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Sammanfattning 

 

Syftet med min uppsats är att belysa hur pedagoger i förskolan ser på relationen mellan barns egen lek och 

lärande. Detta har undersökts genom att jag intervjuat fem pedagoger i förskolan. Med utgångspunkt i 

Gadamers och Huizingas teorier om lek har jag utvecklat ett teoretiskt analysredskap. Analysredskapet har 

använts för att analysera pedagogernas svar från intervjuerna.  

Det framträder två inriktningar i pedagogernas svar. Det ena är ”Fokus på barnet” som belyser hur 

pedagogerna ser barns egen lek som barns naturliga tillstånd. De menar att barnen går in i sig själva i leken 

och att barn är i behov av lek. Leken som bearbetning framhålls. Pedagogerna beaktar även barns egna 

erfarenheter. Ett alternativt förhållningssätt till lek och lärande framställs, utifrån hur verksamheten kan 

utformas genom att pedagoger kan lära sig utifrån barns lek.   

Den andra inriktningen är ”Fokus på lärande” som urskiljer hur leken övervägs och avgränsas. 

Övervägningar görs av pedagoger kring barns ålder och om barnet anses ha en så kallad ”störning”, vilket 

gör att leken avgränsas. Pedagogerna gör även överväganden i förhållande till lek och de har fokus på 

målsättning. Det sker en vuxenstyrning som organiserar leken. Lärande är även i fokus genom material i 

barns egen lek. Genom att vuxna har en målsättning och träder in i barns lek utan inbjudan, innebär det att 

barns röster inte blir hörda.   

Utifrån min uppsats slutsatser finner jag det angeläget att fråga om intentionen med förskolans läroplan är att 

fokusera på barns lärande på det sätt som framgår i litteratur, forskning och delvis i mina intervjuer. Ska 

målen i läroplanen tolkas vara en ensidig lek för lärande eller finns det utrymme att leka bara för att man vill 

leka, det vill säga lekandets lek? Ett för ensidigt fokus på lek som lärande kan göra att barns möjlighet till att 

leka sin egen lek begränsas. Det är även viktigt att fråga vad övervägningar och avgränsningar av barns 

lärande i leken ger för signaler till barn. Barn har rätt till både lek och lärande. Men det är av vikt att 

pedagoger reflekterar över vilka värderingar som läggs i dessa begrepp. Min tolkning är att lek för att lära 

har ett starkt övertag och riskerar att tränga bort barnens chans att få leka lekandets lek. 

 

Nyckelord: lek, lärande, förskola, Gadamer, Huizinga 
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Inledning           

 

Barndomen kan förknippas med barns egen lek. Lek kan sammankopplas med något lustfyllt och en 

känsla av frihet. Lekens uttryck varierar beroende på vilket sammanhang den utspelar sig. I förskolans 

läroplan anges att "Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan" (Lpfö 98 rev 2010, s. 

6) och att "Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet" (ibid, s. 6). Förskolans uppdrag inkluderar således 

både att arbeta i riktning mot omsorg och lek men även mot utveckling och lärande.   

En framträdande bild av svensk förskola är ett fokus på lärandebegreppet där leken ses som verktyg 

för lärande. Leken kan uppfattas vara ett arbetsredskap som pedagogen använder för ett visst syfte, det 

vill säga lärande. En möjlig tolkning är att pedagogerna känner en osäkerhet inför det läroplanen 

anger, det vill säga att förskolan ska arbeta med både lek och lärande. Skolverket (2008) skriver: 

”Barns utveckling, prestationer och färdigheter kartläggs och bedöms i ökad omfattning” (s. 104) och 

fokus har riktats mer mot förskolan som en förberedelse inför skolan (ibid). En motdiskurs visas av 

Maria Øksnes (2011) som menar att lekforskning ofta grundar sig i rationalitet kring lek och hon visar 

andra utgångspunkter för att uppfatta leken. Hon beskriver hur olika filosofer, men även pedagoger, 

ger en alternativ bild av lek ” … och hellre argumenterar för varför det är viktigt att barn får lov att 

bara vara barn delar av dagen, och leka utan vuxna som ska krama ut någon form av lärande ur deras 

lek” (ibid, s. 31). 

I internationell forskning visar Satomi Izumi-Taylor, Ingrid Pramling Samuelsson och Cosby Steele 

Rogers (2010) på jämförelser mellan hur pedagoger från olika länder ser på lek inom förskolan. 

