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Sammanfattning 

Vårt syfte med uppsatsen är att tolka och beskriva hur pedagoger talar om sin roll i barns lek, 

och deras lärande genom lek. Vi är även intresserade av hur pedagoger kan anpassa 

verksamheten och miljön för att stimulera till lek.  Fokus i vår uppsats ligger därmed på just 

pedagogens roll i lek och lärande på förskolan. Våra frågeställningar är: Vad anser 

pedagogerna att de har för roll i barnens lek? Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med 

lärande genom lek? Hur talar pedagogerna om sina möjligheter att anpassa verksamheten och 

miljön för att stimulera barnens lek? 

 

I vår bakgrund beskriver vi hur olika forskare skriver om barns lek och lärande samt 

pedagogens roll i barnens lek men även miljöns betydelse. I vår egen undersökning har vi 

använt oss av kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod, med fenomenografisk 

forskningsansats som analysmetod för intervjuerna. Den sociokulturella teorin har vi använt 

för att diskutera vårt resultat. Genom våra intervjuer har vi försökt förstå och tolka hur 

pedagogerna talar om lek och lärande, pedagogens roll i leken och miljöns betydelse. Vårt 

urval bestod av fyra förskollärare på fyra olika förskolor som arbetade med olika pedagogiska 

arbetssätt.  Resultatet av vår undersökning visar att samtliga pedagoger anser att leken har en 

stor betydelse i förskolans verksamhet och alla arbetar aktivt med lärande genom lek. Flera av 

pedagogerna försöker ta tillvara på barnens intressen och spinna vidare på dessa i olika 

aktiviteter på förskolan. Samtliga pedagoger anser att de ska vara närvarande i barnens lek 

men ta ett steg tillbaka då leken och barngruppen fungerar bra så att barnen kan få leka utan 

att bli störda. Miljön på de olika förskolorna skiljer sig dock åt då de arbetar med olika 

pedagogiska arbetssätt som Reggio Emilia, Waldorf och uteprofil. En av pedagogerna hade 

ytterst lite material framme till barnen och stora ytor för barnen att leka på, medan de andra 

pedagogerna hade delat upp rummen i mindre sektioner där barnen hade olika lekmaterial i 

varje sektion. 

 

Vår uppfattning är att pedagogens närvaro och delaktighet kan hjälpa barn i deras 

språkutveckling, men även i barnens sociala träning. Även miljön har stor betydelse för 

barnen då pedagogen kan anpassa miljön för barns olika behov och på så sätt ta tillvara på alla 

barns olika intressen. Denna uppsats har relevans för förskolläraryrket då vi visar pedagogens 

betydelse för barns lek, men även hur delaktighet kan påverka barnets lärande och utveckling. 
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1. Inledning 

Vår uppfattning är att leken, både styrd och fri, är en stor del av förskolans verksamhet. Vår 

erfarenhet av lek på förskolan visar att pedagogerna inte är så delaktiga i denna och att när en 

pedagog tar initiativ till en lekfull aktivitet är det oftast på pedagogens villkor.  

 

I förskolans läroplan (Lpfö 98/2010) står det att pedagogen men också miljön har en viktig del 

i barnens lek på förskolan. Vi har uppmärksammat under våra verksamhetsförlagda 

utbildningar (VFU) att miljön på förskolorna skiljer sig åt, då flera av förskolorna har olika 

pedagogiker. Det är viktigt att pedagogerna är delaktiga i barns lek och skapar en miljö där 

barnen kan känna sig trygga, menar Lpfö 98/2010:  

 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar 

till lek och aktivitet. Den ska inspirera barnen att utforska omvärlden. I 

förskolan ska barnen möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som 

engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen (Lpfö 

98/2010 s.6) 

 

 

I Lpfö lyfts alltså pedagogens roll för att se varje barns möjligheter och samspela med barnen. 

Barnen bör ha tillgång till lekmaterial på sin nivå där de kan bli inspirerade och väcka deras 

nyfikenhet, vilket bidrar till lärande. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/2010) betonar också 

att:  

 

Leken är viktig för barns utveckling och lärande. I lekens och det lustfyllda 

lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga 

till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem (Lpfö 

98/2010 s 6). 

 

Med denna uppsats vill vi fördjupa oss i pedagogens roll i barnens lek och lärande. För att 

undersöka detta har vi valt att intervjua fyra olika förskollärare på fyra olika förskolor, 

därmed kommer vi att använda oss av fenomenografisk forskningsansats. Genom intervjuerna 

vill vi ta reda på pedagogernas uppfattningar om deras roll i barnens lek. Vi kommer även att 

beskriva hur pedagogerna utformar verksamhetens inomhusmiljö på bästa sätt för att 

stimulera barnens lek. Vi har även tittat på vad olika forskare och experter skriver om barns 

lek och lärande, miljöns betydelse och pedagogens roll i leken. Vi kommer att använda oss av 

kvalitativa intervjuer som undersökningsmetod. I vår resultatdiskussion kommer vi att 

använda oss av den sociokulturella teorin. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med uppsatsen är att tolka och beskriva hur pedagoger talar om sin roll i barns lek, 

och lärandet genom lek. Vi är även intresserade av hur pedagoger kan anpassa verksamheten 

och miljön för att stimulera till lek. Fokus ligger på pedagogens roll i lek och lärande på 

förskolan. Våra frågeställningar är: 

 

 Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med lärande genom lek? 

 Vad anser pedagogerna att de har för roll i barnens lek? 

 Hur talar pedagogerna om sina möjligheter att anpassa verksamheten och miljön för 

att stimulera barnens lek? 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen börjar med kapitel ett som består av inledning där syftet med uppsatsen och 

frågeställningarna beskrivs. I kapitel två beskriver vi några begrepp som vi använder oss av i 

vår undersökning. I kapitel tre kommer vår bakgrund som består av tidigare forskning om vad 

lek är, lek och lärande, pedagogens roll och miljöns betydelse. I bakgrunden tar vi upp 

forskares olika perspektiv utifrån våra frågeställningar. I det fjärde kapitlet beskriver vi olika 

pedagogiska arbetssätt, så som Waldorf, Reggio Emilia och utomhuspedagogik (uteprofil) 

men även SET (social och emotionell träning). I det femte kapitlet beskriver vår teoretiska 

utgångspunkt vi använt oss av i vår undersökning och den är den sociokulturella teorin. I 

kapitel sex beskriver vi vår forskningsansats som är fenomenografi och undersökningsmetod 

som är kvalitativa intervjuer. I detta kapitel finns även forskningsetiska överväganden och 

rubriken genomförande med sina underrubriker datainsamlingsmetod, urval, analys av 

intervjuerna. I kapitel sju presenterar vi resultatet av intervjuerna som vi har kategoriserat 

enligt följande: lek och lärande, pedagogens roll och miljöns betydelse. I det åttonde kapitlet 

diskuterar vi undersökningens resultat och jämför det med vår bakgrund. Vi gör även en 

metod- och slutdiskussion. Avslutningsvis följer en referenshantering och bilagor.    
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2. Begreppsförklaring 

Vi vill med detta avsnitt kortfattat förklara vad de olika begreppen betyder som vi använder i 

vår uppsats. Vidare i uppsatsen kommer en mer djupgående beskrivning av dessa begrepp.    

 

Pedagog: Ann Granberg (2008) hävdar att ordet pedagog betyder ledare. De personer vi har 

intervjuat är alla utbildade förskollärare, men vi har valt att använda oss av begreppet pedagog 

i vårt resultat. För att förskollärarna vi intervjuade benämnde sig själva som pedagoger. Även 

en stor del av litteraturen vi använt i vår uppsats använder ordet pedagog.  

 

Lek: Marie-Louise Hjorth (1996) menar att leken kan uppfattas på många olika sätt beroende 

på i vilken kultur och tid leken utspelar sig i. Därför finns det flera förklaringar till vad lek är. 

Vilken teori man använder sig av när man tittar på leken påverkar sättet att se på leken. 

 

Fri lek: Hjorth (1996) anser att fri lek är när pedagogerna inte har planerat någon aktivitet 

utan barnen själva får leka fritt. 

 

Styrd lek: Hjorth (1996) menar att det är när pedagogen planerar en aktivitet för barnen. 

Detta kan begränsa barnens egna initiativ till aktiviteten. 

 

Verksamhet: Hjorth (1996) hävdar att det är en benämning av flera olika aktiviteter som 

barnen får prova på i förskolan. 

 

Sociokulturell teori: Grundaren av denna teori är Lev Vygotskij och kommunikation mellan 

människor och miljön är en viktig del i teorin. Roger Säljö (2000) menar att det är samspelet 

mellan olika individer som är i fokus i denna teori.  

  

Fenomenografisk forskningsansats: Denna forskningsansats bygger på analyser av det 

insamlade materialet som är från intervjuer (Lars Owe Dahlgren och Kristina Johansson 

2009). Fenomenografi passar bra när forskaren vill beskriva och undersöka individers 

funderingar angående olika fenomen i omgivningen. I fenomenografin är det skillnaderna som 

är det grundläggande målet, men för att göra detta behövs det även att forskaren letar efter 

likheter. 
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Kvalitativ undersökningsmetod: Martyn Denscombe (2009)  hävdar att kvalitativ data 

består av ord och visuella bilder. Öppna frågor som vid frågeformulär eller intervjuer kan man 

inom kvalitativ undersökningsmetod bearbeta genom skrivna ord. 

 

Reggio Emiliapedagogik: Inom denna pedagogik menar man att miljön ska inspirera och 

stimulera barnen, men även utmana barnen i deras fantasier och uppmuntra dom till att söka 

kunskap. På så sätt ser man det som att även miljön är en pedagog (Karin Wallin 1996). Det 

centrala inom Reggio Emilia pedagogiken är miljön och dokumentation. 

 

Waldorfpedagogik: Inom waldorfpedagogiken ser man människan som en själslig och andlig 

varelse. I denna pedagogik ses människan som fri och den som själv påverkar riktningen i sitt 

liv. Människans kunskap bygger på kunskap om sin omvärld (Christhild Ritter 1997). 

 

Utomhuspedagogik: Inom utomhuspedagogiken ses naturen som en viktig pedagogisk miljö. 

Britta Brügge, Matz Glantz och Klas Sandell (2007) hävdar att utomhuspedagogik är ett 

komplement till den traditionella pedagogiken och den ska vara en naturlig del i 

verksamheten.  

 

SET: Förkortningen SET står för Social och Emotionell Träning. Birgitta Kimber (2004) anser att 

SET kan används för att öva barn att samarbeta med andra barn och pedagoger, vilket i sin tur 

bidrar till kunskap. När barn ska samarbeta behöver de utveckla sociala och emotionella 

färdigheter. Genom att barn blir medvetna om dessa färdigheter skapas det samarbete och 

gemenskap mellan barnen. 
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3. Bakgrund 

Här sammanfatts hur olika forskare och författare skriver om barns lek och lärande, 

pedagogens roll i barns lek och miljöns betydelse för lek. Vi har valt att dela upp dessa 

huvudrubriker med hjälp av underrubriker för att göra texten mer tydlig. Vi valde att beskriva 

lek och lärande först då vi ville förklara vad dessa begrepp innebär för att sedan fördjupa oss i 

pedagogens roll i barns lek. Lekens roll i förskola och förskoleklass (2006) är inte 

vetenskaplig, men vi har valt att använda oss av den då den ger en ytterligare dimension 

utöver forskningen. 

3.1 Vad är lek? 

I litteratur som rör barns lek finns det olika uppfattningar om hur denna kan beskrivas. 

Granberg (2008) hävdar att barnens lek är ett kreativt arbete som ständigt pågår. När barn 

leker använder de olika uttrycksformer hela tiden, såsom dans och sång . Men även 

konstruktion, exempelvis lek med klossar. Enligt Granberg hävdar Vygotskij att barns lek är 

ett sätt att bearbeta sina intryck och upplevelser och han menar att barnen gör detta på ett 

kreativt sätt. Han menar att det är barnens tidigare erfarenheter som styr fantasin och därpå 

deras skapande aktivitet och lek. Även Margareta Öhman (2011) anser att barnens lek består 

av något som de upplevt tidigare, eller något som de är nyfikna på att utforska. Genom att 

leka ökas alltså barnens kunskap och förståelse för det som de upplevt tidigare. Leken kan 

hjälpa barn att ta sig igenom svårigheter och leken får då en läkande och även terapeutisk 

effekt. Enligt Öhman (2011) och Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2007) är 

lekens kännetecken känslor som glädje, spänning, lust, entusiasm men även fantasi och 

engagemang. När barn leker och rör på sig leder det till att barnen känner sig välmående och 

detta i sin tur kopplas till god hälsa.  

 

Enligt Annette Sandberg och Jane Brodin (2008) behöver alla barn leka för att de ska kunna 

utvecklas, leken bidrar till delaktighet i samhällslivet då barnet växer upp. Leken beskrivs ofta 

som en aktivitet där barnet själv får bestämma och påverka dess innehåll. Hur barn leker och 

vad de leker med påverkas av kulturen, traditionerna och vilket samhälle de lever i. I 

temanumret Lekens roll i förskola och förskoleklass (2006) utgiven av lärarförbundets förlag 

hävdar Kari Pape att förskolans mest centrala del är barnens lek. Hjorth (1996) anser också att 

leken är den viktigaste verksamheten i barnens liv. Vidare menar Kari Pape att det är viktigt 

att barn får vara med i lekens samspel och får uppleva att de är omtyckta . Att ett barn får 

känna tillhörighet och gemenskap bidrar till att de senare i livet utvecklar en bra självbild och 
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en social kompetens. När barn får välja att göra precis vad de vill så väljer de oftast att leka. I 

deras lek kan de känna glädje och samhörighet men också bekymmer och sorg (Lekens roll i 

förskola och förskoleklass 2006). 

 

Enligt Öhman (2011) är det i leken som barnen får det allra bästa tillfället att uttrycka sig och 

grunda en bra självkänsla. Leken är ett symbolspråk som måste läras in och utvecklas anser 

Knutsdotter Olofsson (1996). Barnens lekspråk och talspråk utvecklas samtidigt, men 

lekspråket kan ofta få ett försprång vilket innebär att de kan utrycka sig mer genom leken än 

genom språket. 

 

Enligt Annica Löfdahl (2008) menar Vygotskij att leken är ett uttryck för barns fantasi och att 

den skapar mening och betydelse i barnens vardag och enligt Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) anses fantasin ha en stor roll i barnens lek. När barnen använder sin 

fantasi kan de förflytta sig i sina tankar bortom leken eller den lärande aktivitetens gränser 

och detta gör att barnen skapar en inre fantasi. Enligt Birgitta Knutsdotter Olofsson (1992) 

använder barnen sin fantasi i leken och det kan exempelvis vara att en pinne även kan vara en 

pistol. För att barnen ska kunna delta fullt ut i leken krävs det att de kan använda sin fantasi 

och förstå att ett föremål kan vara flera olika saker i deras lek. Knutsdotter Olofsson (1996) 

menar att barnen utvecklar sin motorik i leken, genom deras lek och fantasin kan de springa, 

hoppa och klänga i träd. Barns fantasi kommer in i alla aktiviteter och då startar leken. Hon 

menar att leken är ett sorts förhållningssätt till barnets omvärld.  

