidigt begränsades lekutrymmet 

på grund av andra aktiviteter. Fröbels teorier om lek utgår från två synsätt, frilek och styrd lek. 

Lindqvist (1996) beskriver en problematik med dessa synsätt. De synliggör inte relationen i 

leken, mellan barnet och omgivningen, vilket hon anser som viktiga för att leken skall bli 

pedagogisk och utvecklande.  
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2.1.2 Jean Piagets syn på barns lek och dess utveckling 

Även forskare som Jean Piaget har haft stort inflytande i förskolepedagogiken och vi vill hänvisa 

till hans syn på utveckling. Han utgick från en grundteori, där barn utvecklas genom att gå 

igenom olika utvecklingsstadier i en bestämd ordning. Stadierna är samma för alla barn oavsett 

deras härkomst och bakgrund (Öhman 2006). Piagets teori om barns kognitiva utveckling 

betonar att barnets utvecklingsförmåga sker i ett samband då barnet är aktivt både fysiskt och 

psykiskt. Hans synsätt skiljer sig från ett sociokulturellt perspektiv, då teorin betonar tänkandet 

som något entydigt. Hans teori var individbaserad, problem förklarades som individens 

tillkortakommanden utan att ta hänsyn till miljön och dess kontext. Då barnet mognar och uppnår 

ett visst utvecklingsstadium kommer problemet att lösas. Utmärkande för Piagets rationalistiska 

perspektiv är att förutsättningarna till tänkande är medfött och utvecklas inifrån. Barnet förstår 

sin omvärld genom att den möter och kombinerar olika objekt med händelser (Säljö 2000). 

Piaget intresserade sig för leken, han såg på den som en slags anpassningsfunktion. Han menade 

att de intryck som barnet får från det verkliga livet anpassar barnet och gör om det till en lek för 

att förstå och bearbeta sina intryck från omvärlden. I lek kan barnet möta alla sina känslor och 

händelser och bearbeta dem, för att de i framtiden skall kunna anpassa sig till och lära sig förstå 

det verkliga livet. Då barnet utövar samma lek flera gånger bearbetar det leken ännu mer och går 

in på djupet, detta gör att det får en ökad förståelse för sin omgivning (Jerlang 2008).  

2.1.3 Lev Semonovitj Vygotskijs teori om barn och dess behov av lek  

Den teori som numera görs gällande i förskolepedagogiken är Vygotskijs teori om barnets 

utveckling. Teorin grundar sig på att det är de inre föreställningarna som styr. Synen på lek 

framställs ur ett behovs- och motivperspektiv där barn leker för att skapa mening och inte för att 

göra av med sin överskottsenergi eller för lustens skull. Barn visar sin förståelse för omvärlden 

genom att kunna omvandla det konkreta i lek till något meningsfullt. Espen Jerlang och Suzanne 

Ringsteds (2008) tolkning på Vygotskij teorier om lek är att det inte är den viktigaste formen för 

att aktivera barn till att utvecklas. Han ansåg att lek var viktig, men inte den enda och viktigaste 

formen. Det är genom lek som barnet utvecklar sin medvetenhet om sig själv och omvärlden 

(Jerlang & Ringsted 2008).  
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2.1.4 Pedagogens delaktighet i lek  

Lindqvist (1996) förespråkar den vuxnes deltagande i leken. När den vuxne och barnet leker blir 

de tillsammans delaktiga i en gemensam lekvärld, vilket medför att det skapas ett socialt samspel 

mellan dem. Eva Johansson och Pramling Samuelsson (2006) beskriver ett antal pedagogers 

föreställningar om sin roll i lek och lärandesituationer. Det framgår att pedagogerna anser att 

leken bör vara planerad och beröra ett visst tema utifrån barnens intressen, för att lärandet skall 

bli gynnande för barnen. Pedagogens ansvarsroll är att observera leken och vid behov gå in och 

styra leken eller lösa konflikter. Forskarna anser att pedagogen skall bidra med att uppmuntra 

barnens initiativförmåga samt dela med sig av sina tankar och kunskaper för att skapa en mening 

till leken. Pedagogen skall alltid finnas tillhands för barnen då de kan behöva hjälp. För att leken 

skall bli givande för barnet bör pedagogen ta tillvara på händelser i leken som barnet medverkar i 

och tillsammans kan de reflektera och diskutera händelsen (Johansson & Pramling Samuelsson 

2006).  

Genom att pedagogen medverkar i leken kan de stödja barnen i deras lärandeutveckling. 

Pedagogen kan ses som en förebild för barnen, då den visar hur de skall uppträda i olika 

situationer. En viktig uppgift är att försöka få alla barn att känna sig delaktiga i leken, de barn 

som har svårt för att ta sig in i en lek kan behöva mer stöd av en vuxen (Pramling Samuelsson 

& Sheridan 1999). I likhet med Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser Pia Williams 

(2006) att det finns barn som ibland inte känner sig delaktiga i gemenskapen och därför 

behöver pedagogen som hjälp och stöd att ta sig in i gemenskapen. Ole Fredrik Lillemyr (1990) 

beskriver en annan aspekt av pedagogers delaktighet i lek. Pedagogernas roll i leksituationer 

kan ses som ett inlärningsredskap, där pedagogen medvetet går in för att styrka barnets redan 

inlärda kunskaper samt korrigera barnets lekbeteende till en önskvärd lek.  

Normer och värderingar i lokalmiljön (t.ex. i hemmet eller på daghemmet) skapar förutsättningar 

och begränsningar för vad barnen kan ”tillåta” sig i en bestämd roll i rolleken (Lillemyr 1990, s. 

105).  

Charlotte Tullgren (2004) anser att pedagoger som deltar i barns lek har en möjlighet att 

övervaka och observera vad som händer i leken, vilket medför att de kan gå in i leken och styra 

och korrigera barnen. Utifrån pedagogernas synsätt för vad en god lek är så styrs lekens innehåll. 

Till den goda leken räknas lekar som håller sig inom normen för den generella 

moraluppfattningen i samhället.  
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Barnen har helt enkelt ett ansvar för att utnyttja sin frihet och sysselsätta sig med något 

som av pedagogerna uppfattas som meningsfullt, en förpliktelse att leka aktivt (Tullgren 

2004, s.64).  

Lekar som faller utanför ramen för den goda leken anses som obetydliga i lärandesammanhang, 

vilket forskaren anser som problematiskt då barn kan ha ett behov av att uttrycka sig i sådana 

lekar, för att bearbeta upplevelser och gå framåt i sin utveckling (Tullgren 2004).    

2.2 Centrala begrepp 

Under denna rubrik kommer vi redogöra för olika centrala begrepp inom lek. För att förstå 

lekens olika former är det viktigt att definiera vad som menas med lek. Begreppen som ska 

definieras är lek, fantasilek/låtsaslek, rollek, lärande och lek samt lärande.  

Enligt Lindqvist (1996) var det Fröbel som synliggjorde lek som en fri lek. För pedagoger kan 

det finnas en osäkerhet kring hur de ska förhålla sig till lek. Lekens utveckling har inom 

förskolepedagogiken influerats av två förhållningssätt, frihet och styrning. Lindqvist (1996) 

skriver att dessa synsätt har skapat hinder för pedagogikens utveckling då de inte har tagit 

hänsyn till varken samhälliga eller kulturella kontexter i samband med lekens utformning.  

Relationen mellan de medverkande i lek och dess kontext har inte setts som viktiga att ta hänsyn 

till då lek studerats.  Även Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) förklarar att lek inom 

förskolan har influerats av två olika synsätt, ett romantiskt där leken ses som ”fri” samt ett mer 

funktionellt synsätt där lek är mer styrd av de vuxna. Dessa olika aspekter av lek är skilda från 

varandra och har olika teorier och tolkningar om vad lek är. Den fria leken innebär att det är 

barnen som själva styr lekens innehåll utifrån deras inre behov av att få uttrycka sig. I den styrda 

leken är det pedagogerna som bestämmer och styr lekens innehåll.  

2.2.1 Olika synsätt på lekbegreppet  

Den första lekforskaren i Sverige är en kvinna vid namn Birgitta Knutsdotter Olofsson (1987). 

Hennes forskning inriktar sig på vad lek är och hur den kan studeras. Hon anser att lek i grunden 

är något socialt. Redan under barns första levnadsår lär de sig tillsammans med vuxna vad en lek 

är och hur den kan tillämpas. Det kan vara problematiskt för det lilla barnet att särskilja på vad 

som betecknas som lek och vad som inte är lek. Till en början passar den vuxne bäst att leka med 

då den visar lekens värld för barnet. Då barnet utvecklas med tiden och blir äldre förändras leken 
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och barnet söker sig till andra barn med samma utvecklingsnivå och barnet lär sig även att leka 

enskilt (Knutsdotter Olofsson 1987).  

Enligt Johansson och Pramling Samuelsson (2006) kan det vara problematisk att definiera lek, 

då det inte är något entydigt begrepp. Enligt forskarna finns det många olika synsätt på lek. I 

den kan det ges uttryck för engagemang, hängivenhet, fantasi och även spänning. Då barnet 

leker skapas ett socialt sammanhang, eftersom det kommunicerar genom att tala eller tänka 

kring handlingarna i lek. Forskarna skriver att enskild lek även kan vara kommunikativ då 

barnet kan kommunicera med en fiktiv person i en fantasivärld. Då barnet leker tillsammans 

med andra barn får det möjlighet att uppleva sin livsvärld med någon annan och även få 

förståelse för den andres perspektiv. I leksituationer kan barn skapa mening där inget handlande 

kan ses som direkt rätt eller fel. Genom lek skapas och förändras reglerna av deltagarna vilket 

gör leken till en lärandemiljö där barn utvecklar sin sociala kompetens (Johansson & Pramling 

Samuelsson 2006).  Johansson och Pramling Samuelssons (2006) beskrivning av begreppet lek 

kan återkopplas till Annica Löfdahls (2004) resonemang kring lek. Hon argumenterar för att 

barn genom lek kan få föremål och olika begrepp att skapa en mening och betydelse i den 

sociala kontexten. Knutsdotter Olofsson (1987) anser att beroende på hur man definierar 

begreppet lek blir synen på vad som är lek olika. Om lek ses utifrån ett perspektiv med fokus på 

motoriken i aktiviteten kan det inte kallas för lek, utan bara motorisk övning. För att det ska 

kallas lek bör barnet leka i aktiviteten, inte bara göra den. Forskaren beskriver vidare att det 

bara är de som är involverade i leken som vet vad den handlar om och om det kan klassas som 

lek (Knutsdotter Olofsson 1987).   