Författarna till artikeln jämför pedagogers tankar om lek från Japan, USA och Sverige. Bland annat 

framträdde det att pedagogerna i USA och Sverige beskrev lek till att höra ihop med något som stod i 

relation till barn och deras arbete, vilket inte japanska pedagoger lyfte. Svaren från pedagogerna 

visade att från Sverige svarade mer än dubbelt så många, jämfört med Japan, att leken för dem var 

kopplad till utveckling och lärande (ibid).  

Det framgår även skillnader vad lek innebär i pedagogisk litteratur. Elisabeth Doverborg, Niklas 

Pramling och Ingrid Pramling Samuelsson (2013) talar om leken och sätter den i relation till lärande 

och undervisning i förskolan. Øksnes (2011) beskriver en motdiskurs genom att lyfta kritiska röster 

som menar att leken inte kan planeras i förväg med syfte att kopplas till lärande. Øksnes skildrar leken 

med begreppet karnevalisk och att denna inte har en specifik inriktning. Den karnevaliska leken 

framställs utifrån att: "Det handlar om en protest mot det vuxenstyrda monologiska livet med dess 
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sanningsregimer och ordningstyrannier” (ibid, s. 149). Jag menar att om man inte gör en specifik 

koppling mellan barns lek och lärande, utan istället ser leken som karnevalisk, utgör det en alternativ 

syn på barns lek. Charlotte Tullgren (2004) relaterar till ytterligare forskning hur leken påverkas av 

reglering utifrån att styra barnet mot vissa kunskaper kopplat till vad man tror är framtidens behov.  

I förskolan är dokumentation en tydlig del av verksamheten. Skolverkets rapport (2008) beskriver hur 

dokumentation kan vara ett verktyg för att se barns lärande. Det är ett uppdrag som förskolans läroplan 

belyser. Skolverket skriver att kompetensutvecklingen kring pedagogisk dokumentation är en viktig 

del för flera kommuner. Skolverket behandlar avsikten med pedagogisk dokumentation. Det avser 

bland annat att användas i utvärderingsarbete, men även att sätta ett fokus på barnet. Anne-Li Lindgren 

och Anna Sparrman (2003) anför å andra sidan frågan: "Tar vi ifrån barn deras fria tid och lek när vi 

envisas med att dokumentera fler och fler aktiviteter?" (ibid, s. 68).  En möjlig tolkning är att 

pedagogisk dokumentation påverkar barns egen lek. Den kan påverka leken i det hänseendet att 

barnens känsla av frihet inskränks när de leker egen lek. Med barns egen lek menar jag den lek barn 

leker utan inblandning av någon vuxen och utan styrning till att lekas på en speciell tid. Barns egen lek 

menar jag inte är densamma som den ”fria leken” som ibland förknippas med förskolan. Min tolkning 

är att den ”fria leken” i förskolans verksamhet styrs till de tider som pedagoger bestämmer. I mitt 

arbete innebär det att barns egen lek och den ”fria leken” inte ska ses som samma sak.  

Som framkommer ovan är pedagogers fokus på lärande och normalitet i stor utstäckning styrande för 

barns lek i förskolan. Mot bakgrund av detta menar jag att det finns skäl att undersöka hur pedagoger 

ser på barns egen lek i förskolan. Man kan ställa sig frågan på vilket sätt barns egen lek ges utrymme i 

svensk förskola. Man kan även fråga sig hur pedagogers syn på barns lärande påverkar barns egen lek. 

Syftet med uppsatsen är att belysa hur pedagoger i förskolan ser på relationen mellan barns egen lek 

och lärande.  

Mina forskningsfrågor är:  

- Vad menar pedagoger med "barns egen lek"?  

- Hur ser pedagoger på relationen mellan lek och lärande? 

En ambition med min uppsats är att den ska kunna vara ett underlag till samtal mellan pedagoger i 

förskolan. 