 

I leken meddelar barnen sin omgivning genom olika signaler att det inte är på riktigt enligt 

Knutsdotter Olofsson (1992), att de bara leker. För att pedagogen ska förstå detta signalerar 

barnen med ögon, mimik, röstläge, sätt att tala och bete sig. Barn blir nöjda när de får leka 

färdigt medan barn som blir avbrutna i leken kan bli arga och irriterade. Barn bli så 

uppslukade i leken så att de vare sig ser eller hör. På lekens plan behöver barn förhålla sig till 

verkligheten. När Johansson och Pramling Samuelsson (2007) analyserar leken gör de det 

med Aristoteles begrepp ”mythos” och ”memesis”. Memesis betyder dramatisk och är ett 

kroppsligt uttryckssätt. Mythos betyder berättandet och det är i mötet mellan dessa två 

begrepp som leken uppstår.   
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3.2 Lek och lärande 

I litteratur som rör barns lek och lärande finns det olika uppfattningar om hur dessa kan 

beskrivas. Öhman (2011) menar att det är svårt att dela på lek och lärande för att barns nya 

erfarenheter blandas med de som barnen redan har och dessa blir sedan grunden för deras 

erfarenheter i framtiden. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) hävdar att lek och 

lärande är två olika händelser, men det finns ändå likheter som kännetecknar dessa två. 

Likheterna ligger i kreativiteten, valmöjligheterna, meningsskapandet och möjligheterna till 

kontroll. Forskarna anser att det finns särskilda lärdomar i både lek och lärande. Lärande 

innebär barns kunnande, förmågor, förståelse och olika aspekter om världen och vardagen. 

Barn lär sig genom att iaktta, imitera, lyssna, delta, kommunicera och experimentera. Löfdahl 

(2008) anser att det är viktigt för barnens lärande att de samspelar med andra. När barnen 

deltar i den sociala process som leken innebär utvecklas deras lärande. Enligt Löfdahl har 

Vygotskij myntat begreppet den närmaste utvecklingszonen och med det menar han att 

barnets utvecklingsnivå är det som den klarar av att göra själv, men i leken sträcker sig barnen 

ofta över sin egen utvecklingsnivå vilket innebär att barnet lär sig mer och utvecklas genom 

att leka med andra. Marie Arnesson Eriksson (2009) menar att barnen får möjlighet att 

utvecklas, lära sig nya saker, bearbeta och utforska sin omvärld när förskolan satsar på leken.  

 

Granberg (2008) hävdar att barnen får en känsla för både konst och kultur i deras lek. Det kan 

exempelvis vara när barnen gör flera sandkakor bredvid varandra, de lär sig då exempelvis 

olikheter, likheter, former och storlekar. Genom leken lär sig barnen att använda sin fantasi 

och sin kreativitet vilket bidrar till inlärning. Sandberg och Brodin (2008) anser att barn 

utvecklas motoriskt, socialt, intellektuellt och känslomässigt i leken. Det är genom leken som 

barn lär sig nya saker. Hjorth (1996) menar att leken behöver ta stor plats i förskolans 

verksamhet då leken bidrar till en omfattande utveckling för barnet, som bl.a. sina känslor, sitt 

intellekt, och den psykiska utvecklingen.  

3.2.1 Lekregler och lekvärldar 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1992) är det viktigt att barnen känner trygghet och lugn så att 

leken och lärandet kan utvecklas. Detta är inte något problem när barn leker ensamma, men 

vid lekar där fler barn är inblandade måste flera idéer och viljor samarbeta. Detta innebär att 

barnen lär och utvecklar kommunikativ kompetens. Samförstånd, ömsesidighet och 

turtagande är regler som gäller i barns lek. Samförstånd handlar om att barnen förstår ATT 

och VAD de leker. Ömsesidighet handlar om att barnen är jämställda oavsett ålder. 
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Turtagande handlar om att bestämmandet och initiativet växlar mellan barnen. Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) hävdar att samspelet mellan barnen sker på lika förutsättningar. I 

barns lekvärldar finns inget rätt eller fel, reglerna bestäms och ändras. Det grundläggande i 

barns lärande och skapandeförmåga är alltså just kommunikativ kompetens. När barnen leker 

så använder de sin fantasi, kroppsliga och språkliga uttryck och är på en jämställd nivå och 

fullt närvarande i deras lek. Barns kunskap och lärande har sin grund i deras tidigare 

erfarenheter, men även i den sociala och kulturella miljön som barnet lever i. Hjorth (1996) 

menar att barnen lär sig att förstå andra människor och deras perspektiv på saker, men också 

regler och får en förmåga att tillämpa de i leken.  

 

Öhman (2011) hävdar vidare att när lekvärldar skapas handlar det om att barnet själv eller 

tillsammans med andra, utvecklar olika roller och driver leken framåt där barnen gör om olika 

föremål och händelser till något nytt. Det är viktigt för barnen att skapa sig en lekvärld där de 

kan utveckla sin låtsaslek. En lekvärld skapas för att barnen ska kunna undersöka olika saker 

och få en djupare förståelse för sin omvärld. I lekvärlden utforskar barnen idéer, känslor och 

begrepp, både ensamma och tillsammans med andra barn i gemensamma lekar. Knutsdotter 

Olofsson (1996)  menar att barnen även utvecklar sin skapande verksamhet, de skapar sådant 

som de behöver ha i sin lek. Det kan exempelvis vara ett par vingar om de ska leka änglar. 

Skapandet sker utifrån barnens egna initiativ och inte för att pedagogen vill det.  

 

3.3 Pedagogens roll 

I litteratur som rör pedagogens roll i barns lek och lärande finns det olika beskrivningar om 

pedagogens roll. Pedagogens roll i barns lek har inte alltid varit densamma. I temanumret 

Lekens roll i förskola och förskoleklass (2006) skriver Karin Björkman om hur leken och 

pedagogens roll uppfattades förr i tiden. Under 1960-talet ansågs det vara olämplig av 

pedagogen att gå in i barnens lekar och vara deltagande. Det ansågs att pedagogen inte kunde 

vara med i barnens lek, då leken blev alldeles för styrd av pedagogen eller att leken blev 

förstörd. Detta sätt att se på pedagogens roll i barnens lek har ändrats med tiden och idag 

anses det vara lämpligt för pedagogen att vara delaktig. Nu anses det vara viktigt att 

pedagogen stimulerar barns tänkande och deras handlande, detta kan göras genom att lyssna 

på barnens lek och berika den med sin delaktighet.  
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3.3.1 Samhällets påverkan på uppfattningar om pedagogens roll 

Enligt Charlotte Tullgren (2004) som har studerat leken och pedagogens roll i förskolan och 

hennes forskning visar att barnens lekar ofta blir reglerade av pedagogerna på olika sätt. 

Pedagogerna är fast i sina pedagogroller, vilket innebär att de inte riktigt kan leka på barnens 

villkor eftersom de har krav på sig att vara förebilder för barnen och att de ska lära barnen 

något. Skillnaden är att pedagogen riktar leken mot framtiden och barnet leker i nuet.  Hon 

menar att pedagogens roll är att se till att barnen leker inom vissa ramar, detta för att de ska 

kunna delta i ett livslång lärande. Det är samhällets värderingar som påverkar pedagogens sätt 

att styra barnens lek. En anledning till att pedagogerna styr barnens lek är att de vill att de ska 

lära sig att leva upp till samhällets och förskolans normer. De vill att barnen ska välja det 

”goda” i leken istället för det ”onda”. Tullgren använder sig av Foucaults maktbegrepp. Han 

menar att när pedagogen är delaktig i barnens lek innebär det att barnen blir övervakade, men 

när pedagogen är med i barnens lek döljer de sin roll som övervakare men om något händer så 

bryter pedagogen leken och blir auktoritär. När pedagogen är delaktig i barnens lek får de en 

möjlighet att lära känna barnen bättre och skapa kunskap om deras tankar och utveckling. 

(Tullgren 2004) 

3.3.2 Pedagogens roller i barnens lek 

Enligt Öhman (2011) är det viktigt att inte pedagogen avbryter barnen i deras lek. För att 

bidra till ett tryggt lekklimat bör pedagogen respektera barnens lek och deras integritet. Det 

finns fyra roller som pedagogen kan använda i barnens lek och även kunna växla mellan dessa 

roller. Rollerna som Öhman använder är: närgranskare, rekvisitör, medlekare och lekledare. 

När pedagogen är närgranskare så vill barnen ha pedagogen som publik. Att finnas i närheten 

och ge barnen stöd och bekräftelse. Rekvisitör handlar om att pedagogen hjälper barnen 

förbereda leken. Medlekare innebär att pedagogen deltar i leken tillsammans med barnen. När 

pedagogen är lekledare så handlar det om att aktivt engagera sig i barnens lek. Forskaren 

hävdar att leken varar längre när pedagogerna är delaktiga. Men för pedagogerna kan det vara 

en utmaning vid deltagande i leken. Det kan vara svårt att hitta balansen mellan att störa och 

bevaka. Även Arnesson Eriksson (2009) menar att pedagogen har olika roller i förhållning till 

barnens lek. Enligt henne är dessa roller: helt aktiv, delvis aktiv, observatör och 

dokumenterande observatör. Genom att pedagogen bjuder på sin lekfullhet och blir delaktig i 

barnens värld lär sig pedagogen känna barnen bättre. Utifrån leken kan pedagogerna arbeta 

med de mål som finns i läroplanen och barnens individuella utvecklingsplaner. I temanumret 

Lekens roll i förskola och förskoleklass (2006) menar Pia Björklid att pedagogerna behöver 
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släppa loss ibland för att visa barnen att det är okej att skoja och ha roligt. Detta kan påverka 

barnens lek då de törs prova på nya roller. 

 

Både Granberg (2008) och Hjorth (1996) menar att barnens utveckling i leken sker bäst med 

stöd av en pedagogs närvaro. Pedagogens roll i barnens lek är viktig och denne bör delta, men 

det på barnens villkor. Båda forskarna anser vidare att pedagogerna fungerar som en förebild 

för barnen när den är delaktig i deras lek. Detta kan uppmärksammas genom att barnet 

försöker bete sig som en vuxen
. 
Då kan även en aktivitet som städningen göras på ett lekfullt 

sätt. Granberg hävdar att när pedagogen är deltaktig i barnens lek kan detta också ge de 

trygghet och någon att identifiera sig med. Pedagogens delaktighet i lekfulla aktiviteter ger 

alltså barnen ett stöd och detta kan bidra till att de vågar prova på nya saker. Därför är det 

också viktigt att pedagogen är med hela tiden och inte springer ifrån då det ringer osv. Även 

Arnesson Eriksson (2009) anser att det är viktigt att pedagogen är delaktig i barnens lek och 

inte bara sitter vid sidan om och avbryter när det uppstår konflikter. I förskolan har vardagen 

ofta många stunder av väntan men dessa kan förvandlas till lek, lärande och nöje om 

pedagogerna fyller den med ett innehåll. Stunderna blir då positiva för både barn och 

pedagoger och det kan bidra till ett socialt samspel mellan barn och pedagoger. Vidare hävdar 

Granberg (2008) att när pedagogen är en förebild för barnen är det viktigt att pedagogen inte 

för över sina fördomar på barnen, därför bör pedagogen vara medveten om sitt eget agerande.  

  

Enligt Hjorth (1996) har andra forskare som studerat barnens lek kommit fram till att 

pedagogens roll och delaktighet i leken har stor betydelse. Hjorth menar att när barnet leker 

tillsammans med pedagogen lär barnet sig skilja på lek och när det inte är lek. Det är alltså 

mycket som är positivt med en pedagogs närvaro i barnens lek, men äldre barns lek är känslig 

för att bli störd. Nordin-Hultman (2010) menar att när det är samling så måste barnen avbryta 

deras lek för att delta i den gemensamma samlingen. Detta stör barnens lek då de måste 

avbryta och gör att barnen inte får möjlighet att skapa en långvarig lek. Hjorth (1996) hävdar 

att leken uppstår när barnen vill och inte alltid när pedagogen tycker att det passar. Hon anser 

även att de barn som har bristande lekfärdigheter och blir uteslutna ur leken kan behöva 

pedagogens stöd för att få hjälp att kunna vara med i leken och lära sig knäcka lekkoderna. 

Detta kan bidra till att barnet får en bra bild av sig själv och självförtroende att våga prova. 

Därför är det viktigt att pedagogerna är delaktiga i barnens lek. Att pedagogen samtalar med 

barnen om deras lek kan bidra till att förmedla kunskap och detta kan göra att barnen 



11 

 

reflekterar över sin lek. Hon menar även att det är viktigt att pedagogen visar intresse och 

värdesätter leken. För att hjälpa barnen att leka kan de ge sitt stöd genom att engagera sig och 

ta reda på vad barnen vill med leken och vilket mål de har. Det är utifrån barnets egna 

intressen och initiativ som leken utformas och pedagogen kan bidra med idéer för att bygga 

vidare på leken. När pedagogen är delaktig i leken ger detta en djupare relation till barnet. När 

barnen vill leka själva så bör pedagogen respektera detta. Pedagogen kan använda sig av det 

som barnet finner meningsfullt och intressant i leken och använda sig av det i förskolans 

andra aktiviteter, för när pedagogen planerar en aktivitet för barnen, kan det lätt begränsa 

barnens egna initiativ till aktiviteten (Hjorth 1996). Enligt Löfdahl (2008) ser pedagogen 

barnet som en social varelse och det bidrar till att barnen ses som medskapare av kunskap, 

identitet och kultur vilket i sin tur har en stor inverkan på barnets liv. Det är viktigt att se 

barnet i ett sammanhang och i deras relation till andra barn och pedagoger.  

3.3.3 Pedagogens roll för samspel mellan pedagogen och barnet 

Mötet mellan barnen och pedagogerna är viktiga i utvecklingen av samspelet i lek och lärande 

hävdar Johansson och Pramling Samuelsson (2007). I explorativa samspel är det pedagogens 

uppgift att ordna en samverkan mellan lek och lärande. Pedagogerna följer barnens initiativ 

och ger de utmaningar och stöd. I denna samspelande kontext mellan lek och lärande används 

miljön, dess material och pedagogernas deltagande i aktiviteterna. I formbundna samspel har 

pedagogen en strävan efter att barnen ska lära sig något av den aktiviteten som anordnas och 

detta innebär att barnen bli underordnade pedagogernas syften med aktiviteten. Pedagogerna 

kan ha en lekfull tanke bakom aktiviteten men det är lärandet som är i fokus vilket kan bidra 

till att barnens egna initiativ och fantasiförmåga kan komma i bakgrunden av den aktivitet 

som pedagogen har bestämt att barnen ska göra. I formbundna samspel är det viktigt att 

pedagogen är medveten om betydelsen av att barnens lek och fantasi får komma fram, annars 

kan aktiviteten ge barnen en underordnad känsla där deras tankar och idéer inte prioriteras. 