2.2.2 Låtsaslek/fantasilek 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) beskrivs låtsasleken som en lek där barnet till en början 

leker enstaka handlingar som saknar sammanhang.  Det kan till exempel vara att barnet 

låtsasdricker ur ett glas. I detta skede sker leken i närhet av verkligheten. Föremålet som barnet 

leker med måste vara i likhet med det verkliga föremålet. Låtsasleken utvecklas genom att 

barnet börjar ta in andra föremål i leken, till exempel att barnet matar en docka. Nästa steg är 

att barnet försöker kommunicera om föremålet, till exempel beskriva att dockan är hungrig. 

Vidare i leken kan barnet ersätta föremålen med fantasiföremål, de måste inte vara i likhet med 

de verkliga föremålen, som till exempel en kloss kan symbolisera en kopp. Då barnet blir äldre 
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utvecklas leken och barnet kan nu leka med påhittade lekkamrater (Knutsdotter Olofsson 

1987). Med hjälp av en fantasiförmåga kan barnet skapa en lek som inte är i likhet med 

verkligheten utan barnet skapar då en fantasivärld (Knutsdotter Olofsson 2003). Vidare 

beskriver Knutsdotter Olofsson (1987) att det som karaktäriserar en fantasilek är en 

kombination av nyskapande kunskap och barns minnen. Barn skapar fantasilek genom minnen 

som de upplevt i det verkliga livet, därför kan fantasilek utveckla barnets kunskap om 

verkligheten. Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) vidareutvecklar begreppet fantasilek 

och förklarar det som ett sätt för barn att kunna förstå och leva sig in i andra barns perspektiv. 

Genom lek lär sig barn att förstå varandra och även synliggöra sin egen synpunkt 

2.2.3 Rollek 

Enligt Knutsdotter Olofsson (2003) handlar rollek om att barnet leker att den är någon annan 

och bygger upp rollkaraktärens identitet genom att uppträda och tala som rollfiguren gör. I 

likhet med Knutsdotter Olofsson (2003) anser Löfdahl (2004) att rollek handlar om att barn 

gestaltar olika roller i lek.  De olika rollerna kan till exempel symbolisera en familjemedlem 

eller en karaktär inom ett visst yrke.  Lindqvist (1996) beskriver rollek som en träning för barn 

att utveckla den kommunikativa förmågan. Genom språket kan de skapa regler och bestämma 

handlingen för hur leken ska utformas.   Den första och vanligaste rolltypen att gestalta är 

familjerollen, därefter yrkesroller och fantasiroller. Dessa roller frambringas i förhållandet till 

andra roller inom samma rollkategori.  

I rolleken spelar barnet en annan roll och låtsas att den är någon annan än sig själv. Det är genom 

handlingarna och rollfigurernas relation till omgivningen som bestämmer leken. Inom rolleken 

finns det tre underkategorier. I familjerollerna låtsas barnet vara någon i sin familj som den 

möter dagligen.  Vanliga roller som gestaltas är mamma, pappa, storasyskon och bebis samt 

pedagogerna på barnets förskola. I stereotypa karaktärsroller låtsas barnet vara olika 

yrkeskaraktärer som är stereotypa i samhället. Dessa yrkesroller saknar en stark personlighet och 

är väldigt begränsade i rollutövandet, vanliga roller att gestalta är polis, brandman, läkare m.m. I 

rolleken kan barnen även anta fiktionsroller. Dessa roller innebär att barnet låtsas vara roller som 

kopplas till bland annat figurer hämtade ur påhittade historier. Exempel på sådana roller kan vara 

Askungen eller Nalle Puh (Knutsdotter Olsson 1987). 
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2.2.4 Lärandets betydelse  

Förskolans läroplan (Lpfö 1998/2010) betonar vikten av lärande i förskolan, lek är en viktig del i 

barns lärandeutveckling. Genom lek lär sig barn att bland annat utveckla sin fantasi, inlevelse 

och förmågan att kommunicera. Ett av förskolans viktigaste uppdrag är att hjälpa barnen i sin 

lärandeprocess, genom att uppmuntra deras lust till att lära. Johansson och Pramling Samuelsson 

(2006) förklarar hur synen på lärandebegreppet har förändrats. Synen på lärande har gått från en 

syn där barnets lärandeprocess var starkt kopplad till individuell utveckling och mognad. 

Lärandet byggde på ett generellt tankesätt där alla barn utvecklas på samma sätt och inte utifrån 

individen. Erfarenheten hade då ingen betydelse för barnets lärande i detta synsätt. Numera ses 

lärande som något som sker i samspel med andra och utgår från barnets tidigare erfarenheter. 

Kommunikationen har en stor och viktig roll i barnets lärandeprocess, både mellan vuxen och 

barn och barn till barn, där lärandet sker i socialt samspel mellan individerna (Johansson & 

Pramling Samuelsson 2006).  

 

Enligt Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) så är lärandet en process, där barnet lär sig nya 

saker och får utmana sina tidigare erfarenheter och lärdomar som leder till att de utvecklar nya 

erfarenheter. Forskarna förklarar att lärandet i förskolan är en viktig del, då det fokuserar på att 

barn ska lära sig att hantera vardagliga situationer som kan uppstå i förskolans verksamhet och 

även utanför förskolan. Exempel på lärande för små barn är att kunna klä på sig själv, äta mat, 

kunna handla i olika situationer på egen hand (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

Engagemang och lusten att lära är viktiga utgångspunkter i barns lärandeprocess, barnet lär sig 

bäst om det är intresserad och känner engagemang till det som de ska lära sig. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2006) anser därför att leken är en viktig del i barns lärande. Lek och 

lärande ses som en helhet där barn lär genom lek. Lärandet kan ske på olika sätt, bland annat 

genom att barnet iakttar sin omgivning och imiterar den, experimenterar sig fram för att lära 

samt kommunicerar med sin omgivning för att ta del av sociala kunskapen. Forskarna anser att 

barn lär bäst om pedagogerna använder sig av situationer där barnet kan utmanas genom att 

tänka och reflektera kring situationen de befinner sig i. Ett annat sätt att hjälpa barn i deras 

lärande utveckling är att pedagogen försöker tänka och tala i samma nivå som barnet befinner sig 

i för att hjälpa barnet att förstå sin omvärld (Johnsson & Pramling Samuelsson 2006). 
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2.2.5 Lek och lärande  

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) förespråkar lek och lärande som oskiljbara, då de 

ofta kopplas samman i samband med barns utveckling. I leksituationer finns det möjlighet för 

barnet att lära samtidigt som det i lärandesammanhang finns möjlighet till uttryck av lek. I barns 

värld är lek och lärande sammankopplade och därför är det viktigt att förskolan ser dessa 

begrepp som en helhet.  Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) anser att lek medför ett 

lustfyllt lärande. I lek lär sig barn att utveckla sin fantasi, kommunikationsförmåga och att lära 

sig samarbeta. Genom lek lär sig barnet att förstå sina lekkamraters perspektiv och får därför en 

inblick i hur man kan se omvärlden utifrån ett annat synsätt.  I leksituationen får barnet möjlighet 

att utveckla sin sociala kompetens, lär sig att visa olika känslor och förstå andra människors 

känslor. Tillsammans kan barnen hitta lösningar för att utveckla leken. Under lekens gång kan 

det uppstå konflikter där barnen utvecklar och använder sig av deras samarbetsförmåga för att 

lösa (Pramling Samuelsson & Sheridan 1999). 

Williams (2006) anser att en viktig aspekt på lärande är samlära, där barn lär sig av varandra, 

genom samspel och medhjälp av deras kommunikativa förmåga. När barn leker och utvecklas så 

utvecklar de samtidigt en social kompetens. Forskaren anser att samlära inte enbart skapas 

mellan vänner, utan det kan utvecklas även genom konflikter mellan människor, då de får ge 

uttryck för sina åsikter och ståndpunkter. Att lära av varandra är ett förhållningssätt till kunskap 

och till andra människor. Individer skapar tillsammans mening och utvecklar sin förståelse för 

andra människor genom att dela med sig av sin syn på omvärlden.    

2.3 Teoretisk utgångspunkt - sociokulturellt perspektiv   

I vår studie har vi valt att utgå från ett sociokulturellt perspektiv, då det är grunden för lek och 

lärande.  Perspektivet bygger på Vygotskijs teorier och lär bland annat utvecklats i Sverige av 

Roger Säljö (2000). Vi anser att fördelen med att utgå från detta perspektiv är att det blir lättare 

att förstå leken, då vi vill förstå den i sociala sammanhang. I ett sociokulturellt perspektiv är 

utgångspunkten det gemensamma samspelet för personlig utveckling. Perspektivet betonar 

människans förhållande till omvärlden. Kommunikation och språk är viktiga redskap i 

lärandeprocessen och hjälper till att koppla ihop barnet med dess omgivning. Genom att barnet 

lär sig att kommunicera om vad som händer i dess omgivning, skapas en delaktighet gentemot 

andra individer som gör att barnet kan ta del av färdigheterna och kunskaperna som finns i 
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omgivningen. Då barnet iakttar andras olika förhållningssätt lär de sig urskilja vad som är 

värdefullt att ta till sig (Säljö 2000). 

Forskningssynen kring lek har förändrats radikalt under de sista två decennierna. Från en syn på 

lek utifrån ett kognitivt och utvecklingspsykologiskt tänkande har även ett sociokulturellt 

perspektiv framkommit. Löfdahl (2004) förespråkar det sociokulturella perspektivet i synen på 

barn och lek. Perspektivet betonar vikten av att se lek i ett sammanhang där barn utvecklar sin 

förståelse och sitt meningsskapande på sina egna unika sätt. Lek ses som kontextberoende där 

olika delar samverkar med varandra för att skapa mening. Den förändrade synen på lek 

härstammar från en förändrad syn på barn, där man numer betraktar lek mer som ett 

lärandeverktyg. Löfdahl (2002) anser att det sociokulturella perspektivet utgår från att barn är 

sociala aktörer, det vill säga att de är aktiva medkonstruktörer av sin egen omgivning. Det är 

barnens intresse och behov som styr varje individs unika kompetens.  

Williams (2006) har liknande tankegångar som Löfdahl (2004). Hon betonar att lärande sker i ett 

samspel mellan människor. Hon anser att kunskapen hos människan utvecklas på olika sätt 

beroende på vilka sammanhang och kontexter som människan befinner sig i. Säljö (2000) anser 

att språket och tänkandet hör ihop när man lär, och genom att språket kontrollerar tänkandet så 

skapas en djupare förståelse för kunskapen. Williams (2006) beskriver att det är genom 

samspelet som barn lär sig de kommunikativa handlingarna som att tala, men även till exempel 

hur de ska tänka och hur de ska handla i olika situationer.  