Disposition 

Efter denna inledning följer ett avsnitt där historiska perspektiv på lek och lärande samt barndomsbegreppet 

presenteras. Vidare ges en belysning av forskning om lek och lärande. Efter belysningen av forskning 
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beskrivs teoretiska perspektiv utifrån Gadamers och Huizingas teorier om lek och avslutas med en 

redogörelse för uppsatsens teoretiska analysredskap. Denna redogörelse följs av ett metodavsnitt där bland 

annat intervjuförfarandet beskrivs. Vidare följer resultatet som redovisas utifrån analysredskapets olika 

synsätt på lek. Under resultatet sker även en redogörelse för uppsatsens två forskningsfrågor. Uppsatsen 

avslutas med en diskussion där även framtida forskning berörs. 
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Historiska perspektiv och barndomsbegrepp 

         

Utifrån uppsatsens syfte att belysa hur pedagoger i förskolan ser på relationen mellan barns egen lek 

och lärande, är det relevant att ge en fördjupad beskrivning av vissa specifika områden som uppsatsen 

bygger på. Centralt i arbetet är begreppen lek och lärande som beskrivs ur ett historiskt perspektiv. 

Centralt i arbetet är även begreppet barns egen lek. Det är därför angeläget att beskriva vad 

barndomsbegreppet kan innebära. Det behövs även en beskrivning av vilken plattform vuxna betraktar 

barnet ifrån, det vill säga utifrån vilket barndomsbegrepp gör vuxna sin tolkning. Nedan följer ett 

historiskt perspektiv på lek och lärande samt en redogörelse för en förändrad syn på barndom. 

 

Historiskt perspektiv på lek och lärande 

Genom historien har synen på barn förändrats. Charlotte Tullgren (2004) menar att under medeltiden 

sågs barn och vuxna som lika i förhållande till psyke. Barn sågs för den skull inte vara fullt utvecklade 

och klara. Under 1500-talet och ett par århundraden framåt talades allt mer om fostran i relation till 

arvsynden, vilket krävde att barnets moraluppfostran stod i centrum. Men perspektivet av att vara 

oskyldig fanns samtidigt som beskrivning av ett barn. Svensk förskola har också förändrats genom 

historien. Ulf P Lundgren (2012) framhåller Fröbel som den som främst kan ha avgjort inriktningen 

för förskolepedagogiken i Sverige. Fröbel är även förknippad med begreppet Kindergarten, som också 

kan ses som en bild av en trädgård där skapandet av människor som kände frihet skulle ske. Barnet 

och dess utveckling var nära kopplat till lek. Tullgren (2004) beskriver hur Fröbel menade att leken 

skulle vårdas och skyddas. Fröbels tankar ifrågasattes när de användes i barnträdgårdar och utgjorde 

en inriktning av att de vuxna bestämde.  

År 1896 började det bedrivas en svensk barnträdgård, även kallat Kindergarten (Lundgren, 2012). 

Barnträdgårdarna satte barnet i ett vetenskapligt perspektiv. Lek lyftes även som en positiv kraft för 

inlärningen (Tullgren, 2004). Ändrat fokus uppstod genom: "Psykologins sätt att se delar i barns 

utveckling istället för helheter och att betona normativ utveckling bidrog dock till att leken får en 

obetydlig roll i verksamheten" (ibid, s. 19). 

Lundgren (2012) visar hur förskolans utveckling i Sverige påverkades mycket av Loris Malaguzzi och 

Maria Montessori. Montessori lyfte lärandet i förhållande till att det behöver läggas på en nivå där 

barnet befinner sig. Hon menade att material och miljön var viktiga parametrar.  Enligt Lundgren är 

Malaguzzi grundaren till Reggio Emilia-pedagogiken som handlar om att barnet ska få möjlighet till 

flera sätt att utrycka sig på. Pedagogen beskrivs i relation till barnet som medforskare. Reggio Emilia-

pedagogiken beskrivs av Gunilla Dahlberg, Peter Moss och Alan Pence (2012) ha likheter med den 
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svenska förskolans fokus på dialogen. Sammanfattningsvis är en möjlig tolkning av Montessoris och 

Malaguzzis barnsyn att de stödjer vikten av samspel mellan vuxen och barn men att leken inte har en 

central plats i deras resonemang.  

Tullgren (2004) ger ytterligare en beskrivning av leken utifrån Barnstugeutredningen som lades fram 

under 70-talet. Barnstugeutredningen förankrade leken i stora delar till Piaget och hans teorier, vilket 

innebar att leken följde barns utvecklingsstadier. Leken skulle inte ha någon inblandning från någon 

vuxen. Tullgren uppger att efter Barnstugeutredningen kom Pedagogiskt program för förskolan, och 

lek framställs på ett annat sätt än tidigare: "Leka, arbeta, lära är centrala begrepp och barnen förväntas 

lära genom lek och arbete" (ibid, s. 20). Enligt Tullgren är nutidens tolkning av lek knutet till det som 

beskrivs utifrån Förskolans läroplan, Lpfö 98, och hon skriver:  

Från att ha sett leken som en aktivitet som bör vara fri från vuxnas styrning och som ett sätt för barn att 

befästa det de redan lärt sig, blir leken i och med den nya läroplanen betraktad som kommunikation och 

en väg till lärande (ibid, s. 20).  