Barnen vill gärna att pedagogen är uppmärksam och ser om det är något barn som inte följer 

lekens regler. Barnen vill också att pedagogen säger till om något barn inte gör som de ska i 

en lärande aktivitet. Många barn vill ha med pedagogen i sin lek och känner då att deras lek är 

betydelsefull (Johansson & Pramling Samuelsson 2007). 

 

Karin Björkman använder sig av nationalencyklopedins beskrivning av begreppet 

lekpedagogiken som är följande: 
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Lekpedagogik utgår från barnens initiativ och deras lek. Pedagogen stimulerar 

med material och uppslag och deltar på barnens villkor. Barnen ges tid att ostört 

utvecklas sin fantasi. (Lekens roll i förskola och förskoleklass 2006 s13).  

 

Lekpedagogik kan pedagogerna använda för att locka till lek, utveckling och lärande. I dagens 

samhälle ses leken som ett pedagogiskt redskap som pedagogerna kan använda sig av när de 

vill kommunicera och arbeta med lärande med barnen. Pedagogens roll är att delta aktivt i 

barnens lek och på så sätt bidra till deras utveckling. Barnen ska även få vara ostörda och 

utveckla sin fantasi (Lekens roll i förskola och förskoleklass 2006). Även Knutsdotter 

Olofsson (1992) anser att barnen inte ska störa varandra i onödan, därför är det pedagogens 

ansvar att se till att det inte händer. Hon menar att det ofta är pedagogerna som stör för att 

deras planering av aktiviteter och rutiner ska genomföras. 

3.3.4 Pedagogens roll för dokumentation och inspiration 

Granberg (2008) hävdar att när barnen har skapat något är det viktigt att detta synliggörs 

genom dokumentation så barnet kan bli medveten om sin egen inlärningsprocess. Pedagogens 

roll kan därmed också vara att synliggöra detta för barnen. Enligt Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) kan pedagogerna använda bilder, symboler eller metaforer för att 

tydligöra olika saker för barnen. Detta bidrar till utveckling av barnens förståelse och 

kreativitet. Knutsdotter Olofsson (1992) anser att pedagogerna ska inspirera barnen till lek. 

Om det är något som intresserar barnen så kan pedagogen använda sig av det och bygga 

vidare på. För att inspirera till lek kan pedagogen exempelvis berätta historier, bjuda in 

personer att prata om sina yrken och ge barnen lekmaterial. Vidare anser Johansson och 

Pramling Samuelsson (2007) att när pedagogerna använder sig av ett berättande samspel hittar 

de på betydelsefulla världar och berättelser tillsammans med barnen. Berättelserna är det 

centrala och genom dessa bygger de upp påhittade miljöer för att locka till lek och lärande. 

Pedagogerna kan då hjälpa barnen att relatera berättelsens händelser till deras egna 

erfarenheter. Pedagogerna kan även ställa frågor så att barnen reflekterar kring berättelsen och 

sedan vara delaktiga i barnens lek (Johansson & Pramling Samuelsson 2007). Genom att vara 

delaktig i barnens lek hävdar Knutsdotter Olofsson (1996) att pedagogen hjälper barnet i sin 

språkutveckling. 
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3.3.5 En närvarande pedagog 

I temanumret Lekens roll i förskola och förskoleklass (2006) hävdar Kari Pape att det är 

pedagogens jobb att hjälpa barn att få erfarenheter så att de får vara med i de andra barnens 

lek. Om pedagogerna har ett tema på förskolan kan det locka till lek. Temat bör ha fått 

inspiration av barnens och pedagogernas intressen och fantasi, det som de är nyfikna på och 

vill veta mer om. Detta bidrar till ett lustfyllt lärande där leken hela tiden har stor betydelse 

och påverkan. Leken kan vara ett sätt för barnen att prova på olika roller exempelvis ” den 

onda” och ” den goda” och andra utmanande beteenden. Då är det viktigt att en pedagog är 

närvarande och ser så att inte leken spårar ur (Lekens roll i förskola och förskoleklass 2006). 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1996) är det i leken som barnen blir självständiga, men små barn 

behöver en närvarande pedagog så att de så småningom kan leka själva. När pedagogen är 

delaktig i barnens lek är det viktigt att den inte tar den centrala rollen i barnens lek utan låter 

barnen ha den. Hon anser att om pedagogerna leker mycket med de små barnen så har de 

lättare för att leka i grupp när de blir lite större. Arnesson Eriksson (2009) anser att 

pedagogernas sätt att arbeta kan skapa förutsättningar för lek och tid till lekfulla aktiviteter. 

Knutsdotter Olofsson (1992) hävdar att man som pedagog både kan höra och se när barn 

leker. Små barn som ännu inte lärt sig alla signaler behöver pedagogen vara extra försiktigt 

med. För att få de små barnen att förstå att det är på lek så kan pedagogen le, både med 

munnen och med ögonen, och tala lugnt. Det är inte kul att bli rädd på riktigt.  

 

Enligt Knutsdotter Olofsson (1996) är det viktigt att pedagogen lyssnar på vad barnen leker då 

det kan ge en inblick i vad barnen är intresserade av just nu. Hon anser även att om pedagogen 

är med och leker så blir det inte kaos. I leken utvecklar barnen språket då de hela tiden 

kommunicerar med varandra. De bearbetar sin omvärld och då är det viktigt att pedagogen är 

delaktig då det skapar en nära relation. När barnet är mycket litet är den vuxna den första 

lekkamraten. När en pedagog visar ett intresse och engagemang för barnens lek så skapar det 

den trygghet som barnen behöver i leken. Pedagogernas inställning till lek har stor betydelse, 

det gäller att sätta barnen och deras lek i fokus. När pedagogerna är delaktiga i leken är det 

barnens syften med leken som ska besvaras. När pedagogen är med i barnens lek kan se till att 

inget barn blir utanför eller illa behandlad (Knutsdotter Olofsson 1996). Det är inte lätt för 

pedagogerna att vara med i barnens lek enligt Arnesson Eriksson (2009), då vuxna är mer 

begränsade när det gäller att leka. De har sin professionella yrkesroll som spelar in och 
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påverkar pedagogens värderingar. Hon har upptäckt att det är lätt hänt för pedagogen att 

fastna i vissa typer av lekar och repliker.  

 

Knutsdotter Olofsson (1992) menar att barn gillar att leka i närvaro av en lekfull pedagog. Vid 

deltagande i barnens lek kan pedagogen lyssna vad barnen säger. De berättar då om sina 

erfarenheter, vad de vet och vad de varit med om. Som pedagog ser man också hur de växer 

och utvecklas. Pedagogens lekfullhet bidrar till barnens fantasi och skapar gemensam lek 

mellan dom. Det som pedagogen kan använda sig av är rösten. Med hjälp av den kan 

pedagogen dramatisera vid användning av exempelvis dockor och nallar. Pedagogen behöver 

ge barns lek näring och uppmuntran. Öhman (2011) anser att det är viktigt att pedagogerna 

ger barnen tid och utrymme för att leka. Barnen behöver ha tillgång till fri lek och att 

pedagogen ska vara aktiv för att kunna uppfatta barnens leksignaler. När pedagogen deltar i 

leken med barnen skapas relationer och barnen ökar sitt ordförråd. Pedagogen ska våga delta i 

barnens lekvärldar och leka med barnen. Pedagogens delaktighet och kommunikation är en 

viktig del i barnens skapande lek. Nordin-Hultman (2010) hävdar att pedagogerna även har 

kontroll över barnen genom att de bestämmer under vilken tid de olika planerade aktiviteterna 

ska genomföras.   

 

3.4 Miljöns betydelse 

I litteratur som rör miljöns betydelse finns det olika uppfattningar om hur den kan beskrivas. 

Enligt Öhman (2011) är en av pedagogens viktigaste uppgifter att skapa en miljö där barnet 

känner sig tryggt. Vilket även betonas i förskolans läroplan 98/2010. Löfdahl (2008) hävdar 

att det är den barnsyn man har som pedagog som påverkar hur miljön på förskolan anpassas 

samt hur pedagogerna bemöter barnen och deras behov. Öhman menar att miljön ska bestå av 

utmaningar och möjligheter för att barnen ska utvecklas. En av pedagogernas uppgifter är 

därmed att skapa en stimulerande lekmiljö tillsammans med barnen och skapa ett inbjudande 

lekklimat. När det handlar om att skapa en stimulerande lekmiljö behöver pedagogerna 

acceptera och stödja leken. Öhman skriver: 

 

Att ansvara för lekklimatet i barngruppen innebär att läraren närgranskar 

barnens samspel med varandra; hur de leker och med vem, hur de skapar 

lekvärldar och bjuder in andra att delta i dem, och hur de själva tar sig in i 

andras lekvärldar. (Öhman 2011, s 13).  
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Granberg (2008) anser också att miljön på förskolan bör vara inspirerande för barnen och 

väcka deras intresse för att utforska. Nordin-Hultman (2010) menar att materialet på förskolan 

ska vara intressant och locka till lekfulla aktiviteter. De material som är ”rena” är ofta 

tillgängliga för barnens medan de material som kan smutsa ner såsom målarfärg inte är 

lättillgängligt för barnen utan då får de be en pedagog om hjälp om de vill måla. Svenska 

förskolor har ofta ett begränsat antal material och leksaker som inte är så lätta att kombinera 

ihop med andra material. Granberg (2008) menar att det är viktigt att alla rummen på 

förskolan har många möjligheter till lek och skapande aktiviteter. Det är till exempel bra för 

barnen om de stora rummen delas in i mindre sektioner där olika aktiviteter och lekar kan 

skapas. Nordin-Hultman (2010) menar att svenska förskolan ofta avgränsar rummen i mindre 

sektioner där olika aktiviteter kan lekas. Detta bidrar till att barnens lekar ofta blir reglerade 

av pedagogernas sätt att anpassa de olika sektionerna. Granberg (2008) hävdar vidare att 

belysningen på förskolan också kan styra barnens uppmärksamhet och koncentration till ett 

tydligt mål. För att stimulera barnens fantasi och kreativitet är det dessutom bra om en del 

möbler på förskolan kan användas på flera olika sätt så att barnen kan få en möjlighet till lek 

och skapande. Barnen kan exempelvis använda stolarna för att bygga en bro (Granberg 2008). 

För att möbler ska kunna användas på detta sätt hävdar Knutsdotter Olofsson (1996) att 

inredning och övrigt lekmaterial ska gå att flytta på. 

3.4.1 Barnens sinnen och individuella behov 

Både Granberg (2008) och Sandberg och Brodin (2008) menar att miljön ska stimulera 

barnens alla sinnen såsom lukt, syn, hörsel och rörelse. Den ska även vara varierande så att 

barnen får möjlighet att använda alla sina sinnen i leken och aktiviteterna. Till exempel kan 

leksakerna ha olika form, färg, storlek, ljud, lukt och tyngd för att barnen ska kunna använda 

flera av sina sinnen i leken. Vidare menar Granberg att det är bra om leksakerna har bestämda 

platser så att barnen ska ha lätt att hitta dessa och veta vart de ska vara när det är dags att 

städa. 

 

Enligt Sandberg och Brodin (2008) kan miljön också påverka leken på ett socialt plan, dvs.  

vilka barn som får vara med och vilka som blir utanför. Det kan exempelvis bero på höjden 

där leksakerna är. Barnens lek blir ofta avbruten av pedagogernas styrda aktiviteter och då blir 

inte barnens lek prioriterad. För stora barngrupper och för lite pedagoger kan påverka barnens 

lekmiljö genom att barnen stör varandra i deras lek. Detta kan leda till att varje barn inte får 

den tid de behöver vilket kan resultera i att pedagogerna inte hinner ta sig tid att lyssna på 
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barnen och se till att miljön anpassas till varje barns enskilda behov (Sandberg och Brodin 

2008). Arnesson Eriksson (2009) menar att när pedagogen delar in barnen i grupper kan det 

bidra till att barnen kan leka längre i lugn och ro. Resultatet av detta blir att leken då får 

möjlighet att utvecklas och barnen får leka klart och inte bli avbrutna. Vidare hävdar 

Sandberg och Brodin (2008) att det är viktigt att miljön på förskolan är anpassad till alla barns 

individuella behov. Barn leker gärna på ställen som pedagogerna inte kan se, där de kan 

gömma sig och leka själva. Det är viktigt att barnen har ytor som de kan få vara för sig själva 

på, där de får leka ostört. Miljön ska vara intressant för barnen och utmana deras olika styrkor. 

Granberg (2008) menar att materialet och leksakerna på förskolan bör locka barnen och väcka 

deras nyfikenhet och deras lust att upptäcka nya saker. Det är viktigt att leksaker och material 

är lättillgängliga för barnen för att de själva ska kunna välja vad de vill använda och när, utan 

att behöva be en pedagog om hjälp. Både Granberg (2008) och Arnesson Eriksson (2009) 

hävdar att miljön, lekar och andra aktiviteter ska tilltala både flickor och pojkar att leka 

tillsammans. Nordin-Hultman (2010) anser att det mesta av leksakerna på förskolan kan ses 

som köns neutral. Hur de olika rummen på förskolan anpassas påverkar hur barnen använder 

de och vilka som leker med vad. Förskolan strävar efter att både flickor och pojkar ska ha 

möjlighet att leka med alla leksaker. Granberg (2008) menar vidare att om miljön är för stökig 

och har för mycket färger kan det påverka barnet på ett negativt sätt då se kan känna sig 

stressade. Därför kan det vara bra med en neutral färg på inredningen och väggarna. Bilder 

som sätts upp på väggarna bör placeras i barnens höjd. Hjorth (1996) menar att pedagogens 

uppgift är att skapa en lugn och trygg miljö för barnen att leka i och se till att barnen inte blir 

störda i leken eller avbrutna. 