Säljö (2000) och Williams (2006) delar synsättet att barn och vuxna lär av varandra i ett samspel, 

genom att den som är mest kunnig i en specifik kunskapssituation lär den som har mindre 

kunskap. De olika kunskapssituationerna är föränderliga beroende på gruppens medlemmar och 

vad de besitter för olika kunskaper samt vilket sammanhang de befinner sig i. Genom den sociala 

miljön skapas en ny kunskap för alla medlemmar i gruppen, då de hela tiden lär sig nya saker av 

varandra. I ett sociokulturellt perspektiv är lärandet inte skilt från sitt sammanhang.  Perspektivet 

utgår från lärande i grupp där de kulturella aspekterna ligger i fokus (Williams 2006).  Williams, 

Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) anser att det är viktigt att skapa en miljö där barnen 

kan bli delaktiga i förskolans pedagogiska verksamhet, detta för att de lättare skall utveckla det 

egna lärandet med hjälp av pedagogernas stöd.  
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2.4 Fortsatt problematisering 

Den tidigare forskningen tar upp två olika sätt att se på pedagogers delaktighet i lek. Det 

framkommer av forskare som Lindqvist (1996), Johnsson och Pramling Samuelsson (2006) att 

den vuxnes deltagande i lek gynnar barnet i dess lärandeprocess. Tullgren (2004) och Lillemyr 

(1990) synliggör ett kritiskt tänkande kring pedagogers delaktighet i lek. De lyfter fram att det 

kan leda till att pedagogerna är med och styr lekens innehåll för mycket. I förskolans läroplan 

(Lpfö 1998/2010) framhålls vikten av lek i förskolans verksamhet där barn med hjälp av lek 

utvecklas. Forskare som Löfdahl (2004) och Williams (2006) framhåller vikten av det sociala 

samspelet mellan individer. De anser att lärande sker bäst i samspel med varandra. Tullgren 

(2004) problematiserar den goda leken och anser att lekar som faller utanför ramen för en god 

lek bör få utrymme i förskolan. Efter att vi har satt oss in i tidigare forskning så har vi blivit 

nyfikna på om det finns några likheter mellan tidigare forskning och pedagogers föreställningar. 

Vi vill synliggöra pedagogers föreställningar om lek och lärande och tolka det i förhållande till 

den tidigare forskningen. Studien bidrar till en ökad förståelse för leken och dess betydelse i 

barnets lärandeprocess. Den lyfter även fram olika aspekter och problematiserar den vuxnes 

deltagande i leken.  
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3. Metod 

I följande kapitel kommer vi att redogöra för hur studien har genomförts. Vi har delat upp 

kapitlet i följande underrubriker: metodval, övriga forskningsmetoder, urval, genomförande, 

validitet och reliabilitet samt metoddiskussion.  

3.1 Metodval  

Studien grundar sig på en kvalitativ datainsamlingsmetod. Då syftet med studien är att ta reda på 

förskollärares föreställningar om lek och lärande ansåg vi att denna metod var bäst lämpad för att 

uppnå syftet. För att på bästa sätt synliggöra pedagogernas föreställningar har vi valt att använda 

oss av intervjuer för att samla in data som vi sedan analyserat. Anledningen till att vi inte valde 

att använda oss av en kvantitativ forskningsmetod var för att den riktar in sig på sifferdata utan 

att se till en djupare personlig utgångspunkt. Kvantitativ forskning utgår från hur något är, med 

hjälp av statistisk beräkning, medan den kvalitativa metoden synliggör tolkningen av hur något 

är eller kan vara (Fejes & Thornberg 2009).  

Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) anser att en kvalitativ forskningsintervju grundar sig 

på ett socialt samspel mellan deltagarna i intervjun. För att intervjun skall bli betydelsefull krävs 

det att intervjuaren, eller som i vår studie intervjuarna, besitter kunskap om ämnet inför 

intervjun.  Det är särskilt viktigt för att kunna ställa följdfrågor till intervjupersonen och på så 

sätt skapa ett socialt samspel (Kvale & Brinkmann 2009). Resonemanget går att härleda till 

Andreas Fejes & Robert Thornberg (2009) som anser att en svaghet med metoden kan vara de 

som intervjuar. De besitter en central roll och har huvudansvaret för att intervjun ska bli 

betydelsefull och tillföra något nytt till studien. Om de som intervjuar inte har de kunskaper och 

färdigheter som krävs blir resultatet innehållsfattigt. Forskarna anser att det finns olika sätt att 

använda metoden på. Det är ingen entydig metodväg utan metodsättet bestäms beroende på 

vilket syfte forskningen har samt sättet att analysera insamlad data på (Fejes & Thornberg 2009).  

Studien inspireras, som vi tidigare nämnt, av ett sociokulturellt perspektiv. I ett sociokulturellt 

perspektiv ses barn som aktiva och kompetenta medsökande av kunskap. I perspektivet skapas 

kunskap genom sociala sammanhang (Löfdahl 2002). Inom perspektivet styr erfarenheter och 

kunskaper den egna individens handlande. De intryck individen får från sin omgivning har också 

betydelse för hur den handlar i olika situationer (Säljö 2000).  
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3.2 Metodologiska överväganden   

Det finns många olika forskningsmetoder att använda sig av som utgångspunkt i en kvalitativ 

studie, det kan exempelvis vara intervjuer och observationer. Utifrån vilka olika aspekter som 

ska belysas i studien bestäms vilken metod som passar bäst(Fejes & Thornberg 2009). Vi 

kommer att förklara några av dem och förklara studiens metodfokus.  

3.2.1 Intervjuer 

Vi har använt oss av intervjuer som metod för att vi i enlighet med Kvale och Brinkmann 

(2009) anser att den kvalitativa forskningsintervjun passar som metod, då forskaren vill 

undersöka något utifrån någon annan individs perspektiv. Forskaren tolkar sedan 

intervjupersonens tankesätt av dess livsvärld och fokuserar på de bakomliggande 

föreställningarna kring vad som sägs. Intervjun utgår från ett samtal mellan intervjuaren och 

intervjupersonen där forskaren ställer ett visst antal frågor utifrån ett specifikt ämnesområde.  

Martyn Denscombe (2009) tydliggör att intervjuer bygger på frivilligt deltagande där den 

intervjuade är medveten om att intervjun är ett sätt för forskaren att samla in data för ett 

forskningssammanhang. 

När forskaren behöver få insikt i saker som människors åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter utgör intervjuer med största sannolikhet en lämpligare metod (Denscombe 2009, 

s.232). 

Forskaren redogör för tre olika intervjumetoder att använda sig av. Den första är 

strukturerade intervjuer som bygger på frågor som ställs utifrån en specifik mall. Den 

intervjuade personen får välja mellan olika svarsalternativ som forskaren bestämt på 

förhand. Den andra intervjumetoden är semistrukturerade intervjuer som bygger på att 

intervjuaren svarar på ett antal frågor. Utifrån svaren på frågorna ger forskaren vid behov 

olika följdfrågor för att den intervjuade skall utveckla svaren. Den tredje metoden är 

ostrukturerade intervjuer där forskaren inte intar en stor roll i intervjun. Fokus ligger på den 

intervjuades tankar utifrån ett visst tema (Denscombe 2009). Vi har valt att använda oss av 

semistrukturerade intervjuer i vår studie då vi anser att denna intervjumetod passar studien 

för att vi skulle ha möjligheten att ställa följdfrågor efter intervjupersonens svar. Under 

intervjuerna har vi ställt olika följdfrågor till intervjupersonen för att få mer utvecklade svar. 
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3.3 Urval 

För att uppnå studiens syfte valde vi att ta kontakt med ett antal pedagoger. Målet var att få ta del 

av deras föreställningar kring lek och lärande. Vi sökte kontakt med tio rektorer på förskolor som 

ligger i en mellanstor kommun, där förskolorna låg geografiskt långt ifrån varandra. Vi 

kontaktade rektorerna för att sedan via dem komma i kontakt med pedagogerna. Vi letade upp tio 

förskolor genom den kommunens hemsida och skickade mejl (se bilaga 1) som innehöll 

information om oss och vad studien handlade om. Tre rektorer svarade på vår förfrågan och 

genom dem fick vi kontakt med fem stycken pedagoger som gärna ställde upp på en kvalitativ 

forskningsintervju tillsammans med oss. Tre av de intervjuade pedagogerna kommer från samma 

förskola men från olika avdelningar, de resterande pedagogerna var från två skilda förskolor. 

Tidsaspekten gjorde att vi begränsade oss till fem intervjuer. Vårt syfte med en sådan intervju var 

att tolka och beskriva pedagogernas egna perspektiv på lek och lärande. Alla pedagogerna har 

förskollärarutbildning. Utifrån studiens syfte och frågställningar så hade inte spelat någon roll 

om de haft en annan pedagogisk utbildning, då vi anser att till exempel en barnskötare med 

många års erfarenhet i förskoleverksamheten även kan besitta föreställningar om lek och lärande 

som kan vara av intresse för vår studie.  

3.4 Genomförande  

Efter att vi fått kontakt med pedagogerna och de bekräftat att de ville ställa upp på intervjun så 

började vi utforma en intervjuguide (se bilaga 2). Guiden innehöll 15 stycken frågor som 

berörde ämnet lek och lärande, ur olika aspekter. Frågorna utformades för att lättare kunna 

besvara studiens syfte. Då syftet var att ta reda på pedagogernas föreställningar om lek och 

lärande, valde vi att utforma våra intervjufrågor utifrån olika teman som är relevanta för 

studien. De teman vi utgått från då vi formulerat frågorna är: Hur kan lek förstås, vilken 

betydelse har lek för lärande och pedagogens roll i leksituationer. Intervjuguiden består även av 

två allmänna frågor vilka var till för att skapa en uppfattning om vem den intervjuade 

pedagogen var. Utifrån dessa teman kan frågeställningarna besvaras då de berör olika aspekter 

av lek och lärande. 

Vi besökte pedagogerna ute på deras arbetsplatser för att underlätta för dem att kunna gå ifrån 

arbetet och ställa upp på vår intervju. Vi gjorde ett medvetet val att inte skicka några 

intervjufrågor till pedagogerna inför intervjuerna, vi förklarade enbart i stora drag vad intervjun 
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skulle handla om. Detta val gjorde vi för att vi ville synliggöra pedagogernas spontana 

föreställningar och inte ge dem tid att öva in svar som skulle kunna anses moraliskt rätta. 