Sammanfattningsvis kan en tolkning av synen på lek ur ett historiskt perspektiv vara att den allt mer 

har gått från Fröbels tankar kring lek kopplat till utveckling (Lundgren, 2012) till en starkare 

förskjutning mot lek kopplat till lärande (Tullgren, 2012). 

 

En förändrad syn på barndom  

Pedagogers olika sätt att betrakta barn kan förstås utifrån hur pedagoger tolkar barnet, det vill säga 

vilket barndomsbegrepp som antas. Dion Sommer (2005) belyser hur teorier och internationell 

forskning om barn genomgått en förändring.  Det kan beskrivas med termen paradigmskifte. Sommer 

menar att teorier som grundats av exempelvis Piaget och Freud har fått en tillbakadragen roll. 

Svårigheter har upptäckts i relation till användandandet av de allmänpsykologiska inriktningarna. 

Resultatet av detta är " ... att man i viss mån har tonat ned ansträngningarna att söka efter universella 

lagbundenheter bakom barns utveckling. Samtidigt har specialiseringsgraden ökat kraftigt, vilket har 

resulterat i en mängd så kallade "miniteorier" (ibid, s. 30). Sommer (2005) pekar även på en 

förändring av begreppet barnpsykologi. Barnpsykologin är inte längre i fokus. Istället är 

barndomspsykologin framträdande och förstärker fokus på tvärvetenskapen. Sommer belyser 

skillnader mellan paradigmen där barnpsykologin knyter an till kunskap som universell, familjen i 

centrum, barnet som bräckligt och inkompetent, utveckling sker i stadier samt inlärningsbegreppet. 

Detta ställs i motsats till barndomspsykologin som ansluts till föränderlig kunskap i relation till 

historia och kultur, nätverk, barnet som relativt kompetent och resilient, social utveckling samt lärande 

som aktiv process.   
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Gunilla Halldén (2007) ger ytterligare perspektiv på barndomsbegreppet genom att beskriva ett 

liknande paradigmskifte som Sommer (2005). Halldén (2007) påtalar hur barnforskningen kände 

avsaknad av begrepp. Hon beskriver även att ”Under 1980-talet kom några publikationer som lyfte 

fram barn som en sociologiskt intressant grupp (Halldén, 2007, s. 25). Sammanfattningsvis kan en 

tolkning vara att barnet nu ses i ett bredare perspektiv med hänseende till både tvärvetenskapen 

(Sommer 2005) och sociologiskt (Halldén 2007). Det har skapat en ny plattform där 

barndomsbegreppet blivit centralt.  

Halldén (2007) berör barndomsforskningens centrala fokus på barnet i relation till begreppet being. 

Motsatsen till detta begrepp är becoming. Begreppens skilda innebörd förklaras å ena sidan utifrån 

becoming och barnet i relation till något inte färdigt, med anknytning till bland annat 

utvecklingspsykologin (ibid). Å andra sidan lyfter Halldén being som beskrivs utifrån " ... att barnet 

var värt ett studium i sin egen rätt och att barndom inte skulle betraktas som en transportsträcka mot 

vuxenlivet" (ibid, s. 31-32). Anna Olausson (2012) beskriver hur det sker en vändning i barnsynen. De 

som pläderade för detta önskade istället främst fokusera på barnen själva utifrån att de är barn. Det 

kopplades till begreppet beings och stod i motsats till becomings. I början var det en tydligare 

uppdelning av begreppen being och becoming, men denna har blivit mer rörlig. Ovan beskrivna 

utveckling inom barndomspsykologi och barndomssociologi utgör en möjlig tolkningsram för hur 

vuxna ser på barn.  