3.4.2 Val av tema påverkar miljön   

Enligt Löfdahl (2008) skapar barnen mening i leken genom att använda de material 

(artefakter) som finns i förskolans miljö och leka tillsammans med andra barn eller en 

pedagog. Hon talar om uttrycket perifer vilket betyder att det är viktigt att barnen har tillgång 

till de kulturella redskapen för att kunna delta fullt ut i leken. Leken beskrivs genom att 

pedagogerna tillsammans med barnen kan skapa rum som inbjuder till lek. Då får barnen en 

möjlighet att vara med och skapa i den kulturen som de befinner sig i och använda olika 

tilltalande material och arbetssätt. Pedagogen kan exempelvis välja en bok som tar upp ett 

tema. Sedan kan miljön och material anpassas så temat får betydelse i de olika rummen på 

förskolan. Detta kan locka barnen till lek och eftertanke kring temat, barnen kan då prova att 

forma dessa teman i deras lek. Därför är det viktigt att miljön som pedagogerna skapar är 
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tilltalande och inbjudande för barnen och skapar plats för olika teman och material. 

Förskolans miljö bör ha ett varierat innehåll och material så att barns lekar bidar till sociala 

relationer och kommunikation mellan barnen, detta har stor betydelse för lekens innehåll 

(Löfdahl 2008).  

3.4.3 Den fysiska miljön 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att pedagogerna bör anordna miljön så att 

den har en tydlig struktur och bidrar till samspel mellan pedagogen och barnet.  

I temanumret Lekens roll i förskola och förskoleklass (2006) hävdar Pia Björklid att den 

fysiska miljön har stor betydelse för barnens lek och lärande. Hur miljön på förskolan ska se 

ut finns det inte någon exakt beskrivning på utan det får pedagogerna själva ansvara för 

genom att använda sig av de material och möbler som finns. Miljön sänder tydliga budkap för 

barnen, detta påverkar om de känner sig välkomna in eller inte i de olika rummen. Om barnen 

inte upplever miljön som trygg och stimulerande så leker inte barnen där, och detta påverkar 

barnens utveckling både socialt och fysiskt. Nordin-Hultman (2010) menar att barn beter sig 

olika i olika miljöer och sammanhang. Därför har en trygg miljö stor betydelse för barnens 

lek. Pia Björklid anser att genom att titta på miljön på förskolan och vilket material som finns 

kan man se om pedagogerna ger barnen möjligheter eller begränsningar i deras lek och 

lärande. Förskolan bör ha verkstads karaktär vilket innebär att miljön ska inspirera till olika 

verksamheter och aktiviteter. Nordin-Hultman (2010) tar upp att miljön på svenska förskolor 

tidigare har präglats av en hemmiljö, där hemmet var en förebild för hur miljön på förskolorna 

skulle anpassas. Senare började miljön ändras och blev mer likt en verkstadsmiljö med olika 

sektioner och olika material i varje sektion. Forskaren hävdar att dagens pedagoger försöker 

skapa en så lugn och trygg miljö för barnen som möjligt genom att dela upp barnen i de olika 

sektionerna. Pia Björklid menar att rummen bör ha tydliga avgränsningar för de olika 

aktiviteterna så att barnen kan leka ostört. De olika sektionerna kan exempelvis innehålla 

målning, bygg eller någon annan skapande verksamhet. Det är viktigt att miljön både bidrar 

till att leka ostört men också till sociala möten med de andra barnen. Ibland behöver en del 

barn får vara själva och leka och då är det bra om det finns någonstans som de kan gå undan 

och leka själv. Miljön bör vara ordnad så att barnen inte behöver be om hjälp utan får en 

möjlighet att klara så mycket som möjligt på egen hand. Nordin-Hultman (2010) menar att 

hur miljön utformas påverkar barnen genom att pedagogerna exempelvis sätter upp hyllor 

med leksaker som barnen själva inte kan nå, detta bidrar till att pedagogen får en sorts 

maktposition över barnen. Vidare hävdar Pia Björklid att materialet kan variera mellan 
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grovmotoriska aktiviteter och löst material som barnen själva kan flytta på och ändra så att de 

passar in på deras lek. Belysningen, luften och ljudnivån på förskolan har också betydelse för 

barnens lek och lärande aktiviteter, hög ljudnivå eller för stark belysning kan påverka barnens 

lek negativt. Ordning och lugn minskar barnens stress men också pedagogernas stress. Barn 

upplever nya rum med alla sina sinnen, hur det luktar, hur materialet känns osv. Förskolan bör 

skapa en miljö där det finns utrymme för bus och humor (Lekens roll i förskola och 

förskoleklass 2006).  

 

 



19 

 

4. Pedagogiska arbetssätt och SET 

I detta avsnitt beskriver vi olika pedagogiska arbetssätt utifrån olika forskare, vi beskriver 

även SET - Social och Emotionell Träning och dess betydelse för barngruppen i förskolan. Vi 

förklarar dessa olika pedagogiska arbetssätt och SET för att de intervjuade pedagogerna hade 

dessa olika arbetssätt.  

4.1 Waldorfpedagogik 

I denna pedagogik ses människan som fri och det är man själv som påverkar riktningen i sitt 

liv. Människans kunskap bygger på kunskap om sin omvärld. Ritter (1997) hävdar på samma 

sätt att man inom Waldorfpedagogiken ser människan som en själslig och andlig varelse. Ofta 

jämför man inom Waldorfpedagogiken pedagogen med en trädgårdsmästare som måste vattna 

jorden, så sina frön och se till att fröna får solljus. Waldorfpedagogen måste även förmedla sin 

egen själ, kunskap och använda sin omgivning så att barnet kan lära och utvecklas, också för 

att barnets andliga sida ska kunna växa och utvecklas. En Waldorfpedagog kan inte styra 

barnets utveckling och lärande utan pedagogen får anpassa miljön så att den har bra 

förutsättningar för att barnen ska utvecklas. I en Waldorfförskola försöker pedagogerna att ta 

tillvara på barnens behov av att leka, röra sig och av att härma eller ta efter pedagogerna. 

Barnen får använda sina sinnen, lek och rörelse för att upptäcka världen. Förskolan skall ha en 

miljö där barnen utvecklar och uppfostrar sig själva genom att se hur pedagogerna beter sig 

och på så vis ta efter deras sätt att vara. Genom att pedagogerna gör olika sysslor inför barnen, 

som att sticka eller duka mm så härmar barnen detta i leken och de skapar sig en kunskap utan 

att pedagogen har förklarat detta för barnen. Det viktiga inom denna pedagogik är alltså 

processen då barnet gör något viktigare än själva målet. Därför försöker pedagogerna att göra 

alla aktiviteter på förskolan lika viktiga och betydelsefull genom att ta den tid de tar och inte 

stressa. Pedagogerna arbetar även mycket med upprepning, då barnen får göra samma 

aktiviteter varje dag under en längre period för att de ska känna sig trygga i verksamheten. 

Pedagogerna arbetar mycket med att berätta sagor, utan att använda sig av böcker för att 

barnen ska få en inre kreativ bild om vad berättelsen handlar om. Leksakerna på dessa 

förskolor är inte helt färdiga för att barnen ska kunna omvandla de och använda leksakerna i 

olika sammanhang och lekar. Materialet på förskolan bör vara av material som stämmer 

överens i verkligheten, exempelvis ska en apelsin kännas som en apelsin och inte något annat 

då barnen inte lär sig hur det känns i verkligheten. Genom barnens utomhuslek får de lära 

känna naturen. Barnens fria lek bör inte styras av pedagogens föreställningar. Barnet mår som 
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bäst om de har förebilder som visar glädje och kärlek därför är det viktigt att pedagogerna är 

medvetna om detta (Ritter (1997). 

4.2 Reggio Emilia pedagogik 

I detta pedagogiska arbetssätt hävdar Wallin (1996) att det mest centrala är att även miljön ses 

som en pedagog. Med den menas att miljön ska inspirera och stimulera barnen, men även 

utmana barnen i deras fantasier och uppmuntra dom till att söka kunskap. Barnen kan också 

ha med sig saker hemifrån då det inom denna pedagogik anses vara bra att bygga broar mellan 

hemmet och förskolan. Barnen har en egen låda, där även en bild på barnet finns, som dom 

kan förvara sina egna leksaker i. Barn ska ha möjlighet att handskas med olika material och 

även öva sin motorik. Bilder och övrig dokumentation finns på väggarna i barnens höjd så att 

de själva kan se och reflektera vad de har gjort. Pedagogens roll här är att observera och 

dokumentera, inte att delta i barnens lek. Pedagogen observerar även sin egen roll för att 

kunna bli bättre. Pedagogen ger inte barnen direkta svar på deras frågor utan låter barnen lära 

sig själva att ta reda på svaret. När detta sker väcks deras potentiella möjligheter och barnens 

egna kunskapssökande skapas. Pedagogen litar på att barnen själva kan förstå, klara upp 

situationer och lära sig nya saker. Barnen ses som handlande, tänkande och förmögna 

människor. Inlärning är en process som både är social och individuell. Barnen ska få tillfälle 

att reflektera över sitt handlande, det som barnet har skapat och upptäckt. Barnen arbetar ofta i 

små grupper och när det blir något problem uppmuntras barnen att ta hjälp av en kamrat för 

att lösa problemet. Den inlärningsprocess som sker när barnen lär av varandra, kan ses som att 

även barnen är pedagoger.  

Wallin (1996) menar att dokumentation är en stor del i denna pedagogik och dokumentationen 

är för barnens skull. Dom får då tillfälle att reflektera över sitt lärande. Dokumentationen är 

även viktig för att pedagogen ska kunna utveckla sitt eget arbete. Dokumentation kan 

sammanfattas i en kunskapsspiral som är evig. I denna spiral sker följande: 

 

Observation – dokumentation – tolkning leder till nya observationer – nya 

dokumentationer – nya tankar och tolkningar som leder till projektering av nya 

teman att observera – dokumentera – tolka enligt ytterligare hypoteser. (Wallin 

1996 s 133)  

 

Ann Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2005) anser att miljön på en Reggio Emilia förskola 

inte har någon liknelse med en hem miljö. Miljön på en sådan förskola har verkstads karaktär 

och miljön är kreativ och ständigt i förändring vilket bidrar till många möjligheter för barnen 
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att utforska. Det är viktigt att miljön anpassas så att barnen får möjlighet till dialog mellan 

varandra, men även att de kan gå undan och leka själva. 

4.3 Utomhuspedagogik (uteprofil) 

Denna pedagogik hävdar Brügge, Glantz och Sandell (2007) är ett komplement till den 

traditionella pedagogiken och den ska vara en naturlig del i verksamheten. I 

utomhuspedagogik är naturen en pedagogisk miljö, men det är viktigt att pedagogiken både 

inne och ute går ihop i varandra. Med detta menas att naturmaterial tas in i verksamheten och 

innematerial tas ut. Exempelvis pinnar och sand tar in och målarfärger och papper tas ut. Idag 

blir begreppet utomhuspedagogik mer och mer vanligt, fler förskolor vill ha en varierad 

undervisning. Både rörelse och verksamhet ute anses vara positivt för barnens hälsa, lärande 

och motorik. I naturen får barnen tillfälle att uppleva och lära med alla sina sinnen. Inom 

denna pedagogik använder pedagogerna sig av de didaktiska frågorna: var, vad, hur, när och 

varför. Detta gör pedagogerna för att reflektera kring sina val av aktiviteter med barnen. 

Utomhuspedagogiken fokuserar på platsen för lärande, frågan blir då var. Den fysiska miljön 

ger inspiration till kunskapsupplevelser. När frågan gäller vad så handlar det om vad som kan 

göras ute som även görs inne. Detta för att öka barnens intresse och erfarenhet. Sedan blir 

frågan hur kunskapen som finns i samhället ska nå förskolan. För pedagogerna i förskolan 

gäller det att koppla ihop förskolans ämnesområden och reflektera över hur utomhusmiljön 

kan användas. Pedagogerna i förskolan behöver fundera och se över vilka miljöer de har 

tillgång till och när verksamheten ska ske där. De fyra årstiderna är viktig för pedagogerna att 

ta vara på i planeringen av aktiviteter. Det är när som styr aktiviteterna och det är viktigt att 

vara flexibel. Varför denna pedagogik är bra är för att de positiva effekterna ökar. Dessa 

positiva effekter gäller barns naturkontakt i miljön ute, så som hälsa, lekbeteende och 

motoriska utveckling. I utemiljön tränas även samarbete som i sin tur utvecklar social 

kompetens. I uterummet sker möten mellan det som är oförutsett och ostrukturerat. Barnen 

ska reflektera över vad de känt och lärt sig. Detta gör att barnen får ett ökat intresse och 

förståelse för omvärlden (Brügge, Glantz och Sandell 2007). 

 

4.4 SET - Social och Emotionell Träning 

Denna pedagogik bygger på social och emotionell träning (Kimber 2004). 

Huvudresonemanget inom pedagogiken är att barn måste kunna samarbeta med andra barn 

och pedagoger för att barn kunna ta till sig kunskap. Vidare hävdar forskaren att när barn ska 
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samarbeta behöver de utveckla sociala och emotionella färdigheter. Genom att barn blir 

medvetna om dessa färdigheter skapas det samarbete och gemenskap mellan barnen. Det 

viktiga här blir då att barnen trivs på förskolan och genom att arbeta med SET kan man bidra 

till ett trivsamt klimat i barngruppen. Inom pedagogiken talar man också om emotionell 

kompetens vilket betyder att man kan använda sina känslor och anpassa de till nya situationer 

som man är med om. Men även att man kan förstå sina egna och andras känslor. Pedagogerna 

kan arbeta med känslor med barnen genom att exempelvis läsa en berättelse som handlar om 

ett barn som känner sig ledsen eller rädd, sedan kan pedagogen diskutera dessa känslor 

tillsammans med barnen. Konflikthantering är en sorts emotionell färdighet som pedagogerna 

kan lära barnen. Social kompetens betyder att man kan samspela bra med andra människor, att 

kunna lyssna på vad andra människor säger och att prata så att den andra blir intresserad av 

vad man säger. Några exempel på detta kan vara att man är tyst när någon pratar, vågar stå för 

sin åsikt, kunna dela med sig och att ställa upp för de svaga. Ett sätt att arbeta med social 

träning kan vara att ha rollspel med barnen där de får prova nya roller och karaktärer i leken. 

Pedagogen kan på olika sätt hjälpa barnen att öva på deras sociala och emotionella kompetens 

genom att exempelvis använda bilder, eller musik som kan bidra till att väcka barnens 

nyfikenhet och intresse. Det som är centralt för den social och emotionella träningen är att 

lära barn att säga nej, lära sig att hantera sina och andras känslor och lära sig att känna igen 

olika sorts känslor. I diskussioner kring olika ämnen och känslor så är det viktigt att 

pedagogen är neutral och låter barnen diskutera även om det är känsliga ämnen som kommer 

upp. Det är också viktigt att pedagogerna visar ett positivt förhållningssätt till de barn som 

hjälper varandra och bryr sig om varandra, exempelvis om något barn är ledsen. Pedagogens 

uppgift är att uppmärksamma det positiva mer än det negativa som händer i barngruppen. När 

pedagogerna arbetar med social och emotionell träning förebyggs mobbing (Kimber 2004). 
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5. Teoretiska utgångspunkter  

I detta avsnitt sammanfattas vad olika forskare anser att sociokulturell teori innebär. Vi har 

valt den sociokulturella teorin då den grundar sig på kommunikation och samspel mellan olika 

individer.  