Intervjuerna genomfördes som personliga intervjuer och spelades in på en mobiltelefon för att 

lättare kunna analyseras. Efter att vi fått svar på vissa frågor ställde vi en del följdfrågor för att 

få en djupare förståelse för deras tankesätt. Följdfrågorna var inte nedskrivna från början utan 

ställdes utifrån pedagogernas svar, vilket medförde att de såg olika ut. Frågornas utformning 

var relativt öppna för att vi ville synliggöra pedagogernas tankar och inte få svar efter en 

bestämd mall. Att strukturera upp intervjuerna på detta sätt kan kopplas till Denscombe (2009) 

och hans beskrivning av semistrukturerade intervjuer. En sådan intervju har fokus på färdiga 

frågor men med flexibla följdfrågor och ordningsföljd beroende på samspelet med den 

intervjuade. Det är den intervjuades tankar och erfarenheter som ligger i fokus för hur intervjun 

ska utformas. Efter intervjuperioden började vi att transkribera och analysera intervjusvaren.  

3.5 Diskursanalys 

Till hjälp för att analysera intervjusvaren valde vi att använda oss av inspiration från 

diskursanalys. Denscombe (2009) förklarar diskursanalys som ett tillvägagångssätt för att 

analysera olika texter som till exempel intervjuer, böcker, artiklar och bilder. Genom att 

analysera kvalitativa data med hjälp av diskursanalyser, betonas det osagda mer än det som 

faktiskt sägs, forskaren måste läsa mellan raderna för att kunna förstå vad människan försöker 

förmedla genom talet. Genom diskursanalys kan forskaren synliggöra hur texter och tal används 

för att bland annat skapa mening och förmedla dolda budskap, som till exempel normer och 

värderingar. När data skall analyseras utgår forskaren från kunskap som redan existerar i 

samhället och med hjälp av förutfattade meningar och förförståelse kring data analyseras det 

utifrån forskarens tolkning av det.  En kvalitativ dataanalys har ingen entydig dimension 

eftersom den är beroende på hur skicklig forskaren är på att tolka data.  Olika forskare kan få 

fram olika resultat och slutsatser även om de analyserar samma data och använder sig av samma 

metodval (Denscombe 2009). Eva Bolander och Andreas Fejes (2009)  beskriver diskursanalys 

som en helhetsanalys. Data analyseras utifrån sin helhet och de anser att det inte finns en lika 

stark betoning på delarna som Denscombe (2009) anger. Bolander och Fejes (2009) skriver att 

inom diskurser beskrivs verkligheten ur olika synvinklar. Vissa beskrivningar ses som mer 

sanningsenliga än andra beroende på vilket sammanhang som är gällande. Alla människor tolkar 
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omvärlden olika, därför finns det inte en specifik sanning. När forskaren analyserar diskursen är 

den intresserad av att se vilken sanning som är mest dominerande i en specifik diskurs.  

Enligt Göran Bergström och Kristina Boréus (2000) förknippas diskursanalys oftast ihop med 

Michel Foucault. När man betraktar diskursanalys utifrån hans perspektiv så synliggörs ett 

maktperspektiv som påvisar att diskurser kontrollerar människan. Makten utvecklas i 

människans relationer till andra individer. Diskurser kan begränsa människor, men även skapa 

möjligheter. Hur vi talar om världen, vad som kan anses som rätt eller fel härstammar från olika 

diskurser, som styr den sociala människan.   Forskarna anser att det kan anses problematiskt att 

använda diskursanalys, då den inte besvarar frågor om varför fenomen uppstår eller orsaken 

bakom den. Detta är något vi har tagit i beaktning i vår studie och vårt syfte är inte att beskriva 

varför pedagogernas föreställningar ser ut som de gör, utan vi vill belysa vad de har för 

föreställningar om lek och lärande.    

3.6  Validitet och Reliabilitet 

Validitet beskrivs i Kvale och Brinkmann (2009) som ett sätt att påvisa studiens sanningsgrad. 

Genom validitet undersöks om det finns bevis för studiens giltighet och riktighet. Reliabilitet 

beskrivs av de ovannämnda forskarna som ett sätt att se hur pålitlig forskningen är och om fler 

forskare kan använda sig av samma studie som utgångspunkt i deras forskning.  

3.6.1 Validitet  

Inom forskning handlar validitet om att använda sig av erkända forskningsmetoder för att 

komma fram till trovärdiga resultat. Det är viktigt att forskaren har ett kritiskt förhållningssätt 

till metodval och även valet av data (Denscombe 2009). Det är viktigt att forskaren skall kunna 

verifiera sin studie som trovärdig annars är det svårt för allmänheten och andra forskare att få 

en tillförlitlighet till resultatet i studien.  För att påvisa studiens trovärdighet så krävs det att den 

bygger på välkända metoder som tidigare forskare använt, som inom forskningsvärlden anses 

erkända och välgrundade. För att skapa en bra validitet i vår studie började vi med att läsa in 

oss på ämnet lek och lärande, samt titta på tidigare intervjuguider som inspiration för att sedan 

skapa vår egen intervjuguide. En problematik som kan uppstå i och med tillförlitligheten i 

studien är att svaren inte alltid är fullständigt uppriktiga, pedagogerna kanske inte vill utge sig 

för att vara en dålig pedagog och ha kontroversiella åsikter som inte passar in i förskolenormen 

för den gode pedagogen. Denna problematik hade vi i åtanke då vi valde att inte skicka ut vår 



18 

 

intervjuguide i förväg, för att vi enbart ville ta tillvara på pedagogernas spontana föreställningar 

och inget inövat svar. Även med denna medvetenhet i baktanke är det svårt att bevisa om 

pedagogerna talat osanning eller inte under intervjuerna, vi får förlita oss på att pedagogerna 

gett oss deras riktiga föreställningar i så stor grad som möjligt (Denscombe 2009).  

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om att man som forskare har i åtanke under intervjun att intervjupersonen 

kan förändra sitt svar och även uttrycka sig olika beroende på den som intervjuar och vilken 

situation den befinner sig i. Det handlar även om till vilken grad det går att förlita sig på 

forskningen, med reliabilitet granskas och reflekteras hur pålitliga intervjuerna är. För att en 

studie skall ses som vetenskaplig bör den ha hög reliabilitet, där data från studien går att 

noggrant kontrollera. Det centrala inom reliabilitet ligger i kommunikationen mellan hur 

intervjuaren och den intervjuade upplever sin omvärld (Kvale & Brinkmann 2009). Studien är 

baserad på ett medvetet förhållningsätt till reliabilitet, då vi haft en kritisk syn på vår 

förförståelse, den litteratur vi läst, tidigare forskning samt de teorier och metoder som vi använt 

oss av i studien. Intervjuguiden kan användas vid andra tillfällen av andra forskare, vilket gör 

studiens resultat mer kontrollerbart. För att öka reliabiliteten i vår studie så har vi valt att 

synliggöra valda delar ur våra intervjuer i vårt resultat, detta för att ge belägg till det vi skriver i 

studien. För att kvalitetssäkra våra intervjusvar har vi använt oss av inspelning och transkribering 

av intervjuerna, för att vara säkra på att all viktig information har synliggjorts.  

3.7 Etiska överväganden 

Innan vi påbörjade vår studie så tog vi ställning till ett antal etiska överväganden utifrån 

Vetenskapsrådets (2002) rekommendationer där det nämns fyra huvudkategorier som är viktiga 

att ta ställning till i forskningssammanhang. Dessa principer är samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet, och nyttjandekravet. Samtyckeskravet betonar vikten 

av att deltagarna i intervjun ger sitt samtycke till att medverka och användningen av materialet. 

Redan från början var vi tydliga med att intervjupersonerna gav samtycke om att medverka i 

studien. Vi informerade även om att de skulle bli inspelade och förbli anonyma i studien. Med 

konfidentialitetskravet menas att alla uppgifter om personernas identitet som används i forskning 

skall vara bindande till en underskrift av tystnadsplikt. Då vi valt att helt anonymisera 

pedagogerna i vår studie har vi använt oss av fingerade namn. Informationskravet handlar om att 
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informera deltagarna om deras frivilliga deltagande till studien och vilka villkor som gäller för 

dem. Detta är något vi tog hänsyn till då vi skrev mejlet som vi skickade ut. Där tydliggjorde vi 

att deras deltagande var frivilligt och att de hade ångerrätt. Med nyttjandekravet menas att all 

insamlad information om deltagarna i studien inte får användas för att annat bruk än till 

forskning. Den information om deltagarna vi samlat in är inspelningar av intervjuerna. 

Inspelningarna har endast använts för att analysera deras föreställningar i forskningssyfte. Vi 

tydliggjorde för deltagarna att informationen endast kommer att användas i studien och att vi 

sedan kommer att radera deras inspelade svar (Vetenskapsrådet 2002).  

 

3.8 Metoddiskussion  

 Ett problem som vi stötte på under intervjuerna var att en av intervjuerna inte gick riktigt som vi 

hade förväntat oss.  Den skiljde sig från de övriga, genom att intervjusvaren inte gav oss 

tillräckligt med information, som grund till studien. Vi anser att orsaken kan bero på att 

intervjupersonen inte kunde utveckla sina tankegångar vidare när vi försökte ställa följdfrågor. 

Detta hade vi kunnat motverka genom att ändra frågornas formulering, så att andra aspekter 

synliggjordes. Vi tolkar hennes korta svar som en konsekvens av att pedagogen inte reflekterat 

kring leken och lärandets betydelse för barnet i förskolan, och att hon istället följer sin intuition i 

den dagliga verksamheten. Det hade kanske varit en fördel om vi skickat ut intervjuguiden i 

förväg till den pedagogen, men samtidigt hade vi då gått miste om hennes spontana tankar. De 

andra intervjupersonerna gav oss många olika synvinklar och aspekter, vilket var positivt då vårt 

syfte var att undersöka deras olika föreställningar på lek och lärande. Studien bygger på alla 

intervjuerna, där vi valt att ta med de delar som vi tycker är mest relevanta för studiens syfte och 

frågeställningar. Vi tyckte det var en fördel att spela in intervjuerna, för att kunna kvalitetssäkra 

materialet och se att ingen viktig information gått förlorad.  Intervjuguidens utformning gjordes 

för att besvara studiens syfte. Vi anser att det var positivt att personligen möta intervjupersonerna 

och inte ha intervjuerna via en chatt eller över telefonen.  Det hjälpte oss att etablera en bättre 

konakt med pedagogerna och vi fick möjlighet att studera deras ansiktsuttryck och kroppsspråk.   