Halldén (2007) menar att barndomsforskningen visar fokus på barnperspektiv. Hon skriver hur ordet 

barnperspektiv kontra barns perspektiv kan ställas i relation till liknande skillnader i att jämföra 

barnkultur i förhållande till barns kultur. I detta sammanhang betyder det att utröna skillnaden mellan: 

" … vem som formulerar perspektivet/alternativt skapar kulturen. Är det barnen eller någon som 

företräder barnen?" (ibid, s. 169). Barnperspektiv beskrivs inte vara beroende av att barn uttryckt vad 

de tänker. Det inbegriper att se till det som är bäst utifrån ett barnperspektiv. Däremot är barnets eget 

uttryck av vad det tänker centralt i begreppet barns perspektiv (ibid).  

Ett praktiskt exempel kring användandet av barns perspektiv som begrepp beskrivs av Grethe Kragh-

Müller och Rebecca Isbell (2011). I deras studie används begreppet children´s perspectives för att 

förklara ett av studiens syfte. Ett ytterligare syfte var bland annat: "... to obtain a solid background 

from which to create good learning environments for engaging the children in play and in the learning 

process" (ibid, s. 18). Kragh-Müller och Isbell belyser begreppet beings utifrån att undvika ett 

enhälligt användande av begreppet becoming. En möjlig tolkning är att begreppet barns perspektiv 

används för att låta barn vara med att påverka för ett visst syfte, det vill säga lärande. Frågor uppstår 

om detta är barns perspektiv? Eller om vuxnas frågor istället är utifrån ett barnperspektiv på grund av 

dess syfte att främja lärandet hos barn?  
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Den betydelse som Halldén (2007) lägger i barns perspektiv uppfattar jag inte innebär samma sak som 

Kragh-Müller och Isbell (2011). Halldén (2007) ansluter barns perspektiv till barnets eget uttryck men 

beskriver barnperspektiv utifrån att se till det bästa för barnet.  Kraugh-Müller och Isbell (2011) 

belyser barns perspektiv i ett av sina syften. Men studien visar även på ett syfte som är kopplat till 

lärande. Vad begreppen barnperspektiv och barns perspektiv innebär är svåra att utröna. De förefaller 

kunna användas utifrån vuxnas olika tolkningsramar. Pedagogers olika perspektiv på barn kan då antas 

bli vägledande i pedagogens tolkning av barnet och den pedagogiska praktiken. 
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Litteraturöversikt     

       

Följande litteraturöversikt redogör för relevant forskning och litteratur om lek och lärande.  Uppsatsens 

fokus på lek och lärande gör det relevant att behandla vad forskning och litteratur har för ställningstagande 

inom dessa områden. En dylik behandling utgör även ett stöd för att kunna svara på uppsatsens syfte som är 

att belysa hur pedagoger i förskolan ser på relationen mellan barns egen lek och lärande. Litteraturöversikten 

presenteras utifrån skilda perspektiv på barns lärande. Vidare behandlas skilda perspektiv på barns lek. 

Litteraturöversikten avslutas med att presentera en motdiskurs utifrån lek för lekens egen skull.  

 

Barns lärande 

Lärande som undervisning och barns lärande belyses på ett specifikt sätt i aktuell forskning och litteratur om 

förskolan. Doverborg m.fl. (2013) beskriver hur läroplanen nu är mer specifik utifrån vilket innehåll 

förskolan ska ha. Författarna uttrycker hur: " ... förskolan ska bli mer lärandeorienterad" (ibid, s. 9) samt hur 

vuxna behöver hjälpa barnen att få upp ögonen för det de ska lära sig. De menar: "Likväl har vi aldrig skrivit 

specifikt om undervisning som nu är ett etablerat begrepp i skollagen och i förskolans förändrade uppdrag, 

även om ordet undervisning inte finns i läroplanen” (ibid, s. 7). Förskolan är enligt Ingrid Pramling 

Samuelsson och Sonja Sheridan (2006) en plats där barn ges chans att utveckla kunskap. Målen för vad de 

erbjuds lära är valda både från samhällsnivå och från det som intresserar barnen. Författarna skriver: "Det 

som skiljer lärandet i förskolan från att barn lär själva är alltså att lärandet i förskolan sker utifrån ett planerat 

innehåll i riktning mot mål att sträva mot" (ibid, s. 33). En sådan lärandeorientering förefaller dock inte vara 

något som förskolan arbetar efter utifrån vad Doverborg m.fl. (2013) skriver: " ... att lärare sällan 

introducerar vad barn ska lära sig, inte ens när de är ombedda att lära barn något specifikt. Möjligtvis säger 

de: "Nu ska vi jobba med..." " (s. 37).  