5.1 Sociokulturell teori 

Roger Säljö (2000) hävdar att kärnan i den sociokulturella teorin är kommunikation och 

samspel mellan olika individer som exempelvis lärande. Det samspelet bildar kunskap som 

sedan blir en del i individens beteende och tankevärld. Människor lär sig alltså grundläggande 

kunskaper i gemenskap med andra. Det kan exempelvis vara i olika miljöer och i olika 

sammanhang såsom i förskolan, bland vänner eller i ens familj, alltså i miljöer som inte har 

huvudfokus på att förmedla kunskap. De sociala situationer som en individ är med om skapar 

därmed erfarenheter som är användbara i framtiden. I individers lärande med utgångspunkt 

ifrån den sociokulturella teorin behövs: 

 

1. Användning av språkliga redskap 

2. Användning av fysiska redskap 

3. Kommunikation och samarbete i olika gemensamma verksamheter. 

Enligt Säljö (2000) har den sociokulturella teorin sitt ursprung i Vygotskijs tankar, som 

handlar om att lärandet startar som en social aktivitet då individen lever i den miljö där de 

växer upp. Inom denna teori är termerna redskap och verktyg två viktiga delar som är 

grundläggande. Dessa termer har en speciell betydelse. Med dessa termer menas de 

möjligheter, exempelvis språkliga och fysiska, som vi har tillgång till och använder när vi 

förstår och agerar i vår omvärld. Redskap och verktyg kan exempelvis vara en traktor som 

underlättar utomhusarbetet, en miniräknare som underlättar vid matematiska uträkningar eller 

samlingar med barn där pedagogerna använder tillfället att göra en lekfull aktivitet.   

En av utgångspunkterna i den sociokulturella teorin är att människor använder sig av de 

kunskaper och färdigheter som de redan har i samspelet med andra grupper och individer. De 

fysiska redskap (artefakter) som finns i miljön har en utvecklande påverkan för barnen då den 

utvecklas i sin användning av dessa artefakter.  

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%A4rande
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Genom att barnet kommunicerar med andra lär de sig att uppfatta sin omgivning. I den 

sociokulturella teorin har artefakter en stor betydelse då de fysiska redskapen hela tiden 

förnyas och förändras vilket innebär att barnens förmågor och kunskaper kommer att 

utvecklas med tiden. Språket utgör en viktig del i utvecklingen av barnets sociala handlingar. 

Barn lär sig genom att vara delaktiga i sociala och praktiska samspel med andra. De lär sig att 

tänka, resonera, och handla i olika situationer det är med om. Men även miljön och 

omgivningen har betydelse för att driva barnets utveckling framåt. I den sociokulturella teorin 

menar forskaren att kunskap är något som man använder för att lösa problem och för att 

hantera nya sociala situationer. Kunskap är när man kan se ett problem som något man 

upplevt tidigare och kan lösa det genom sina tidigare erfarenheter (Säljö 2000).  

  

I vår analys kommer vi att använda oss av Annica Löfdahl tankar kring lek och miljö utifrån 

den sociokulturella teorin. Hon kopplar teorin till barns lek och miljön i förskolan. 

Hon menar att kommunikation mellan människor en central del i den sociokulturella teorin. 

Vilken kultur man föds i och i vilket sammanhang påverkar sättet att kommunicera. Det är 

individens relation till sin omgivning som är viktig i den sociokulturella teorin. På så sätt 

liknar hennes resonemang det som Säljö (2000) hävdar, dvs. att vilken kultur och tid vi lever i 

påverkar på vilket sätt vi lär oss nya saker och tar in ny kunskap. Exempelvis var de som inte 

hade ett skriftspråk tvungna att lära sig mycket utantill. 

Löfdahl (2008) menar vidare att även omgivningen har en stor påverkan för barnens 

möjligheter till lek. Lekmiljön på förskolan har en viktig betydelse då olika rum inreds för att 

locka fram olika sorts lekar, som exempelvis dockrum för att leka mamma, pappa, barn och 

legorum för att bygga med lego. Kommunikationen är en viktig del i den sociokulturella 

teorin och i barnens lekar har kommunikationen i uppgift att förmedla något till varandra och 

därmed också förändra lekens innehåll. Det talas även om artefakter i det talande språket och 

med det menas att när olika rum på förskolan får namn som exempelvis dockvrå, då kan detta 

påverka barnen att leka just den leken i det rummet. En del barn har brister i sin 

kommunikation med de andra barnen, det kan exempelvis vara språkliga svårigheter, men 

barn provar flera olika strategier för att kunna passa in i leken. Men när kommunikationen 

inte når fram blir det inte någon riktig lek. För att kunna delta i leken så krävs det att barnet 

har en kommunikativ kompetens och att den ska kunna tolka leksituationen så att de kan leka 

flera barn tillsammans därför har kommunikation och samspel en stor roll i barnens lek 

(Löfdahl 2008).  
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6. Metod 

Här kommer vi att redogöra för vilka metoder vi har använt och varför vi har valt just dessa. 

Vi kommer även att redogöra för urval av undersökningsgrupp och genomförandet av 

intervjuerna. Vi har valt kvalitativ undersökningsmetod med fenomenografisk 

forskningsansats som analysmetod för intervjuerna. I resultatdiskussionen har vi den 

sociokulturella teorin som teoretisk utgångspunkt. Syftet med vår uppsats är att tolka och 

beskriva hur pedagoger kan anpassa verksamheten och miljön för att stimulera barnen till lek. 

Vi har även valt att beskriva hur de som vi intervjuade upplevde sin roll som pedagog i leken 

och hur de såg på lärande genom lek. Vi valde en fenomenografisk forskningsansats för att 

den handlar om att tolka människors åsikter som bildas av deras tidigare erfarenheter. Detta 

anser vi kan kopplas till Säljö (2000) som menar att kunskap är när man kan se ett problem 

som något man upplevt tidigare och kan lösa det genom sina tidigare erfarenheter.  

 

6.1 Fenomenografisk forskningsansats 

Dahlgren och Johansson (2009) anser att fenomenografi passar bra när forskaren vill beskriva 

och undersöka individers uppfattningar angående olika fenomen i omgivningen. I vårt fall 

passade det bra eftersom vi ville undersöka pedagogernas uppfattningar om deras roll i barns 

lek, lek och lärande och miljöns betydelse. Det som uppmärksammas är den variation som 

finns mellan dessa individer. Variationen i hur individer uppfattar omgivningen är resultatet 

av det de har lärt sig i livet. Denna tolkning ändras med tiden och detta leder i sin tur till att 

uppfattningen av omgivningen förändras. I fenomenografi söker forskaren individers lärande 

och tolkning av omgivningen. Den första förutsättningen i denna forskningsansats är som sagt 

människors olika uppfattningar om olika händelser i deras omgivning och den andra 

förutsättningen är det begränsade sätten att förstå dessa händelser. Med uppfattning menas 

sättet att förstå eller sättet att få kunskap om något. När det gäller språklig betydelse uttrycks 

uppfattningar på flera sätt och där blir det en stor utmaning för forskaren att få förståelse för 

en annans individs tolkning av sin omgivning.      

6.2 Kvalitativ undersökningsmetod 

Både Martyn Denscombe (2009) och Andreas Fejes och Robert Thornberg (2009) menar att 

det kvalitativa materialet av ord och visuella bilder. Vidare hävdar Fejes och Thornberg att en 

kvalitativ undersökning handlar om att forskaren vill beskriva verkligheten med hjälp av 

språkliga uttalanden, exempelvis inspelningar av intervjuer. I kvalitativ undersökning är det 
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forskarens tolkning av arbetssättet, att gå på djupet med sitt intresse och datamaterial. 

Beroende på vad forskaren väljer att undersöka är det som skiljer olika kvalitativa 

forskningstraditioner. Kvalitativ undersökning är ett begrepp som innefattar flera olika 

metodansatser och forskningstraditioner. Denscombe menar att det är resultatet av 

undersökningen som bildar det kvalitativa materialet. Vi använder fenomenografi som 

analysmetod när vi analyserar våra kvalitativa intervjuer. 

6.3 En fenomenografisk analysmodell 

I denna forskningsansats sker, enligt Dahlgren och Johansson (2009), en analys av datan från 

det insamlade materialet som i vårt fall är intervjuer. Inom fenomenografi förklarar Dahlgren 

och Johansson (2009) att det finns sju steg som forskaren bör följa i sin bearbetning av sitt 

material. Det första steget i denna modell handlar om att bekanta sig med sitt material. 

Forskaren läser igenom de transkriberade intervjuerna om och om igen. I det andra steget 

startar analysen som innebär att forskaren väljer ut de stycken i intervjuerna som är mest 

betydelsefulla. Dessa stycken ska i ett senare steg vara grunden för jämförelse. Detta steg 

kallas även för kondensation. I det tredje steget är det jämförelsen av de olika styckena som 

påbörjas. Forskaren letar efter likheter och olikheter ifrån materialet. I fenomenografin är det 

skillnaderna som är det grundläggande målet, men för att göra detta behövs det även att 

forskaren letar efter likheter. I det fjärde steget grupperas likheterna och skillnaderna. Det 

innebär att de stycken som forskaren har valt samlas i olika högar där de relateras till 

varandra. I det femte steget är det likheterna som står i fokus. Man kan även säga att 

kategorierna artikuleras. I de olika kategorierna vill forskaren hitta kärnan av likheter. Det 

kritiska i analysen är hur stor variationen ska vara i en kategori utan att behöva skapa en ny 

kategori.  I det sjätte steget handlar det om att namnge kategorierna. Genom detta kommer det 

som är betydelsefullt i materialet fram, vad det handlar om. Namnet på kategorin ska inte vara 

för lång. I det sista steget granskas styckena och forskaren ser om de kan få plats i fler än en 

kategori. Därefter passar det att se om styckena matchar flera kategorier. En kategori ska vara 

exklusiv, vilket innebär att den är komplett. Resultatet i detta steg är att många kategorier förs 

ihop och det blir färre antal. Detta kallas även för den kontrastiva fasen (Dahlgren och 

Johansson 2009). 
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6.4 Genomförande 

Vi kontaktade rektorerna på respektive förskola och fick därifrån fyra namn på lämpliga 

pedagoger till våra intervjuer. Vi kontaktade de via mejl där vi presenterade oss, vårt arbete 

och intervjufrågorna. Alla fyra pedagogerna var positiva till att ställa upp på en intervju. När 

vi intervjuade pedagogerna valde vi att också spela in de på en mp3-spelare. Varje intervju 

tog mellan 10-20 minuter. Steinar Kvale och Svend Brinkmann (2009) anser att forskaren inte 

ska skicka ut intervjufrågorna i förväg då de menar att svaren inte blir spontana. Vi har 

däremot valt att skicka frågorna (se bilaga 2) två veckor innan intervjuerna då vi ville att 

pedagogerna skulle ha tid att reflektera över sina svar. Alla pedagoger tyckte att detta var 

positivt. När intervjuerna var klara transkriberade vi intervjuerna ordagrant.  

6.4.1 Datainsamlingsmetod 

Vi valde att använda oss av kvalitativa intervjuer och vårt syfte med dessa intervjuer är att 

försöka förstå och tolka hur pedagogerna tänker kring lek och lärande, pedagogens roll i leken 

och miljöns betydelse. Vi valde att intervjua då vi anser att det är ett bra sätt att ta del av 

pedagogernas tankar och åsikter om vårt ämne. De resultat som intervjuerna har gett oss 

kommer vi att analyser och jämföra med tidigare forskning. Frågorna vi valde till intervjuerna 

grundade sig på de frågeställningar vi har i uppsatsen. Dessa frågor är: Vad anser 

pedagogerna att de har för roll i barnens lek? Hur beskriver pedagogerna att de arbetar med 

lärande genom lek? Hur talar pedagogerna om sina möjligheter att anpassa verksamheten och 

miljön för att stimulera barnens lek?   

 

6.4.2 Urval 

Vi valde att intervjua fyra pedagoger på fyra olika förskolor. Förskolorna valdes ut så att det 

skulle representera förskolor med tydlig inriktning på lek och lärande. En av förskolorna 

valde vi för att en av oss har haft sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) där och upplevt 

att de hade ett arbetssätt där lek och lärande utgjorde en stor del av verksamheten. De arbetade 

utifrån ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt. Den andra och tredje förskolan valde vi efter att 

ha läst information på deras hemsida om att de arbetade aktivt med lek och även hade 

uteprofil. Den fjärde och sista förskolan var en Waldorfförskola och den valde vi för att kunna 

jämföra skillnaderna i arbetssättet mot en vanlig kommunal förskola.  Tre av förskolorna 

ligger i en mellanstor stad i mellersta Sverige, medan den fjärde förskolan ligger i en mindre 

stad i närheten av de andra. 
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6.4.3 Analys av intervjuerna 

Vi har tagit del av den fenomenografiska analysmodellen i arbetet med vårt empiriska 

material och följt flera av dessa steg. Efter att de fyra intervjuerna var klara delade vi upp 

dessa så att vi transkriberade två intervjuer var för att spara tid till uppsatsskrivandet. Vid 

själva transkriberingen lyssnade vi på en mening i taget, pausade och skrev sedan ner 

ordagrant vad de fyra pedagogerna sa. Därefter lyssnade vi på ljudfilerna flera gånger till för 

att se att det vi skrivit ned stämde överens med det som pedagogerna hade svarat i intervjun. 

Därefter påbörjades bearbetningen av det empiriska materialet som uppgick till 16 st. A4 

sidor. När vi hade transkriberat klart skickade vi det färdig transkriberade materialet till 

varandra för en första genomläsning. Dagen efter skrev vi tillsammans ut det transkriberade 

materialet och använde oss av fyra olika färgpennor för att dela in texterna i olika kategorier 

med hjälp av färgkoder. Här är vi medvetna om att vi inte följde analysmodellen, men vi 

ansåg att detta sätt var mer givande för oss. Kategorierna bestod av lek och lärande, 

pedagogens roll, miljöns betydelse och övrigt. Detta gjorde vi för att tydligt kunna se likheter 

och skillnader i det empiriska materialet. När empirin var indelad i kategorier, gick vi djupare 

in i att studera uttalanden inom varje respektive kategori.  Vi skrev ner sådant som samtliga 

pedagoger hade samma åsikter om, och sådant som de hade olika åsikter om. Vi citerade 

viktiga meningar för att tydliggöra deras åsikter och tankar i vårt resultat.  