Något som vi ansåg problematiskt kring metodvalet till studien var tidsaspekten. Vi hade gärna 

sett att vi haft tid att använda oss av observationer som komplement till intervjuerna i studien.  

Observationer skulle kunna hjälpt oss att få en kompletterande bild av pedagogernas 

föreställningar, genom att få en inblick i om deras föreställningar stämt överens med vad som 
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sker i den dagliga förskoleverksamheten. Vi anser i likhet med Denscombe (2009)  att en 

observation bör utföras under en längre period, för att resultatet ska spegla en så rättvis bild av 

verkligheten som möjligt. Det krävs att forskaren är ute på fältet en längre tid för att kunna sätta 

sig in i och lära sig om situationen. Forskaren måste även ha god tid på sig för att kunna skapa 

bra relationer mellan forskaren och de som observeras, så att den studerande miljön blir så 

naturlig som möjligt. Även Helene Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik Nordvall (2009) 

stödjer resonemanget kring att det krävs en lång tidsperiod för att en observation ska bli så 

meningsfull och trovärdig som möjligt.                                                                                                                                                                                                          
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4. Pedagogers föreställningar om lek och lärande 

Det nedanstående kapitlet baseras på intervjupersonernas svar och som kopplas till relevant 

tidigare forskning. Resultatet från intervjuerna är kategoriserade utifrån följande teman; lek som 

grund för lärande, lärande är att möta någonting nytt, lekens olika uttrycksformer, pedagogers 

barnsyn och pedagogers delaktighet. Kategoriseringarna av de olika temadelarna har vi skapat 

för att besvara forskningsfrågorna. De valda temadelarna valdes utifrån den insamlade 

informationen från intervjuerna och den tidigare forskningen. I resultatet redogörs pedagogernas 

föreställningar om lek och lärande. Vi har valt att benämna pedagogerna med namnen: Britta, 

Kristina, Gunilla, Eva och Åsa.  Alla pedagogerna i vår studie har en förskollärarutbildning som 

grund. De har varit verksamma inom barnomsorgen från 6 år till 35 år. Några av pedagogerna 

har läst påbyggnadskurser som komplement till sin utbildning. Britta har läst en distanskurs på 

15 hp om lekarbete, Kristina har läst specialpedagogik och Eva har läst handledarutbildning.  

4.1 Lek som grund för lärande  

De intervjuade pedagogerna fick frågan vilken betydelse lek har för dem. Det gemensamma för 

pedagogerna är att de anser att leken skall genomsyra förskolans verksamhet och att lek är en 

viktig del i barns lärandeutveckling. Samtliga intervjuade personer är eniga om att lek och 

lärande kompletterar varandra på ett bra sätt i förskoleverksamheten. Genom leken lär sig barnen 

att förstå sin omvärld och hur de skall hantera den. Britta anser att barn får ut otroligt mycket 

lärande genom lek. Pedagogen beskriver vidare att lek är barns sätt att uttrycka sig och 

experimentera med det sociala samspelet. Genom att prova olika roller och kommunicera med 

andra utvecklar barnet språket och sin egen identitet. I leken kan barnen bli osams och lära sig 

hur de skall hantera konflikter. Gunilla uttrycker att lek är nästan allt som barn gör. I leken lär 

barnen sig ständigt nya saker, både i den styrda leken och i den fria leken. Åsa säger: 

Lek är grunden för allt lärande och det yttersta redskapet som barn har för att få göra sin 

omvärld förståelig. Allt som man kan tänka sig att lära, kan man lära sig genom lek. 

Åsa hävdar att leken har stor betydelse för barns utveckling, då de genom leken lär sig att 

utveckla olika färdigheter som till exempel att kommunicera med hjälp av språket. De kan även i 

leken lära sig olika matematiska begrepp och få en förståelse för djur och natur. Pedagogen anser 

vidare att lek och lärande går hand i hand i barnets utveckling.  
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Analys 

Utifrån intervjun med Britta tolkar vi hennes föreställningar om lek som att det är ett stort 

begrepp, som inte har en entydig dimension. Lek är en viktig del i barnens liv där de bland 

annat lär sig att uttrycka sig verbalt, lösa konflikter och lära sig hur man blir en del i det sociala 

samspelet. Vår tolkning av Brittas föreställningar kan sammanfattningsvis kopplas till Jerlang 

(2008)  som betonar lekens betydelse för barnet eftersom han anser att känslor hos barnet 

kommer till uttryck i leken där de även får möjlighet att bearbeta dem. Genom att barnet 

bearbetar sina känslor i leken får barnet lättare för att förstå sin omgivning och det verkliga 

livet. Vår tolkning av Åsas och Gunillas beskrivningar av lek är att de ser den som själva 

grunden för lärandet. Barn kan lära sig allt genom leken och därför är den så viktig i förskolans 

verksamhet. De poängterar att leken är viktig för det sociala samspelet vilket kan förstås i 

förhållande till ett sociokulturellt perspektiv där lärande sker i ett socialt samspel med andra 

individer (Löfdahl 2004). De sistnämnda pedagogernas föreställningar om vikten av lek för 

lärande förstås genom Johansson och Pramling Samuelsson (2006) som påtalar att barnet 

skapar ett socialt sammanhang i dess lek. Det sociala sammanhanget kan skapas både genom 

interaktion med andra människor i leken och även enskilt då barnet leker med sig själv, 

tillsammans med en fiktiv person. I leksituationer finns det utrymme för lärandet och i 

lärandesituationer finns det utrymme för lek. Åsas föreställningar om lek och lärande som en 

helhet kan härledas till Johansson och Pramling Samuelsson (2006) då hon anser att lek och 

lärande kan ses som en helhet när det handlar om barns utveckling. Genom leken lär sig barnet 

skapa meningsfulla handlingar och att ta del av andra barns språk och perspektiv, vilket medför 

att de får en bredare syn på omvärlden. Vi förstår det som att pedagogerna har en medvetenhet 

om vikten av lekens betydelse för lärandeprocessen. De flesta pedagogerna använder sig av 

termer som är hämtade ur förskolans läroplan, (Lpfö 1998/2010) vilket vi tolkar som en 

medvetenhet, att de utifrån läroplanen har ett uppdrag att stimulera barnen till att lära sig olika 

färdigheter.   

4.2 Lärande är att möta någonting nytt 

För att få fram pedagogernas föreställningar kring lärande bad vi dem ge oss en djupare 

förklaring till hur de ser på begreppet. Pedagogerna beskriver att lek är ett bra redskap för att 

utmana barnets lärandeutveckling och alla situationer kan ses som lärandesituationer. Kristina 

förklarar att lärande är att upptäcka och utforska, komma fram till lösningar själv, för man lär 
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bäst av det man själv gör. Lärandet sker i en process där barnet vidgar sina tidigare erfarenheter. 

Kristina säger: 

Jag tror inte att det handlar om att vi ska stå och säga saker eller att vi ska mata barnen med 

information utan att det handlar om att de ska utforska och upptäcka världen som de är i. 

Det är upp till oss att utmana och att miljön gör att barnen blir nyfikna på att utforska och 

upptäcka.  

Gunillas beskrivning av lärande är att möta någonting nytt som man plockar in och som man 

försöker förstå utifrån sina gamla erfarenheter. Sedan försöker man förstå det tillsammans med 

andra.  Genom att förstå tillsammans med andra kan man fördjupa sin egen kunskap och bli 

medveten om den. Eva menar att lärande är när man ser att man tillägnar sig kunskap på ett eller 

annat sätt. Lärandet synliggörs genom dokumentation, där pedagogen sett att barnet lärt sig olika 

saker. I intervjun ger Eva exempel på hur lärandet kan synliggöras, det kan vara att barnet klarar 

av att ta sin mat eller klarar av att klä på sig själv.  

Analys 

Vi tolkar pedagogernas beskrivningar om lärande som en viktig del i förskolan och i barnens 

utveckling. Kristinas resonemang kring lärande tolkar vi som att barnet lär sig bäst när det har 

möjlighet att prova sig fram till olika lösningar själv. Det är viktigt att pedagogen finns 

närvarande, uppmuntrar och ger stöd till barnet i olika lärandesituationer och skapar en gynnsam 

miljö för barnets lärande. Kristinas resonemang kan kopplas till Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) som anser att en viktig utgångspunkt för att få barnet att vilja lära är att som 

pedagog utgå från barnets intressen och engagemang. När barnet känner intresse för något blir 

det naturligt att barnet skapar en nyfikenhet och viljan att lära sig nya saker. För att hjälpa barnet 

i sin lärandeutveckling är det viktigt som pedagog att försöka skapa situationer där barnet 

utmanas och får möjlighet att reflektera kring sitt lärande (Johansson & Pramling Samuelsson 

2006).  

Vi förstår Gunillas förklaring om lärande som en process som sker bäst då barnet får utgå från 

dess egna erfarenheter och intressen när den möter något nytt. Vidare tolkar vi Gunillas tal om 

lärande som en samlära där barnet lär sig genom samspel och kommunikation med andra 

individer vilket kan kopplas till ett sociokulturellt perspektiv (Löfdahl 2004). Gunillas 

tankegångar om att lärande bör utgå från barns erfarenheter och intressen kan förstås utifrån 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) beskrivning om att pedagogen bör utgå från barns 
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intressen i lärandeprocessen, men de tydliggör även att det är av stor vikt att inte bara fokusera 

på dem. Samtidigt som pedagogen skall utgå från barnens intressen bör den även ta i beaktande 

att den har ett uppdrag att förmedla kunskap som är av betydelse för barnets utveckling. Det är 

viktigt att pedagogen skapar ett intresse och engagemang kring viktiga lärandeaspekter så att 

barnet tycker att lärandet blir lustfyllt. Vidare tolkar vi Gunillas föreställningar om att samlära 

är en viktig del i lärandeprocessen i likhet med Williams (2006). Hon anser att barn genom 

konflikter lär sig att uttrycka sina känslor och åsikter och att även förstå de andra barnens 

tankar och förhållningssätt. Genom att barnen delar deras synsätt så skapar de gemensamt en 

samlära och genom att barnet leker och kommunicerar med andra människor så skapas och 

utvecklas en social kompetens. Forskaren anser att barn och vuxna lär av varandra då de 

besitter olika kunskaper i olika situationer. Lärandet förmedlar olika färdigheter och kunskaper 

beroende på vilket sammanhang människorna befinner sig i.  