Lärande som meningsskapande kan beskrivas " ... som en process av med-konstruktion genom vilken vi i 

interaktion med andra gör världen meningsfull" (Dahlberg m.fl., 2012, s. 162). Meningsskapande knyter an 

till socialkonstruktionism och Dahlberg m.fl. (2012) menar att meningsskapandet prioriterar ett 

ansvarstagande för samhället. Begreppet meningsskapande kan även presenteras i relation till kognitivt 

lärande. Enligt Doverborg m.fl. (2013) beskrivs meningsskapande utifrån hur något blir meningsfullt och 

kopplas till vikten av interaktion samt innebär kognitivt lärande. Författarna påpekar hur lärandet som ska 

ske inleds genom att barnet får hjälp att fokusera på det som de förväntas tillägna sig. ”Det är här 

kommunikationen och samspelet avgör vad som blir lärandets objekt och vad barns meningsskapande blir 

fokuserat på” (ibid, s. 38). 
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Meningsskapandet och pedagogisk dokumentation har i viss litteratur en tydlig koppling. Dahlberg m.fl. 

(2011) beskriver meningsskapande i relation till hur vi lär oss genom att interagera med varandra och på det 

sättet skapar mening. Till meningsskapandet kopplas olika villkor och i förhållande till förskolan beskrivs: 

reflektion, pedagogisk dokumentation, interaktion, forskning med fokus på konstruktion av både förskolan 

och barndomen samt filosofi utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Pedagogisk dokumentation presenterar Ann 

Åberg och Hillevi Lenz Taguchi (2011) som ett stöd i att se lärprocesserna barn står i. De menar även att: 

”Arbetet med pedagogisk dokumentation kräver gemensamma reflektioner …” (ibid, s. 15).  

Sammanfattningsvis är följande skillnader möjliga att utröna om barns lärande utifrån den ovan presenterade 

litteraturen. Dahlberg m.fl. (2012) uttrycker meningsskapande genom lärande i förhållande till interaktion 

och med termen process, till skillnad från Doverborg m.fl. (2013) som talar om kognitivt lärande och hjälp 

att fokusera. En ytterligare möjlig tolkning av Dahlberg m.fl. och Doverborg m.fl. är att de båda anger vikten 

av interaktion kopplat till meningsskapande. Det kan vara av vikt att ställa frågan om interaktion säkerställer 

meningskapande? Lindgren och Sparrman (2003) ställer en liknande fråga: "Finns det fog för att beskriva 

arbetsmetoder och läroprocesser som likartade för barn och pedagoger? Räcker det att hävda att om vuxna 

gör som barn intar de ett barnperspektiv?" (ibid, s. 60). Dessa frågor kan besvaras med ett nej enligt 

Lindgren och Sparrman. De bygger detta på Lynn Fendlers som säger att: " ... dagens pedagogiska diskurser 

ofta producerar föreställningen om att interaktionen mellan personal och barn är jämlik, trots att 

situationerna lika gärna kan beskrivas som dominansförhållanden” (ibid, s. 60). Tolkningen av det 

resonemang som Lindgren och Sparrman uttrycker kan vara att interaktion inte behöver vara en försäkran 

om lärande hos barn. Det kan istället riskera bli ett dominansförhållande från vuxna över barn. 

 

Barns lek 

Aktiveteten, leken och pedagogens förhållningssätt lyfts i forskning som viktiga delar i barnets lärande.  

Ingrid Pramling Samuelsson och Maj Asplund Carlsson (2008) belyser exempelvis hur Fröbel, 

Monessoripedagogiken och Reggio Emiliapedagogiken (se Bakgrund) uppfattas ha en liknande syn på hur 

aktiviteten är viktig för lärandet hos barn. Vidare görs leken synlig av Ingrid Pramling Samuelsson och Eva 

Johansson (2006) genom att visa på den stimulerande effekt som lek och lärande har på varandra. Det lyfts 

även koppling mellan lek och lärande av Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008).  De visar hur 

lärande och lek inte är helt åtskilda, exempelvis att leken har vissa inslag av lärande. Pramling Samuelsson 

och Johansson (2006) menar att tidigare gjordes en avgränsning mellan lärande och lek men skillnaden har 

avtagit. Relationen mellan lek och lärandet och deras påverkan på varandra presenterar Tullgren (2004) där 

hon utifrån sina observationer av barns lek sett hur pedagogerna avgör om en lek är meningsfull eller inte. 