 

6.5 Forskningsetiska överväganden 

I uppsatsskrivande är det viktigt att ta hänsyn till olika etiska överväganden, därför har vi tagit 

del av den informationen som Vetenskapsrådet skriver om etik. I Forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som är utgiven av Vetenskapsrådet (2002) 

står det att det är viktigt att man som forskare tar hänsyn till de olika krav som de ställer. Det 

handlar om ett grundläggande individskyddskrav som delas in i fyra delar. Dessa krav kallas 

informationskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, och samtyckeskravet. Det första 

kravet är informationskravet och med det menas att forskaren ska informera de personer som 

ska intervjuas om syftet med sin uppsats. Forskaren ska även informera om vilka villkor som 

gäller för de personer som deltar i intervjuerna. Forskaren ska även informera 

intervjudeltagarna om att det är frivilligt att delta och informera personerna man ska intervjua 

om alla inslag i uppsatsen som kan påverka deras vilja att vara med på en intervju. Det andra 

kravet är konfidentialitetskravet och med det menas att det som personerna svarar i 
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intervjuerna och deras personuppgifter i största möjliga mån ska skyddas så att inte 

utomstående kan ta del av de. Konfidentialitetskravet har en anknytning till sekretess.  

Det tredje kravet är nyttjandekravet och med det menas att de resultat forskaren får fram av 

sina intervjuer endast får användas till sin uppsats och inte i andra syften. Det fjärde kravet är 

samtyckeskravet och med det menas att personerna som är med i intervjuerna själva får 

bestämma om de vill delta eller inte. Därför är det viktigt att personen som ska intervjuas ger 

sitt godkännande att ställa upp på intervjun. 

 

I vår uppsats har vi har tagit del av informationskravet genom att vi skickade ut ett missivbrev 

där vi informerade intervju personerna om vårt syfte med uppsatsen. Vi informerade även om 

att det var frivilligt att vara med på en intervju. Vi skickade ut våra intervjufrågor till intervju 

personerna ca 2 veckor innan intervju tillfället för att de skulle få en inblick i vår 

undersökning. Detta för att de skulle få ordentlig information om vad vi ville fråga i vår 

intervju och tid att reflektera. Vi har även tagit hänsyn till konfidentialitetskravet genom att 

informera personerna att deras personuppgifter inte kommer att lämnas ut eller kunna 

urskiljas i uppsatsen. Efter att transkriberingen var klar förstördes materialet. Vi har tagit 

hänsyn till nyttjandekravet genom att endast använda vårt inspelade material från intervjuerna 

i vår uppsats och inte för annat bruk. Vi använde oss av samtyckeskravet genom att de 

personerna som var med på intervjuerna hade godkänt att delta. Vi behövde inte kontakta 

några vårdnadshavare då vi inte använde oss av några barn i vår undersökning. Då forskaren 

måste ha deras tillstånd för att få göra undersökning med deras barn. 
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7. Resultat 

Här presenterar vi resultatet av våra intervjuer. Vi upptäckte under analysen att intervjusvaren 

från de olika pedagogerna hade både likheter och skillnader. Vi fann det också intressant att 

mycket av det vi fick som svar stämde överens med det som hävdas i litteraturen vi läst. 

Resultaten presenteras utifrån vårt syfte som är att tolka och beskriva hur pedagogen talar om 

sin roll i barnens lek och lärandet genom lek. Vi är även intresserade av hur pedagogerna kan 

anpassa verksamheten och miljön för att stimulera till lek. I resultatet utgår vi alltså från vad 

just dessa fyra pedagogerna säger och vad de gör på just deras förskolor utifrån deras olika 

inriktningar för att tillgodose deras barns behov. I denna del har vi valt, utifrån vår 

frågeställning, att formulera tre huvudrubriker: lek och lärande, pedagogens roll och miljöns 

betydelse. De personer vi har intervjuat är alla utbildade förskollärare, men vi har valt att 

använda oss av begreppet pedagog i vårt resultat. Detta har vi gjort för att förskollärarna 

benämnde sig själva som pedagoger under intervjuerna. När vi tar upp miljöns betydelse så 

syftar vi på inomhusmiljön, vilket inkluderar verksamhetens lokaler och allt material som ska 

vara tillgängligt för barnen. Pedagog 1 och 3 har inspiration av utomhuspedagogik (uteprofil). 

Pedagog 2 har inspiration av Reggio Emilia och pedagog 4 arbetade efter 

Waldorfpedagogiken. 

 

7.1 Lek och lärande 

Alla fyra pedagogerna menar att barnen lär sig det sociala samspelet och turtagning genom 

leken. I leken får barnen möjlighet att bearbeta sin verklighet och annat som de varit med om. 

Pedagogerna beskrev sina tankar så här: 

 

Det främsta är det sociala samspelet och även turtagning. Dom lär sig hur man 

är en bra kompis och hur man för sig i samhället (Pedagog 1). 

 

Leken är ju barnens sätt att lära sig saker och ting, dom lär sig det sociala 

samspelet genom lek (Pedagog 2). 

 

De lär sig jättemycket genom leken. Du har ju social träning, samspel, 

turtagning, matematik och det är motoriska färdigheter, du kan ju få in allting i 

leken. Men det ju också jätte viktigt det här med konflikthantering (Pedagog 3).  

 

En av förskolorna arbetade efter Waldorfpedagogik och pedagog 4 menade att leken är av 

högsta prioritet. Hon hävdar även att barnen lär sig hantera olika kompisrelationer och allt 

detta byggs in i barnens lek. Barnens lek utvecklas med deras ålder och de kan leka mer 

långvariga lekar, ju äldre de blir. På förskolan där vi intervjuade pedagog 3 arbetade de med 
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ett program som heter SET - Social Emotionell Träning. Det är en bok med färdiga samlingar 

för barn mellan 2-4, i boken är det sagor om en liten mus som heter Muselina. I sagorna finns 

det påståenden och av dessa påståenden kan man jobba med olika teman exempelvis glad, 

ledsen, överraskad eller arg. Pedagogerna i detta arbetslag arbetar mycket med att få barnens 

lek att fungera och detta har gjort att de styrda projekten och teman på förskolan har fått sättas 

åt sidan för att istället arbeta fram en bra lekmiljö för barnen.  

 

Flera av pedagogerna anser också att barnen lär sig vilken värdegrund man har och hur man är 

mot varandra i leken. I leken ser barnet sig själv genom samspelet med andra. Det är genom 

leken som barnet förverkligar sig själv och sin självkänsla. Genom barnets förhållande till 

sina kompisar och andra vuxna får de en uppfattning om vem de är. Pedagog 3 anser att inte 

alla barn kan vara med i samma lek samtidigt, ibland finns det inte tillräckligt med plats i det 

rummet. Då måste barnen lära sig att förklara varför det inte går istället för att ge det barnet en 

lågstatus roll för att de känner sig tvingade att ta med alla sina kompisar i leken. Barn 

använder olika sorts strategier för att få vara med i leken och för att utesluta någon ur leken. 

Barnen kan ge ett annat barn en lågstatusroll i deras lek som exempelvis hund eller vara en 

sovande bebis. Då får barnet vara med i leken men ändå inte riktigt vara delaktig.  

 

Enligt pedagog 4 härmar barnen pedagogen och deras beteende ända upp i 7-års ålder. Efter 

det avtar efterhärmningen. Hon hävdar vidare att det är viktigt att vara närvarande då barnen 

ser pedagogen som en förebild och någon som kan hjälpa de barn som har svårt att komma in 

i leken. Pedagogerna beskiver hur de inspirerar barnen i deras lek och lärande: 

 

Vi städar, lagar leksaker, stickar och virkar och det tar barnen efter och 

använder i deras lek, då får barnen inspiration och leken blir en lärande aktivitet 

(Pedagog 4).   

 

När barnen leker exempelvis i dockvrån kan pedagogerna höra hur de använder 

sina tidigare erfarenheter i deras lek och lärande och använder dessa för att 

bearbeta sina intryck (Pedagog 1).  

 

När vi jobbar med SET lär vi barnen hur man är mot varandra och att man vågar 

säga nej. Och vågar stå för det. Vi lär även barnen att man får vara rädd, man får 

vara ledsen, men man kanske ska tänka igenom varför är jag ledsen (Pedagog 

3). 

 

 

Ett lektillfälle som pedagog 1 och 2 utnyttjade till lärande var samlingen. Där får pedagogen 

en möjlighet att ha en lekfull aktivitet tillsammans med barnen. De utgår från leken som är ett 
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viktigt instrument när barnen lär sig.  Pedagog 2 beskriver hur de arbetar med lärande i olika 

situationer under dagen: 

 

Av och på klädning försöker vi göra på ett lekfullt sätt, man räknar hur många 

fötter dom har och att det ska vara två vantar. Även blöjbyten, toabesök och 

måltiderna kan vara lek om de görs på ett lekfullt sätt. I leken lär sig barnen 

använda språket (Pedagog 2). 

 

Samtliga pedagoger anser att allt som sker i förskolan ska utgå från barnen. Pedagog 1 

plockar in lärandet i barnens lek genom olika material och leksaker:  

 

När vi har samling brukar vi ofta blanda med matte och språk. Vi har små paket 

som är i olika storlekar och former. Då sker lärandet på ett lekfullt sätt (Pedagog 

1). 

 

På förskolan där pedagog 3 arbetar har arbetslaget valt att titta på hur barnen använder 

matematiken i den vardagliga leken. Hon ansåg att det är mycket som man inte tänker på är 

matematik och pedagogerna i detta arbetslag försöker titta på olika lekaktiviteter under dagen 

och spinner sedan vidare på barnens intressen. 

När ett barn visar intresse och vill ha hjälp att lära sig något hjälper pedagogen barnet, 

förklarar pedagog 2.  

 

Exempelvis om barnet vill ha hjälp att skriva sitt namn, mamma eller papper så 

sätter jag mig med barnet och visar hur man ska hålla i pennan osv. Vi tvingar 

inte på barnen något utan barnets intresse och initiativ har en stor betydelse för 

deras lek och lärandeprocess (Pedagog 2). 

 

Flera av pedagogerna menar att lek och lärande aktiviteterna utgår ifrån barnen och deras 

intressen, det är viktigt att det syns att det är barn som vistas på förskolan och att inte allt ska 

se snyggt ut i de vuxnas ögon. 

7.2 Pedagogens roll  

Alla fyra pedagoger tyckte att man inte ska störa barnens lek i onödan, men att de bör finnas i 

närheten. När barngruppen är lugn och leker bra kan det vara negativt att gå in i leken för att 

det då inte blir samma lek. Om pedagogen går in i deras lek så blir inte leken på barnens nivå 

utan pedagogens värderingar och omdömen påverkar hur leken utvecklas. Pedagogerna 

beskriver sin roll i barnens lek: 
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Deras fantasi flödar och dom leker bra själva. Vi finns vid behov så att dom 

kommer till oss när det är något som blir tokigt eller om dom vill ha någon 

annan sak som dom inte når (Pedagog 1).  

 

Vi vill vara med väldigt mycket men vi vill inte vara styrande i leken utan vi är 

oftast med i alla rum (Pedagog 3). 

 

Det beror på vad det är för lek. Jag tycker att man ska vara nära. Man kan sitta 

och fylla i en pärm men ändå att man är med och lyssnar. Man kan då lära sig 

någonting om barnen (Pedagog 2). 

 

Vi iakttar barnen när vi handarbetar men barnen känner inte att detta stör deras 

lek. Vi är närvarande men är inte med i deras lek (Pedagog 4). 

 

Samtliga pedagoger anser att det är viktigt att pedagogen finns tillgänglig och kan hjälpa 

barnen att ge inspiration till deras lek, detta kan göras genom att vara närvarande. Men 

pedagog 3 anser att man som pedagog inte bör vara en figur i barnens lek. När barnen 

kommer igång med leken så har det bra fantasi och det gör att det är svårt att veta hur pass 

delaktig pedagogen bör vara i barnens lek. Man måste vara delaktig men inte så pass mycket 

så att man stör barnens lek. Hon menar att det är viktigt att man hela tiden ställer sig frågan 

hur man är som pedagog och vad man kan göra bättre. 

  

Flera av pedagogerna hävdar att man behöver vara delaktig och stötta de barnen som inte har 

knäckt de lekkoder som behövs för att leken ska ha ett bra flöde. Pedagogen ska då vägleda 

och stötta dessa barn i leken. Pedagog 2 menar att barns lekar kan se väldigt fridfulla ut på 

håll men när pedagogen kommer nära och hör vad barnens säger och gör så kan det visa sig 

att det kanske inte alls är någon trevlig lek. Även pedagog 3 anser att man bör vara delaktig 

för det är då som man ser vad som händer i barnens olika lekprocesser vilket gör att man kan 

lära sig mycket av att titta på barnen när de leker. Därför är det så viktigt att man hela tiden är 

med och lyssnar så att inget barn blir utanför eller illa behandlad. Pedagog 1 beskriver detta 

såhär: 

 

Jag kan vara som en förlängd hand i barnens lek. Detta är viktigt för att alla 

barnen ska kunna vara med och leka på samma villkor så ingen blir utanför eller 

bara får lågstatus roller i leken (Pedagog 1). 

 

Alla fyra pedagoger ansåg också att det kan vara både positivt och negativt att vara med i 

barnens lek. Det beror, som sagt, på vad det är för lek och vad det är för barngrupp. En del 

barn behöver mer stöd i deras lek än andra i leken. Är det en lugn barngrupp som fungerar bra 

i leken behöver inte pedagogen gå in i leken och störa. Det är viktigt att vara nära och lyssna 
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till leken så att inget barn känner sig utanför eller inte får vara med.  Pedagog 3 beskriver sin 

roll såhär: 

 

Det är en jättesvår avvägning man måste vara delaktig men ändå inte för mycket 

för då blir man ett störmoment som pedagog. Leken är en lärande situation och 

barnen är ju huvudroller (Pedagog 3).  

 

Pedagog 2 tycker att det är trevligt att bli inbjuden av barnen att få vara med och leka. Men 

även hjälpa barn som verkar ha tråkigt och inte ha något att göra. 

 

Då kan jag plocka fram något byggmaterial och sätta mig och då kommer dom 

och då blir man ju delaktig (Pedagog 2). 

 

 

Pedagog 4 anser att pedagogen aldrig kan leka på samma förutsättningar som ett barn kan. 

Pedagogen har många års livserfarenhet och det har inte barnen, barnen är fortfarande inne i 

sin fantasisfär och det är något unikt som pedagogen inte kan härma. Men som pedagog är det 

viktigt att vara en god förebild för barnen och hjälpa de på vägen. 

 

En del barn behöver hjälp att komma igång med sin lek och då kan pedagogen 

vara med och leda in barnet i leken för att sedan dra sig tillbaka när barnet kan 

leka själv (Pedagog 4). 