 Evas tal om lärande anser vi skiljer sig från de övriga pedagogernas föreställningar. Eva menar 

att det först blir tydligt att barnet lärt sig något genom att visa upp en färdighet. De övriga 

pedagogerna talar inte om lärande som något färdigt utan mer som en process. Vi finner stöd till 

Evas tankegångar om att lärande är en färdighet genom Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) som anser att lärande exempelvis kan vara när man ser att ett barn klarar av att göra saker 

på egen hand som att äta själv eller klä på sig själv. Evas tankegångar skiljer sig från ett 

sociokulturellt perspektiv, där lärande kan ses som en social process (Löfdahl 2004). Vi tolkar 

hennes uttalande om lärande som en färdighet oberoende av det sociala samspelet. Detta 

tankesätt liknar Piagets teorier om att lärande och utveckling sker utifrån olika utvecklingsstadier 

(Öhman 2006).   

4.3 Lekens olika uttrycksformer  

Det som framkommer utav intervjuerna är att samtliga pedagoger talar om att leken kan ha olika 

former och innebörd. Olika lekar dominerar under olika perioder bland barnen i förskolans 

verksamhet. En av de vanligast förekommande lekarna i förskolan är mamma, pappa, barnlekar 

enligt pedagogerna. Kristina säger: 

Det finns fortfarande kvar att leka mamma, pappa och barn, det kan ju både tjejer och killar göra, 

man leker familjer .   

Britta säger: 
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Det har varit en lång period med räddningstjänstlekar. De har lekt brandmän, klätt ut sig till det 

och lekt att det brinner. De har även ritat mycket runtomkring det. Vi har nyss varit på besök på 

brandstationen. 

Både Kristina och Britta beskriver att barnen på deras förskoleavdelningar leker lekar som är 

kopplade till barnens upplevelser och intryck. Lekarnas innehåll kan förändras beroende på 

vilka som leker leken och vad de har för förförståelse. De lekar som är mest dominerande är 

olika typer av rollekar och även bygg och konstruktionslekar. Gunilla förklarar att den mest 

dominerande leken i hennes barngrupp är matlagning. Hon tror att det beror på att barnen 

tycker det är spännande att röra ihop vatten och gegga och att barnen ser föräldrarna laga mat 

varje dag.  Vidare talar Gunilla om att barnen provar olika saker i sin gestaltande lek, som de 

har sett på tv eller varit med om. De använder sig av att gestalta olika roller för att känna efter 

och för att förstå sig själv och sin omvärld.   

Analys  

Vi uppfattar pedagogernas tal om lek som ett sätt för barnen att prova och bearbeta sina 

erfarenheter och upplevelser i likhet med det som Löfdahl (2004) skriver om att barn bearbetar 

sina känslor och upplevelser från det verkliga livet med hjälp av en låtsasvärld i leken. Barnet 

kan även i denna låtsasvärld skapa och upprätthålla egna regler för hur leken skall utformas. Med 

hjälp av reglerna kan barnet skapa mening. Forskaren anser att låtsaslek inte bara skall ses som 

en påhittad lek som är skapad utifrån fantasin.  

Brittas tal om räddningstjänstlekarna uppfattar vi i likhet med Knutsdotter Olofsson (1987) som 

karaktäriserar denna typ av lek som stereotyp karaktärsroll. När barnet intar en stereotyp 

karaktärsroll leker barnet att den har en specifik yrkesroll som till exempel brandman eller 

polis. Forskaren beskriver att barnen kan hålla isär fantasin och verkligheten i leken, de vet att 

de är sig själva även fast de gestaltar en annan roll. I leken kan föremål betyda någonting annat 

än vad de egentligen är, som till exempel att en sten i verkligheten är en sten men i leken kan 

den symbolisera något annat.  Fantasin skapas utifrån barnens upplevelser av det verkliga livet. 

Barnen använder sig av fantasin för att kunna leka det verkliga liver, som till exempel att de kör 

bil eller har ett barn. Vi förstår Brittas tal om stereotypa karaktärslekar som att barnen tar till 

sig olika yrkesroller från omvärlden i leken och bearbetar sina upplevelser om yrkesrollerna 

med hjälp av fantasin. Brittas tal om räddningstjänstlekarna är ett bra exempel på att barn aktivt 

försöker närma sig och förstå sin omvärld. Enligt Knutsdotter Olofsson (1987) kan leken anta 
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olika former och gestaltningar och med hjälp av den kan barnet få en förståelse för omvärlden. 

I leksituationer bearbetar barnet och tar till sig upplevelserna från det verkliga livet. 

Vi uppfattar Gunillas föreställningar om leken som ett sätt för barnen att gestalta omvärlden. 

Barn provar olika saker i den gestaltande leken och imiterar personer i sin närhet. De använder 

sig av olika objekt för att skapa en miljö som liknar verkligheten. Den gestaltande leken som 

Gunilla beskriver kan förstås i förhållande till Knutsdotter Olofssons (1987)  definition av 

låtsaslek och fantasilek. Barnet försöker i leken att imitera enstaka handlingar som den upplevt 

i verkligheten och använder sig av olika föremål som överensstämmer med de verkliga. För 

småbarn påverkas leken av de föremål som finns i barnets närmiljö och de behöver ofta ta hjälp 

av olika föremål för att lättare gestalta en roll. Exempel på sådana föremål kan vara en 

prinsessklänning för att barnet lättare skall kunna gestalta en prinsessa, en barnvagn för att 

lättare gestalta en mammaroll. Barn ser de vuxna som förebilder som de kan känna tillit till.  

4.4 Pedagogers barnsyn  

Pedagogerna i studien talar om att det är viktigt att se barnets kompetens i den pedagogiska 

verksamheten och utgå från det sociala sammanhang som barnet befinner sig i, vilket kan 

förstås i förhållande till Säljö (2000) och Löfdahl (2004). De tydliggör att det sociala samspelet 

är utgångspunkten i ett sociokulturellt perspektiv. För att lärandet skall bli givande för barnet är 

kommunikationen med dess omgivning en viktig del, genom kommunikation skapar barnet en 

gemenskap med andra människor. Deras uppfattning om barnsynen kan hänföras till ett 

sociokulturellt perspektiv, eftersom de uttrycker en vilja av att göra barnen delaktiga i 

verksamheten och över deras vardagssituation. Britta beskriver att leken ibland planeras av 

pedagogerna, men ganska ofta får barnen själva vara med och bestämma vart leken skall äga 

rum och vad den skall innehålla. Det kan till exempel vara lek på gården, i skogen, lekar i 

samlingen samt vilka olika kompiskonstellationer som ska medverka i leken. Kristina talar om 

att barnet i leken får möjlighet att utforska själv av det material som finns. Hon menar att det är 

viktigt att låta barnet själv få reflektera över vad det ska ha materialet till och hur leken skall se 

ut. Pedagogens roll är att ge barnen positiv bekräftelse på vad de gör. 

Åsa säger: 

Vi observerar barnen för att ta reda på vad barnen är nyfikna på, för att sedan kunna 

utveckla deras nyfikenhet i lärandet. Vi är intresserade av vad de tänker göra och vad de 
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tänker på. Vi lägger stor vikt vid att se barnen som enskilda individer och vi respekterar 

dem som individer och kan utveckla sin egen personlighet.  

Åsa beskriver att observation är ett bra hjälpmedel för pedagogerna för att synliggöra barnens 

intressen för att skapa en lärandemiljö som stimulerar barnen i deras utveckling. Åsa beskriver 

att pedagogen ser barnet och lyssnar till vad det vill.  

Analys 

Vi tolkar pedagogernas föreställningar om barn som kompetenta individer och att lärandet sker i 

ett sammanhang tillsammans med andra individer. Vilket är i enlighet med det sociokulturella 

perspektivet, från att se barnet som medkonstruktör av kunskap i det sociala sammanhanget. 

Barnets intressen blir då utgångspunkten för hur verksamheten skall utformas. Pedagogerna i 

studien ger uttryck för att låta barnen vara delaktiga och bestämma över delar av sin vardag. 

Deras föreställningar om delaktighet kan förstås genom Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999) som hävdar att förskolans uppdrag är att skapa grunden för demokrati. Barnet skall ges 

möjlighet av pedagogen att uttrycka sina åsikter samt ges inflytande att få bestämma i olika 

sammanhang.  

Kristinas resonemang om att se barnen som upptäckare och utforskare kan kopplas till läroplanen 

för förskolan (Lpfö 1998/2010), som betonar vikten av att pedagogen skall se till varje barns 

förmåga och vara ett stöd till barnet i dess utforskande av omvärlden och dess identitet. I leken 

skall barnet ges möjlighet att uttrycka sina åsikter och ställningstaganden.  Kristinas 

föreställningar om barn går även att kopplas till Löfdahls (2004) synsätt på barn som kompetenta 

sociala aktörer. Inom detta synsätt är det viktigt att barn får möjlighet att ta egna initiativ till att 

lära sig nya saker.  Det är viktigt att som pedagog vara medveten om att det hos barnen finns fler 

sätt att förstå och betrakta omvärlden.  

Åsas beskrivning om att observation är en viktig del för att synliggöra barnens intressen kan 

förstås i förhållande till Löfdahl (2002), som anser att pedagoger bör observera barn när de leker. 

Genom att observera leken kan pedagoger bli medvetna om hur barnen skapar mening och vilka 

intressen och behov de har samt använda det som ett underlag för att utforma pedagogiken så den 

känns meningsfull för barnet. Lillemyr (1990) tydliggör att med hjälp av observation synliggörs 

barnet som individ.  Han argumenterar för att observation är ett viktigt redskap för pedagogerna i 

deras pedagogiska arbete. En förutsättning för att observationen skall bli givande är att 
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pedagogen ser leken som en viktig del för barnet i dess utveckling. Pedagogernas medverkan i 

barnens lek bidrar till att de kan dominera leken och styra dess innehåll och riktning. Vi förstår 

det som att pedagogerna menar att de som deltagare i leken inte är med på barnets villkor, där de 

utgår från barnets syn på leken.  

4.5 Pedagogers delaktighet  

Pedagogers delaktighet i leken kan ses utifrån olika aspekter. Pedagogerna skall enligt 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) uppmuntra barns intressen och erfarenheter. 

 Leken kan ses som ett redskap för pedagoger att använda sig av i barns lärandeutveckling. 