 

6.3 Miljöns betydelse 

 En av förskolorna, där vi intervjuade en pedagog, hade ett Reggio Emilia inspirerat arbetssätt 

där miljön anses vara ”den tredje pedagogen”. Pedagog 2 som arbetar med denna pedagogik 

beskiver deras miljö såhär: 

 

Så vi tänker att materialet ska vara lättillgängligt, barnen ska kunna hämta 

själva, men samtidigt så får det ju inte vara så lättillgängligt att det blir kaos. 

Vissa saker som exempelvis saxar får barnen be en vuxen om, på grund av 

säkerhets skäl, att få eftersom vi har barn från ett år (Pedagog 2). 

 

Men även flera av pedagogerna som inte arbetar enligt Reggio Emilia pedagogiken anpassar 

miljön utifrån barnen, till exempel efter vad de tycker är roligt och intressant. De anser också 

att det är viktigt att barnen ska kunna nå och ta fram de material eller leksakerna som de vill 

ha, detta är en viktig förutsättning för barnens lek och deras initiativ förmåga. Detta ger en 

möjlighet för pedagogerna att spinna vidare på barnens intressen och inreda miljön så den 
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lockar fram till lek. Miljön ska anpassas även till de små barnen så de har materialet på sin 

nivå.  Pedagog 1 menar att alla barn ska ha möjlighet att nå det material de vill ha: 

 

Barnen ska kunna nå och ta fram det som dom vill ha och leka med. Det tycker 

vi är en förutsättning, då kan de små barnen påverka vad dom vill göra (Pedagog 

1).   

 

Pedagog 3 anser att miljön har en stor inverkan på barnens lek. Det är deras uppgift att ta hand 

om inomhusmiljön och anpassa den så att den utmanar barnen i deras lek. Pedagogerna på 

denna förskola anser att de har lagt ner mycket tid på att planera verksamheten och ta reda på 

hur de kan arbeta för att stimulera leken. Efter sommaren upptäckte pedagogerna att de hade 

en barngrupp som hade svårt för att leka, leksakerna låg överallt och det var mycket spring på 

barnen. Pedagogerna märkte att när de hade öppna ytor och flera olika sorters leksaker i 

samma rum så visade det sig att detta arbetssätt inte stimulerade barnens lek. Därför valde de 

att dela upp rummet i flera små rum där bygg och konstruktion är i ett rum, bilar i ett rum och 

hemvrån i ett rum mm. Anpassningen av miljön påverkade barnens lek och skapade en lugn 

lekmiljö där barnen kunde koncentrera sig. Förändringen hade en stor betydelse för barnens 

lek då de kunde leka mer långvariga lekar. Pedagogerna arrangerade lekar för barnen och 

gjorde miljön tydlig så att barnen kunde se vad de kunde leka med i de olika små rummen.    

  

Till skillnad från pedagogen med Reggio Emiliainriktning tyckte flera av pedagogerna att de 

inte ville ha för mycket material framme utan menar att barnen ska få jobba med det 

materialet som finns tillgängligt först för att kunna utveckla leken med det materialet så 

mycket som möjligt. När pedagogerna ser att leken inte utvecklas något mer då kan de tillföra 

nytt material för att få igång en ny lek. Detta kan skapa en ny dimension av deras tidigare lek. 

Pedagog 4 menar att miljön formas så att barnen ska bli inspirerade till lek och detta görs 

genom att materialet som finns framme inte är helt färdigt. Leksakerna består av enkla 

dockor, klossar och enkla saker som kan användas på flera olika sätt och i många olika lekar. 

När barnen har en idé om vad de vill leka så kan materialet användas på flera olika sätt. 

Pedagog 4 anser att leksakerna och materialet inte blir attraktivt för barnen om det finns för 

mycket tillgängligt. Med mindre materiel och färre leksaker leker barnen många olika lekar 

med samma material och de får använda sin fantasi och skaparförmåga.  

  

En fråga som ställdes till pedagogerna var om det hade skett någon stor förändring på 

förskolans miljö under det senaste året. Den första pedagogen svarade att: 
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Vi har utökat dockvrån. Den var väldigt populär bland både tjejer och kilar i alla 

åldrar så det blev trångt när det var fler som ville leka där (Pedagog 1). 

 

Den andra svarade att: 

 

Vi gör nästan alltid stora förändringar, vi flyttar om och tittar på hur 

barngruppen ser ut, vad barnen leker och vad dom har för behov. Vi har ganska 

rena ytor med små krypin (Pedagog 2). 

 

 

Den tredje pedagogen svarade: 
 

Nu i höstas möblerade vi om och alla rum fick en ny karaktär där allting böt 

plats. Från början hade vi vila inne på stora avdelningen och nu har vi en liten 

vila för några barn i ett grupprum. Förändringen berodde på att barnen inte 

kunde hitta en leksituation som fungerade det var väldigt mycket bråk och 

spring. Dom fastnade inte för någonting utan det var någonting mitt emellan 

(Pedagog 3). 

 

Den fjärde pedagogen svarade: 

  
De här lokalerna är nybyggda och jag har varit med och planera hur det ska se ut 

inuti och tänkt ut planlösningen. Materialet och lekarna är fortfarande detsamma 

(Pedagog 4). 

 

Pedagog 2 beskriver hur de delar in rummen i mindre sektioner så att många barn kan vara i 

samma rum men att många olika lekar kan skapas i de olika små rummen. Där kan barnen 

leka utan att bli störda av varandra vilket kan bidra till en mer avancerad och längre lek. 

Förändringen berodde på barnen, vad de hade för intressen och vad de ville leka med. 

 

När pedagog 1 och hennes arbetslag utökade dockvrån så blev förändringen till det positiva. 

Förändringen resulterade i att fler kunde leka i dockvrån samtidigt och detta i sin tur gjorde att 

det blev mer långvariga lekar. Barnens lekar blev mer avancerade och leken blev mer 

utvecklad. När det är spring och släng så får pedagogerna ta tag i det och se till att det blir 

kreativ lek igen.  

 

På förskolan där pedagog 2 arbetar så försöker pedagogerna inreda så att man i ett rum arbetar 

med språk, i ett rum kan man arbeta med teknik och i ett annat kan man arbeta med natur, 

matematik, bygg och konstruktion och en ateljé för målning. Pedagogerna försöker använda 

sig av en planerad verksamhet där barnen delas upp i olika rum och får jobba med olika 

material och aktiviteter. Detta resulterar i att barnen får arbeta ostört.  
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På förskolan där pedagog 4 arbetar har arbetslaget anpassat miljön för att stimulera barnen 

lek, detta har de gjort genom att inte ha för mycket material framme, ingen dokumentation på 

väggarna, ingen dator, ingen radio eller tv som kan störa barnen i deras lek. Dagarna på denna 

förskola ser likadan ut hela veckan, men den kan skilja sig lite exempelvis så bakar de gärna 

på en måndag. Dagarna har en styrd planering de har en dagsrytm, veckorytm, månadsrytm 

och årsrytm.  
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8. Diskussion 

Vi vill i detta avsnitt diskutera vår metod och dess för- och nackdelar i vår undersökning.  Vi 

diskuterar även resultatets för- och nackdelar och koppla det till tidigare forskning. Vi kopplar 

även resultat och bakgrund till den sociokulturella teorin 

 

8.1 Metoddiskussion 

Eftersom vi ville ta reda på olika pedagogers tankar kring lek och lärande, pedagogens roll 

och miljöns betydelse ansåg vi att intervjuer skulle passa bra som undersökningsmetod. Där 

av valde vi den fenomenografiska forskningsansatsen då den handlar om att tolka människors 

åsikter som bildas av deras tidigare erfarenheter. Vi lade ner mycket tid på att läsa om 

förskolor för att ta reda på vilka som arbetade med just lek och miljö. Efter den andra 

intervjun som var en Reggio Emilia förskola blev vi intresserade av att undersöka två andra 

pedagogiska arbetssätt. Dessa blev då Utomhuspedagogik (uteprofil) och Waldorfpedagogik. 

Vi skickade ut våra intervjufrågor i god tid innan själva intervjun för att pedagogerna skulle få 

en möjlighet att reflektera kring frågorna. Vi fick ett positivt och avslappnat bemötande och 

de var tacksamma för att ha fått frågorna innan intervjun skulle ske. Fastän Kvale och 

Brinkmann (2009) anser att forskaren inte ska skicka ut intervjufrågorna i förväg valde vi att 

göra detta då vi ansåg att det var givande för vår undersökning när pedagogerna var väl 

förberedda när vi kom. Om vi inte hade skickat ut intervjufrågorna innan intervjuerna hade vi 

förmodligen fått mer spontana svar och mer variation i svaren av pedagogerna. När 

intervjuerna var klara ansåg vi att vi hade fått mycket bra och användbar information till vårt 

resultat. Vi fann inte att frågorna orsakade några oklarheter, pedagogerna förstod alla frågor 

bra. När intervjuerna var färdiga tog sig alla fyra pedagogerna tid till att visa oss runt för att få 

en djupare inblick i hur deras miljö och verksamhet var uppbyggd. Detta gjorde att vi fick 

möjlighet att se att deras svar stämde överens med hur miljön på avdelningen var anpassad till 

barnens lek och behov.  

 

8.2 Resultatdiskussion 

Vårt syfte med undersökningen är att tolka och beskriva hur pedagogerna talar om sin roll i 

barnens lek och lärandet genom lek. Vi är även intresserade av hur pedagogerna kan anpassa 

verksamheten och miljön för att stimulera till lek. Pedagogerna som vi har intervjuat har 
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hjälpt oss besvara våra frågeställningar. Detta gjorde de genom att beskriva deras tankar kring 

lek och lärande, pedagogens roll och miljöns betydelse. 

 

8.2.1 Lek och lärande 

Vi fann det intressant att samtliga pedagoger ansåg att leken hade en stor betydelse i 

förskolans verksamhet och alla arbetade aktivt med lek och lärande. Det bekräftar den 

uppfattning Hjorth (1996) hävdar: att leken har en viktig del i verksamheten. Vilket även 

förskolans läroplan Lpfö 98/2010 betonar är viktigt. Pedagog 1 och 2 använde samlingen som 

en lekfull lärandeaktivitet. Genom denna aktivitet knöt pedagogerna ihop lek och lärande. 

Pedagogerna använde då material för att tydliggöra olika företeelser för barnen. Även 

Johansson och Pramling Samuelsson (2007) menar att pedagogerna kan använda bilder, 

symboler eller metaforer för att tydligöra olika saker för barnen. Flera av pedagogerna 

använde olika material och former för att tydligöra olika matematiska begrepp, exempelvis 

paket i olika former och storlekar. Detta kopplar vi ihop med Granberg (2008) som menar att 

barnen lär sig dessa begrepp i lekfulla aktiviteter tillsammans med pedagogerna. 

 

Vi blev mycket intresserade för SET som pedagog 3 tog upp i sin intervju där de arbetar med 

olika känslor, där barnen får en möjlighet att våga säga nej och tala om sina känslor. Detta 

skiljer sig från de andra pedagogiker då SET är ett arbetssätt och inte en pedagogisk 

inriktning. Pedagogerna tog upp olika teman ifrån en bok som barnen sedan kunde diskutera 

för att lära sig att utrycka sina känslor, detta hävdar även Löfdahl (2008) är ett bra sätt att 

arbeta med barnen. Sandberg och Brodin (2008) anser att barnen utvecklas socialt och 

känslomässigt i leken. Detta kan kopplas ihop med SET där pedagogerna arbetar med det 

sociala och känslomässiga samspelet på ett lekfullt sätt. Säljö (2000) menar att kärnan i den 

sociokulturella teorin är socialt samspel. Detta anser även de intervjuade pedagogerna som 

menar att barnen lär sig socialt samspel genom lek. Genom lek skapas kommunikation mellan 

pedagogen och barnet, vilket Säljö hävdar är viktigt i denna teori. Pedagog 1 menar att barnen 

använder sina tidigare erfarenheter i leken för att bearbeta sina intryck. Detta anser Öhman 

(2011) då barnens erfarenheter bidrar till lärande i leken. Barnens erfarenheter är användbara i 

deras framtid, då barnen lär sig av sina positiva och negativa erfarenheter hävdar Säljö (2000). 

 

Något som skiljer sig åt från intervjusvaren är att pedagog 3 anser att inte alla barn kan vara 

med i samma lek samtidigt, då det ibland inte finns tillräckligt med plats i samma rum. Hon 
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anser att barnen måste lära sig att förklara varför det inte går istället för att de känner sig 

tvingade att ta med alla sina kompisar i leken. Detta finner vi intressant då många andra 

pedagoger menar att alla barn ska få vara med och leka. Enligt Löfdahl (2008) lär sig barnen 

genom att samspela med andra i leken, vilket samtliga pedagoger också hävdade.  

Vi fann det intressant att både Granberg (2008) och pedagog 1 ansåg att barnens fantasi bidrar 

till deras skapande förmåga. Alla pedagogerna menade att barnen lär sig socialt samspel 

genom leken vilket även Hjorth (1996) hävdar.  Både Johannsson och Pramling Samuelsson 

(2007) och pedagog 4 menar att barnen kan använda fantasin för att förflytta sina tankar och 

att detta är unikt. Samtliga pedagoger anser att barnen lär sig turtagning via leken, vilket även 

Knutsdotter Olofsson (1992) hävdar. Pedagog 4 ansåg att barnen härmar och imiterar 

pedagogerna och tar efter deras beteenden. Detta menar även Johansson och Pramling 

Samuelsson (2007) att barnen gör, de menar att barnen lär sig nya saker genom att imitera 

andra. Flera av pedagogerna anser att barnen utvecklar sitt språk genom lek, vilket 

Knutsdotter Olofsson (1996) också menar att barnen gör.  

 

8.2.3 Pedagogens roll 

Vi tolkar utifrån Pia Björklid att det är viktigt som pedagog att man har leksinnet kvar och 

vågar leka med barnen och ta tillvara på tillfällen då barnen bjuder in pedagogen till lek. Pia 

Björklid, i temanumret Lekens roll i förskola och förskoleklass (2006), anser att pedagogerna 

behöver släppa loss ibland för att visa barnen att det är okej att skoja och ha roligt. Detta kan 

påverka barnens lek då de törs prova på nya roller. Samtliga pedagoger vi intervjuade ansåg 

att man skulle vara närvarande i barnens lek men inte störa. Även Hjorth (1996) hävdar att det 

är positivt när pedagogen är närvarande i leken, men att respektera när barnen vill leka själva 

och inte störa. Nordin-Hultman (2010) menar att när det är samling så måste barnen avbryta 

deras lek för att delta i den gemensamma samlingen. Detta stör barnens lek då de måste 

avbryta och gör att barnen inte får möjlighet att skapa en långvarig lek. Vi tolkar att det är 

viktigt att pedagogen är medveten om att när leken avbryts vid flera tillfällen under dagen kan 

det hindra en långvarig lek att skapas. Flera av pedagogerna menar att när barngruppen 

fungerar bra skulle pedagogen ta ett steg tillbaka och finnas till hands om det uppstod en 

konflikt eller om något barn behövde hjälp att komma in i leken. Detta stämmer inte överens 

med Arnesson Eriksson (2009) syn, som menar att det är viktigt att pedagogen är delaktig i 

barnens lek och inte bara sitter vid sidan om och avbryter när det uppstår konflikter. Vi 

uppfattar att det är viktigt att barnen har en delaktig pedagog som leker närvarande och inte en 
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pedagog som bara ingriper i leken då någon behöver hjälp eller om några barn har hamnat i en 

konflikt.  