 Det dominerande synsättet hos de intervjuade pedagogerna är att pedagoger bör vara 

närvarande i barns lek och vara deltagande på barnens villkor.  Pedagogerna påvisar en 

medvetenhet kring att deras deltagande kan styra lekens innehåll och riktning. De bör då ibland 

ta en observerande och iakttagande roll vid sidan av för att låta barnen styra leken själva. Britta 

redogör för att pedagogen bör vara med och styra i leken för att skapa en god lek. Med en god 

lek menar Britta att barn leker en lek där tid och rum har upphört att existera. Kristina resonerar 

kring pedagogens delaktig i leken som något positivt. Hon talar om vikten av att vara delaktig i 

de yngre barnens lek för att hjälpa till att starta leken. Hon tydliggör även att det är viktigt att 

låta barnen leka själva utan att pedagogen är med och styr för mycket. När barnen leker själva 

skapas en lärandesituation och är då en vuxen med och styr får de inte lära sig lika mycket. De 

behöver på egen hand kommunicera och argumentera med varandra varför leken skall fortsätta. 

Gunilla talar om att pedagoger skall respektera att barn har behov av att ibland få skärma av sig 

från de vuxna i leken. Hon beskriver att pedagoger inte är lika fördomsfria som barnen. De 

vuxna besitter en maktposition som gör att barnen inte vågar leka eller prata om vissa saker när 

en vuxen är närvarande. Åsa beskriver att pedagogens roll i leken är att vara närvarande men 

inte deltagande. Hon talar om att pedagogerna inte skall gå in i en lek om de inte blir inbjudna 

till den. Barnen kan på så sätt få känna att de är individer och blir respekterade. Britta berättar 

om en situation i ett utvecklingssamtal där en mamma berättar om hennes dotter som har sagt 

att hon brukar ha en sak i handen så att pedagogerna tror att hon leker. Barnet tycker det är 

jobbigt när pedagogerna försöker hjälpa henne att leka och därför tar hon någonting i handen 

för att de ska tro att hon leker. Britta anser att pedagogerna ibland behöver hjälpa barnen in i en 

lek för att de ibland inte kan det själva. Som pedagog bör man ibland vara med och bestämma 

vad barnen skall göra. I likhet med Britta beskriver Eva barn med utanförskap. Hon försöker att 
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utgå från barnets styrkor, till exempel genom att köpa in material som barnet är intresserad av. 

Hon använder sin maktposition för att höja statusen på barnet i gruppen genom att vara med 

och leka med barnet. Det skapas då ett intresse för andra barn att vara med och leka. 

Analys  

Brittas föreställningar om den goda leken verkar vara en lek där barnet leker något som följer 

pedagogernas syn på vad de anser som moraliskt rätt. Den goda leken klassas som en lek som 

faller innanför ramen för samhällets moraliska regler. Pedagogens syn på den goda leken bidrar 

till att lekar som anses falla utanför de moraliska reglerna ses som avvikande (Tullgren 2004).   

Britta skiljer sig från de övriga pedagogerna med sin beskrivning av den goda leken. Vi tolkar 

hennes beskrivning som en lek där barn måste förhålla sig till för att utveckla den sociala 

kompetensen.  Vi förstår Brittas föreställningar om den goda leken som en utgångspunkt för 

pedagogen att följa så att den vet när den ska gå in och styra och korrigera lekens innehåll, så att 

den faller innanför ramen. Utifrån Kristinas resonemang kring pedagogers delaktighet tolkar vi 

som att hon ser det som fördelaktigt att vara delaktig i leken. Hon påvisar en medvetenhet kring 

betydelsen av att vara delaktig i de yngre barnens lek. Till skillnad från Britta talar Kristina om 

vikten av att låta de äldre barnen styra leken mer på egen hand. Kristinas barnsyn tolkar vi som 

att barn i leken själva är kompetenta att skapa en lärandemiljö.  Vi finner stöd till Kristinas 

resonemang kring delaktighet i de yngre barnens lek, hos Knutsdotter Olofsson (1987) som anser 

att det är fördelaktigt då en vuxen är delaktig i de yngre barnens lek. De yngre barnen behöver en 

vuxen person som kan leda dem in i leken och visa hur man kan leka. Då barnet utvecklas och 

blir äldre söker den sig självmant till andra barn och den lär sig även att leka på egen hand. I 

likhet med Kristina ser vi att även Gunilla talar om barnet som kompetent med ett behov av att 

visa att den klarar sig själv utan pedagogens närvaro. Gunillas beskrivning av pedagogen som 

besitter en maktposition gentemot barnen förstår vi som problematiskt. I leken kan barn känna att 

de inte vågar uttrycka sig fullt ut med en vuxens närvaro. Åsas syn om pedagogens delaktighet i 

lek tolkar vi som både negativ och positiv. Hon problematiserar pedagogers närvaro då de är med 

i leken utan barnens tillåtelse och utan att delta på barnens villkor.  

Vi tolkar det som att Britta och Eva talar om att pedagoger har en viss maktposition och att de 

kan använda sin makt till att hjälpa barn med utanförskap. Det går att koppla dessa tolkningar till 

Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) som hävdar att barn som har svårt för att leka på egen 
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hand bör få hjälp och stöd av en vuxen. Det är pedagogens uppgift att möjliggöra för att alla barn 

skall kunna känna sig delaktiga i leksituationer och i förskolans verksamhet. Pedagogen kan med 

sin maktposition gå in i leken för att locka in andra barn att vara med och leka, vilket kan vara 

positivt då det finns barn som behöver extra stöd av en vuxen, för att våga sig in i leken. Vi 

förstår Britta och Evas tal om pedagogens maktposition i förhållande till Bergström och Boréus 

(2000) som lyfter fram att makten i de sociala relationerna kan användas för att hämma individer 

eller hjälpa till att skapa möjligheter. Britta och Eva verkar medvetna om att användandet av 

maktrollen kan vara till barnens fördel, för att försöka skapa en delaktighet i barngruppen och 

motverka utanförskap.   
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5. Diskussion 

I följande kapitel kommer vi att diskutera resultatet från vår studie och knyta an till vårt syfte och 

frågeställningar. Syftet var att synliggöra pedagogers föreställningar om lek och lärande i 

förskolans verksamhet. Diskussionen är uppdelad i olika kategorier som är framtagna utifrån vad 

resultatet handlar om. Kategorierna är: Vad är lek? Lärande i lek och pedagogens roll. Vi 

kommer att redogöra för våra egna reflektioner och avslutningsvis lyfta fram nya tankar som har 

väckts hos oss efter denna studie.  

5.1  Vad är lek? 

Det som framkommit utifrån studiens resultat är att alla pedagoger anser att leken har en stor 

betydelse i barnets lärandeutveckling. De intervjuade pedagogerna beskriver leken som ett 

redskap för barnet, för att bland annat lära sig det sociala samspelet, kommunicera och förstå sin 

omvärld. Leken bör ses som en viktig del i barnets utveckling. Vi finner stöd till pedagogernas 

resonemang hos Lindqvist (1996), som påpekar att barnet i lekens värld får möjlighet att 

bearbeta sina erfarenheter från det verkliga livet och skapa nya kunskaper om världen.  Det 

tydliggörs att pedagogerna förhåller sig till förskolans läroplan (Lpfö 1998/2010), i sin roll som 

pedagog, både när det gäller den styrda leken och den fria leken. Det framgår tydligt av deras 

resonemang om varför båda förhållningssätten till lek bör få utrymme i förskolans verksamhet. 

Pedagogerna är eniga om att det är viktigt att barnen får styra leken själva för att utvecklas till 

självständiga individer som är kompetenta att bestämma och vara delaktiga över sin egen vardag. 

De resonerar även kring den styrda lekens betydelse, då en vuxen ibland måste vara med och 

styra lekens innehåll så att alla barn får känna sig delaktiga.  

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) problematiserar svårigheten med att definiera lek. 

Det är inget entydigt begrepp vilket beror på att det finns olika syner på vad lek är. Vi anser att 

man som pedagog bör reflektera kring vad lek kan vara och hur den gestaltas i förskolans 

verksamhet. Lek har ingen given form, den ser olika ut beroende på vilka som är med och leker 

samt vilken förförståelse de besitter. Utifrån det sociokulturella perspektivet kan lek ses som en 

social handling, där kontexten är en viktig del i leken (Löfdahl 2002). Lekforskarna i studien 

belyser olika aspekter kring vad lek är och vad barnet får ut av att leka. Johansson och Pramling 

Samuelsson (2006) anser att lek inte kan ses som rätt eller fel. I leksituationen så skapar barnet 
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mening som för en utomstående, som inte befinner sig i samma kontext, kan det vara svårt att 

tyda vad som leks, vilket problematiserar lek som en entydig dimension.   

5.2 Lärande i lek 

Samtliga pedagoger tydliggör att lek är viktigt för lärandet, att de är två begrepp som följer 

varandra och genomsyrar förskolans verksamhet. Det framkommer i studien att de flesta 

pedagoger anser att barnet lär sig när det får möjlighet att själv pröva sig fram till olika 

lösningar. Pedagogens roll är att stimulera och ge stöd till barnens fortsatta lärandeutveckling. 

Lärandebegreppet förklaras utifrån olika aspekter, då flertalet pedagoger talar om lärandet som 

en process, som sker i samspel med andra människor. Tidigare forskning förklarar samlära som 

ett sätt att lära i samspel med varandra, vilket är av stor betydelse för lärandet. I samspelet lär 

sig barn att förstå andras perspektiv och gemensamt kan de skapa ny kunskap (Williams 2006).  

I resultatet synliggjordes olika uppfattningar om vad lärande är, de flesta pedagogerna såg 

lärandet som en process men en av pedagogerna beskrev lärandet som en färdighet istället för 

att se det som en process. En problematik med att se lärandet som att barnet har lärt sig något 

först då de visar upp en färdighet, är att de barn som tar längre tid på sig att lära sig något kan 

tappa lusten att lära. Om de inte får uppmärksamhet och positiv bekräftelse under processen, 

utan bara när de har lärt sig något så kan barnet få en skev självbild, då de kan känna att de 

måste prestera för att synas hos pedagogen. Barn lär av varandra och tillsammans, och syns inte 

lärandets utvecklingsprocess så missgynnas samlärandet och då kan det mer ses som en 

individuell färdighet. Det är viktigt att de tillsammans med andra barn får prata och berätta om 

sina upplevelser. Då de får möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och även ta del av 

andras. Då får de en bredare förståelse för olika perspektiv på omvärlden och hur andra 

människor kan tolka den (Pramling Samuelsson och Sheridan 1999). Även Lindqvist (1996) 

förespråkar att barnet i lekens värld kan bearbeta sina erfarenheter och kunskaper från 

omvärlden och skapa nytt perspektiv på omvärlden. Den pedagogiska verksamheten borde 

präglas av leken då vuxna och barn tillsammans kan skapa nya perspektiv på omvärlden och 

hur de kan hantera den.   

Intervjupersonerna är eniga om att leken inte har en entydig dimension och att den kan betyda 

olika beroende på vem som leker. I leken skapas en fantasivärld där barnen bearbetar 

erfarenheter och upplevelser från omvärlden. Det är viktigt att leken får stort utrymme i 
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förskolans verksamhet för att barnet lär sig att hantera omvärlden och utvecklas genom leken. 

Pedagogerna beskriver de mest dominerande lekarna på deras respektive avdelning och de ger 

uttryck för en skillnad på lekarnas innehåll. Barn leker olika lekar under olika perioder 

beroende på vad de upplevt innan och vad de har behov av att bearbeta. Pedagogernas 

beskrivningar av lekens olika uttrycksformer kan förstås i samband med tidigare forskning, 

som beskriver att fantasin i leken skapas utifrån barnens behov av att bearbeta och förstå sin 

omvärld. Barn låtsas gestalta en roll som är hämtad från deras vardag (Knutsdotter Olofsson 

1987). 

5.3 Pedagogens roll 

Pedagogerna i studien ser barnen som kompetenta individer som aktivt söker mening i 

omvärlden, vilket kan förstås utifrån det sociokulturella perspektivet (Säljö 2000). Pedagogerna 

betonar vikten av att uppmuntra barnet att själv upptäcka och utforska sin omvärld samt skapa 

en pedagogik och verksamhet som utgår från barnets intressen och behov. Det framkommer 

även av studiens resultat att pedagogerna bör finnas som stöd och hjälpa barnet med de redskap 

som barnet behöver i sin utveckling.  Vi kan utifrån tidigare forskning se en förändring av 

barnsynen gentemot pedagogernas beskrivning. Fröbel betonade vikten av att barn skulle 

fostras och utvecklas till bra människor. Han ansåg att pedagogernas roll var att hjälpa barnet 

att utvecklas utifrån dess inre drift, inom en sysselsättningsanstalt som barnet fick vistas på 

under dagen. Piagets barnsyn var att alla barn utgick från samma utvecklingsstadier och tog 

inte hänsyn till att alla barn utvecklas olika. Piaget ansåg att barnets utveckling och tänkande 

var skilt från dess kontext. Dessa synsätt skiljer sig markant från pedagogerna i studien, då 

Fröbel och Piaget ansåg att barnet inte lär sig eller utvecklas i sin kontext. Vygotskijs barnsyn 

liknar mer pedagogernas syn. Hans teori var att utgå från att barn utvecklas och leker för att de 

har ett inre behov av att skapa mening. Vygotskij ansåg att med hjälp av lek kan barnet bli 

medveten om sig själv som individ och sin omvärld (Jerlang & Ringsted 2008).  

Pedagogernas delaktighet i lek uttrycks på olika sätt. Å ena sidan framkommer det i studien att 

barn som inte får leka utan en pedagogs deltagande kan få svårt att uttrycka sig fullt ut i leken. 

En kritisk aspekt kring pedagogernas deltagande i leken kan ses som att barnen inte vågar 

uttrycka och bearbeta vissa känslor som de behöver ge uttryck för när pedagogerna är 

närvarande och delaktiga. Denna problematik tas upp i tidigare forskning där Tullgren (2004) 
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förklarar pedagogens delaktighet i leksituationer, som att pedagogen styr lekens innehåll utifrån 

tanken om den goda leken. Då finns det inget utrymme för de lekar som inte passar in under 

mallen för de goda lekarna och därför kan barn få svårt att uttrycka alla sina känslor. Barn kan 

ha olika behov av att uttrycka sig, de kan till exempel handla om traumatiska upplevelser som 

barnet behöver bearbeta. Lillemyr (1990) lyfter fram pedagogens deltagande i leken som en 

medveten metod, för att skapa lärande och hjälpa barnet att utvecklas åt ett bestämt håll, genom 

att styra lekens innehåll och anpassa barnets lekbeteende efter den goda lekens mall. Det 

framkommer även i studien att det också kan vara positivt om pedagogen är deltagande i leken 

med barnen. De flesta pedagogerna menar att barn som har svårt för att ta sig in i en lek eller att 

starta upp en lek själv, behöver hjälp av en vuxen som kan vägleda. Detta resonemang om 

pedagogens deltagande i leken framkommer även av Pramling Samuelsson och Sheridan 

(1999). De anser att pedagogens delaktighet i leken är positiv då det hjälper barnet in i leken. 

Knutsdotter Olofsson (2003) skriver om den vuxne som en förebild för barnen, då den har en 

makposition. I leken vill barn gärna ha samma makt som de vuxna och låter föremål som till 

exempel dockor och nallar vara i underordnad position. I leken föreställer sig barnen hur 

framtiden kan se ut. De övar på att gestalta olika vuxenroller som till exempel att vara en 

mamma som föder barn. 

5.3 Avslutande diskussion 

Vi har efter denna studie blivit medvetna om hur viktig lek är för barns utveckling och i 

förskolans verksamhet. Vi har sett många likheter mellan pedagogernas föreställningar och den 

tidigare forskningen om lek och lärande, vilket framkommer i resultatet.   

Om vi skulle forska vidare inom detta område, så skulle vi med hjälp av observation inom 

förskolan vilja undersöka om pedagogernas föreställningar stämmer överens med hur det ser ut i 

praktiken. En fråga vi skulle vilja få besvarad är om lek ges lika mycket utrymme som 

pedagogerna vill ge sken av i studien?   En annan tanke som vi funderat kring under studiens 

gång är om vi hade fått liknande resultat om vi hade intervjuat lärare i skolan, istället för 

pedagoger i förskolan. Det hade varit intressant att se hur stor betydelse leken har i skolans 

verksamhet. Ses lek som lika viktig för lärandet i skolan som i förskolan?  

En tanke som väcktes hos oss genom studiens gång var vikten av styrda lekar och fria lekar.  

Knutsdotter Olofsson (1987) föreslår att pedagoger bör ha i åtanke att det är lika viktigt att skapa 
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styrda lekar där den vuxne inkluderar alla barnen, som att låta barnen leka fritt och styra lekens 

innehåll och utformning själva. Med denna utgångspunkt skulle en intressant aspekt att forska 

vidare på vara att fokusera på barns utrymme till fri lek och styrd lek. Hur viktig är den fria 

leken? Får den utrymme i förskolans verksamhet?  

Studiens resultat bygger på en diskursanalys. Intervjuerna är analyserade med hjälp av 

helhetsbilden, vi har försökt att tolka det som pedagogerna sagt och försökt att läsa mellan 

raderna, för att få fram det som de inte säger. Med hjälp av pedagogernas tal om lek och lärandet 

så har vi försökt synliggöra deras föreställningar (Denscombe 2009). Syftet med studien var från 

början att visa på skillnader mellan praktik och teori, men resultatet visar på många likheter 

mellan pedagogernas föreställningar och den tidigare forskningen i synen på lek och lärande, och 

därför ändrades syftet till att bara synliggöra deras föreställningar. Vår tanke med studien är att 

den skall bidra till en ökad förståelse för leken och dess betydelse i barnets lärandeprocess. Den 

lyfter även fram olika aspekter och problematiserar den vuxnes deltagande i leken. Studien har 

hjälpt oss att inse vilken stor betydelse lek har för barnet i förskolan. Leken är grunden i 

förskolan och den ska genomsyra hela verksamheten enligt pedagogerna i studien. Med denna 

studie som utgångspunkt så kommer vi i det pedagogiska arbetet, ta tillvara på våra erfarenheter 

och skapa rika lektillfällen där både fri lek och styrd lek får plats. Vi kommer försöka att utgå 

från att inte kategorisera lekarna utifrån ”goda lekar” och ”mindre bra lekar”. Vi anser att alla 

barn har rätt att leka och få ge uttryck för sina känslor, dock är det viktigt att belysa att de lekar 

som inte är mindre bra lekar inte får vara farliga för barnen eller kränkande mot individerna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Hej!  

Vi är två tjejer som läser sista terminen på lärarprogrammet med inriktning mot förskolan. Vi ska 

denna termin skriva C-uppsats och har tänkt skriva om lek och lärande i förskolan utifrån 

förskollärares/barnskötares föreställningar. För att på bästa sätt ta reda på vad 

förskollärare/barnskötare har för olika föreställningar så hade vi tänkt intervjua några under 

oktober eller november efter överenskommelse. Vi kommer att ställa ett antal frågor och hela 

intervjun kommer att spelas in på band. Förskolan och förskollärarna/barnskötarna kommer att 

vara helt anonyma i intervjun och även i C-uppsatsen. 

 

Vi vänder oss till dig för att fråga om det finns något intresse på er förskola att medverka i vår 

intervju. Att medverka i vår intervju är frivilligt, och intervjupersonerna har rätt att tacka nej till 

intervjun och även ångra sig till att medverka går bra.  Om det finns något intresse från er sida 

vill vi gärna att du hör av dig via mejl eller telefon så berättar vi mer om upplägget av intervjun. 

Med vänliga hälsningar Karolin Jaxne & Sandra Rutevik 

Mejladress: xxx@xxx.se 

Telefonnummer: 

 Karolin – 07xxxxxxxx 

 Sandra – 07xxxxxxxx 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor om pedagogens syn på barns lek i förskolan 

1. Vad har du för utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

3. Vad betyder lek för dig? 

4. Vad betyder lärande för dig? 

5. Lär sig barn genom lek? Om ja, hur märker ni det? 

6. Vad anser du är skillnaden mellan lek och fri lek? 

7. Tycker du att leken utgör en viktig del i barns lärande? På vilket sätt?  

8. Vad tror du barn får ut av sin fria lek? 

9. Observerar ni när barnen leker? Om ja, av vilken anledning? 

10. Hur involverad anser du att pedagoger skall vara i leken? / när ska man stå vid sidan av 

och observera och när kan man vara delaktig? 

11. Hur ser lekmiljön ut på förskolan? Stimulerar den till fri lek? 

12. Vilken lek är den mest dominerande bland barnen? 

13. Har innehållet i leken förändrats under den tid du arbetat inom barnomsorgen? 

14. Har den fria lekens tidsutrymme förändrats? Hur vanligt är det med avbrott mitt i leken? 

15. Anser du att det finns/funnits barn på förskolan som inte är deltar i leken? Hur hanterar ni 

det? 

 

 