 

Vi fastnade för en kommentar som pedagog 3 sa då hon beskrev att hon gärna vill vara med i 

barnens lek, men att hon inte vill vara den som styr leken. Hjorth (1996) hävdar att det är 

mycket som är positivt med en pedagogs närvaro i barnens lek, men äldre barns lek är känslig 

för att bli störd. Detta talade flera av pedagogerna om då de var rädda för att störa en 

fungerande lek. Vi tolkar det som att pedagogerna är väldigt försiktiga med att ta för stor plats 

i barnens lek och därför ofta tar ett steg tillbaka istället för att vara med i leken. Vi upplever 

att när pedagogen är med i barnens lek så utvecklar barnen både sin språkliga utveckling och 

den sociala kompetensen. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) anser att barnen 

imiterar och härmar pedagogerna. Pedagog 4 menar att barnen lär sig att härma pedagogens 

beteende och handlingar. Både Granberg (2008) och Hjorth (1996) menar att lekens 

utveckling sker bäst med närvaro av en pedagogs stöd. Då ser barnen pedagogen som en 

förebild. Flera av pedagogerna ansåg att de är en förebild för barnen och att det är viktigt att 

vara närvarande. Granberg menar även att pedagogen bör vara medveten om sitt eget 

agerande då barnen tar efter pedagogens beteende.  

 

Knutsdotter Olofsson (1992) anser att pedagogerna ska inspirera barnen till lek. Om det är 

något som intresserar barnen så kan pedagogen använda sig av det och spinna vidare på. Flera 

av pedagogerna utgick ifrån barnens intressen till olika teman och aktiviteter. Samtliga 

pedagoger talade om att det är viktigt att finnas som stöd för de barn som inte har knäckt 

lekkoderna än, vilket även Hjorth (1996) hävdar. Enligt Öhman (2011) är det viktigt att inte 

pedagogen avbryter barnen i deras lek. För att bidra till ett tryggt lekklimat bör pedagogen 

respektera barnens lek och deras integritet, detta anser flera av pedagogerna. 

 

Pedagog 4 var den enda av de pedagoger vi intervjuade som sa att man som pedagog inte kan 

leka med barnen på deras villkor. Hon menar att barnen är i sin fantasivärld, medan 

pedagogen inte är det. Detta anser även Charlotte Tullgren (2004), hon förklarar att 

pedagogerna är fast i sina pedagogroller och att de har krav på sig att lära barnen något och att 

vara deras förebilder. Samtliga pedagoger vi intervjuade anser att man som pedagog ska vara 

en god förebild för barnen. Om pedagogen skulle vara delaktig i barns lek hävdar Tullgren att 

pedagogerna då skulle ta över leken och styra den. Pedagogen ska se till att leken sker inom 

de ramar som finns i samhället, detta påverkar pedagogens styrning i leken. När pedagogen är 
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delaktig i leken blir dens roll som att vara övervakare. Vi tolkar detta som att en delaktig 

pedagog tar över och styr barnens lek, men vi tror att om pedagogen är med på barnens villkor 

och inte tar över barnens lek kan detta samspel vara givande för barnens utveckling. 

 

De fyra roller som Öhman (2011) tar upp har vi uppmärksammat i vårt resultat. Samtliga av 

de intervjuade pedagogerna har rollen som närgranskare i barnens lek. Vilket Öhman menar 

att pedagogen ska vara i närheten och ge stöd i leken. Rollen som rekvisitör handlar om att 

hjälpa barnen förbereda leken. Denna roll använde pedagog 4 då hon ofta hjälpte barnen 

tillverka lekmaterial. Rollen som medlekare innebär att pedagogen deltar i leken tillsammans 

med barnen. Pedagog 2 vill gärna vara delaktig i barnens lek när hon blir inbjuden. Pedagog 3 

vill gärna vara med i barnens lek men är rädd för att störa och ta för stor plats i leken. Rollen 

som lekledare handlar om att aktivt engagera sig barnens lek och denna roll använder 

pedagog 1 och 2 då de har samling med barnen. Pedagogen förbereder samlingen och leder 

den lekfulla aktiviteten. Säljö (2000) menar att språket utgör en viktig del i utvecklingen av 

barnets sociala handlingar. Detta kopplar vi till pedagog 1 och 2 som använder samlingen som 

en social gemenskap där språket utgör en stor del. Fysiska redskap i samlingen är, som vi 

nämnt tidigare, ett sätt att tydliggöra olika företeelser för barnen. Säljö talar om redskap och 

verktyg som två viktiga delar i den sociokulturella teorin. Dessa olika redskap och verktyg 

använder barnen för att förstå sin omvärld. Exempel på redskap och verktyg i förskolan kan 

vara bokstäver, siffror och böcker.   

8.2.2 Miljöns betydelse 

Miljön på de olika förskolorna skilde sig åt en del då pedagogerna arbetade med olika 

pedagogiska arbetssätt som Reggio Emilia, Waldorf och uteprofil. Något som vi inte hade 

förväntat oss var hur Waldorf förskolan hade anpassat miljön. Det fanns lite leksaker och 

ingen dokumentation på väggarna eller några bilder på barnen. Detta skiljer sig från Granberg 

(2008) som hävdar att när barnen har skapat något så är det viktigt att detta synliggörs genom 

dokumentation för att barnet ska bli medveten om sin inlärningsprocess. Vi tolkar att detta 

hjälper barnen i deras utveckling och lärande när pedagogerna synliggör barnens skapande 

genom bilder och dokumentation. 

 

Ett exempel som pedagog 2 tog upp var att de regelbundet omstrukturerade miljön efter 

barnens behov, de var flexibla att göra förändringar och vågade prova nya sätt att arbeta för 

att barnen skulle få en så bra lekmiljö som möjligt. Flera av pedagogerna delade in rummen i 
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mindre sektioner för att barnen skulle få en möjlighet att leka ostört. Granberg (2008) hävdar 

att det är viktigt då barnen ska ha möjlighet till att leka själva men även bidra till sociala 

möten mellan barnen Vi anser att det är betydelsefullt att ändra miljön för att barnen ska få en 

möjlighet att skapa nya lekar, detta kan göras genom att barnen själva kan flytta på möblerna i 

förskolan.  

 

Enligt Öhman (2011) är en av pedagogens viktigaste uppgift att skapa en miljö där barnet 

känner sig tryggt, detta hävdar även flera av pedagogerna. Granberg (2008) menar att 

leksakerna och rummen bör inspirera barnen och deras fantasi vilket flera av pedagogerna 

talade om. Samtliga pedagoger talade om att materialet ska vara lättillgängligt för barnen, 

vilket även Granberg (2008) anser. Nordin-Hultman (2010) menar att materialet på förskolan 

ska vara intressant och locka till lekfulla aktiviteter. Men de material som är ”rena” är ofta 

tillgängliga för barnens medan de material som kan smutsa ner såsom målarfärg inte är 

lättillgängligt för barnen utan då får de be en pedagog om hjälp om de vill måla. Svenska 

förskolor har ofta ett begränsat antal material och leksaker som inte är så lätta att kombinera 

ihop med andra material. Detta uppfattar vi som motsägelsefullt då pedagogerna hävdar att 

materialet är lättillgängligt för barnen, men barnen vet att det ”kladdiga” materialet måste de 

ändå fråga pedagogen om tillstånd att få använda.  

 

Något som skiljer sig från Pia Björklid, i temanumret Lekens roll i förskola och förskoleklass 

(2006) är att ingen av de intervjuade pedagogerna talade om belysningen, ljudnivån eller 

luften i lokalerna och dess påverkan på barnens lek. Dessa faktorer menar Björklid har en stor 

inverkan på leken och kan verka negativt om exempelvis ljudnivån är för hög. Löfdahl (2008) 

hävdar att pedagogerna exempelvis kan använda en bok om temat rädsla, sedan kan materialet 

och miljön anpassas så temat får betydelse i de olika rummen på förskolan.  Detta kan kopplas 

ihop med pedagog 3 som talade om SET under intervjun där en boks tema inspirerade barnens 

lek och miljö. Löfdahl menar att inom den sociokulturella teorin har omgivningen en stor 

påverkan för barnens möjligheter till lek, vilket även samtliga pedagoger anser. Löfdahl 

hävdar att de olika rummen på förskolan inreds för att locka fram olika sorts lekar, vilket 

påverkar vilken lek som utspelar sig i dessa rum. Nordin-Hultman (2010) menar att rummen 

på förskolan ofta avgränsas i mindre sektioner där olika lekar skapas. Dessa anpassningar 

påverkar vilka lekar som skapas i de olika sektionerna. Vi uppfattar detta som att barnens 

lekar blir bestämda av pedagogerna som har anordnat miljön i sektionerna. Inom den 
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sociokulturella teorin har material (artefakter) en stor betydelse för barnens utveckling då de 

använder sig av dessa. Pedagog 2 menar att de förser barnen med nytt material då leken inte 

utvecklas, detta kan skapa en ny dimension av barnens lek. Detta skiljer sig från pedagog 4 

som menar att barnen ska använda de material som finns tillgängligt och vidare utveckla sin 

lek utifrån det ofärdiga materialet, detta för att barnen ska använda sin kreativitet i leken. 

 

8.3 Avslutande diskussion 

Vi anser att vi fått ett mycket givande resultat av intervjuerna och där kunde vi tydligt se att 

pedagogernas tankar och arbetssätt visade både likheter och skillnader med vad tidigare 

forskning skriver om lek och lärande, pedagogens roll och miljöns betydelse. Vi finner det 

mycket intressant att vår undersökning visade att flera av pedagogerna inte ansåg att deras 

deltagande i barnens lek hade så stor betydelse, då flera ansåg att en fungerande barngrupp 

bör få leka ostört. De var närvarande men inte delaktiga i leken. Samtliga pedagoger arbetade 

aktivt med lärande genom lek, men oftast när de hade en lärande aktivitet var det pedagogen 

som styrde. Den övriga tiden fick barnen leka fritt. Pedagogerna på de olika förskolorna vi 

besökte hade anpassat miljön efter de olika pedagogiska arbetssätten vilket gjorde att 

miljöerna skilde sig mycket åt. Vi fann det intressant att en del av förskolorna hade mycket 

material och dokumentation medan en annan hade kala väggar och inga kort på barnen 

uppsatta. Vi anser att samlingen kan vara ett mycket bra tillfälle för barn och pedagoger att 

tillsammans leka fram kunskap. I samlingen kan pedagogen använda sig av SET då barnen 

övar på hur man är en bra kompis och att man ska respektera varandras känslor. 

 

8.4 Förslag på vidare forskning 

Efter att ha skrivit denna uppsats känner vi att vi skulle vilja fördjupa oss i barnens perspektiv 

på pedagogens roll i leken. Då vi finner det intressant att höra barnens åsikter om pedagogens 

delaktighet i deras lek. Om de känner pedagogens delaktighet som ett störande moment eller 

som ett bidrag till utvecklingen av leken. Vi vill även använda oss av både intervjuer och 

observationer i den vidare forskningen, då vi under denna uppsats på grund av tidsbrist inte 

hann med observationer.  
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9.1 Intervjuer 

 

Intervju 1: pedagog, 2011-10-27 

 

Intervju 2: pedagog, 2011-10-31 

 

Intervju 3: pedagog, 2011-11-28 

 

Intervju 4: pedagog, 2011-11-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1 – brev till pedagogerna 

Hej! 

Vi heter Karin Bergström och Emelie Sivermalm och läser till förskollärare på Örebro 

universitet. Denna termin läser vi Pedagogik med didaktisk inriktning C/III och ska nu skriva 

vårt examensarbete som är på 15 hp vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier som ska vara 

klart i december.  

Vårt arbete kommer att handla om barnens lek och förskolans miljö. Syftet med vår 

undersökning är att se hur pedagogen kan anpassa verksamheten och miljön för att stimulera 

till lek. Vi har valt att fokusera på inomhusmiljön på förskolan. 

Vi önskar att få intervjua dig och intervjun kommer högst att ta 30 minuter och frågorna 

bifogas i detta brev för att ni ska få en möjlighet till reflektion kring ämnet och våra frågor. 

Intervjun kommer att bandas för att vi ska få en möjlighet att analysera svaren i efterhand. Det 

insamlade materialet kommer att vara anonymt. Er förskola eller du som intervjuas kommer ej 

vara möjlig att urskilja i vårt examensarbete. Det är frivilligt att ställa upp, men det skulle 

vara mycket betydelsefullt för vår undersökning om ni vill medverka. 

 Vi önskar att få komma och intervjua er v. xx eller xx. Ni kan återkomma med vilken dag 

och tid som passar er då vi är flexibla. 

Är det något ni undrar över är det bara att kontakta oss antingen via mejl eller telefon. 

 Tack på förhand. 

Emelie Sivermalm, mobil: 07x-xx xx xxx, e-post: xxxx@hotmail.com  

Karin Bergström, mobil: 07x-xx xx xxx, e-post: xxxx@hotmail.com  

mailto:xxxx@hotmail.com
mailto:xxxx@hotmail.com


 

Bilaga 2 – intervjufrågor 

 Vad heter du? 

 

 Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

 Arbetar ni utifrån något pedagogiskt arbetssätt, såsom Reggio Emilia, Waldorf eller 

Montessori? 

 

- Varför har ni valt just detta arbetssätt? 

 

 Hur ser er barngrupp ut? 

- Ålder? 

- Antal? 

 

 Hur tänker ni kring miljöns roll i barns lek? 

- Anpassar ni miljön på något speciellt sätt? 

 

 Har ni gjort några stora förändringar i inomhusmiljön under det senaste året? 

- Vad berodde förändringen på? 

- Har förändringen haft någon betydelse på barnens lek? 

 

 Hur tänker ni kring pedagogens roll när det gäller barns lek? 

- Tycker du att det är positivt eller negativt att delta i barnens lek? 

- Varför då? 

 

 Hur tänker ni kring lärande genom leken? 

 

 Vad anser du att barnen på er förskola lär sig genom leken? 

 