Hon beskriver hur leken kopplas till ett normtänkande som barnen behöver förhålla sig till. Vidare menar 

Tullgren att om leken ses som god eller inte beror på om den till sitt innehåll leder fram till exempelvis 
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lärande. Om leken uppfattas som meningslös av pedagogerna eller om barn inte vill delta i leken innebär det 

att pedagogerna korrigerar detta. 

Att leka för att lära har sin grund i ett historiskt perspektiv. Leken domineras enligt Øksnes (2011) av att 

samband sätts mellan lekens koppling till upplevelse och vidare till lärande. Detta grundar sig i tankar från 

Aristoteles, med fokus på lekens användbarhet för barns utveckling till vuxna. Øksnes beskriver 

utvecklingspsykologin och dess syn på lek och utveckling. Å ena sidan lyfter hon Piagets tankar som 

fokuserar på utvecklingsstadier, vilka sätts i relation till lek men även i förhållande till den kognitiva 

utvecklingen. Å andra sidan pekar Øksnes på hur barns lek kan ses utifrån att inte kopplas till vuxnas fokus 

på lärande eller planerad lek. Ytterligare synsätt ger Pramling Samuelsson och Johansson (2006) genom att 

beskriva leken utifrån produktivitet och meningsfullhet. De ger även en alternativ beskrivning av lek genom 

att förklara den som en process.  

I ovanstående litteratur och forskning är det möjligt att tolka meningsskiljaktigheter. Leken utifrån Øksnes 

(2011) beskrivning relateras till utvecklingsstadier, medan en motdiskurs kan skönjas hos Pramling 

Samuelsson och Johanson (2006) där leken beskrivs som en process.  

Sammanfattningsvis visar forskning om lek att det finns en rad olika sätt att kategorisera lek och koppla det 

till skilda teorier. Det som främst presenterats hittills om lek har definierats utifrån fokus på lärande eller 

process men även kopplat till korrigering. En möjlig tolkning är att fokus på normtänkande kan resultera i en 

hårdare styrning.  

Leken kan ses ur ett maktperspektiv. Leken framställs vara beroende av vuxna genom att viss forskning: " ... 

points out the importance of teachers taking part in the play in a genuine and sensitive way" (Pramling 

Samuelsson & Johansson, 2006, s. 54). Fördelar som följer med att vuxna är med i barns lek är ökad 

uppmärksamhet hos barnen och lekarna beskrivs få en mer komplex karaktär. Barnets och pedagogens 

relation blir även stärkt (ibid). Men forskning beskriver också hur pedagoger kan känna osäkerhet i 

förhållande till barns lek. Karen McInnes, Justine Howard, Gareth Miles och Kevin Crowley (2011) talar 

bland annat om hur frågor uppstod hos pedagoger i relation till lek och verksamheten togs därför över av de 

vuxna. I motsats till en dylik styrning visar Izumi-Taylor m.fl. (2010) hur japanska pedagoger hade samma 

inställning som svenska pedagoger till att lek inte alltid behövde vara strukturerad och de såg möjligheter 

kopplade till lek. Japanska pedagoger visade på leken som något barnen själva kunde styra över. 

Lek med mening påminner om ovanstående beskrivning av lek ur ett maktperspektiv på så sätt att likheter 

syns i relation till när pedagoger styr verksamheten (McInnes m.fl., 2011). Tullgren (2004) uppmärksammar 

detta och beskriver att om lek anses ha inslag av att vara kaotisk, får den bara utrymme om det finns någon 

mening i leken.  Detta beskrivs utifrån att leken ska upplevas av pedagogerna som nyttig om den exempelvis 

tillåts vara högljudd. Kaotiska lekar som pedagogerna tolkar på ett negativt sätt försöker pedagoger styra. 

Om barns lek sedan innehåller uttryck som är olagliga kan detta ifrågasättas av pedagoger och "Den starka 
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kopplingen mellan lek och lärande leder till att sådana lekar måste bekämpas" (ibid, s. 72). Att leka pyroman 

är ett av exemplen på olagligheter kopplat till lek som beskrivs i studien, men att syftet med detta kan vara 

att barnen försöker få en uppfattning om vad det innebär. Tullgren konstaterar att när målet i förskolan är 

utvecklandet av medborgare utifrån en demokratisk grund, innebär detta ett icke accepterat lärande. Vidare 

beskrivs att när barn ska lära sig normer kopplade till samhället är leken ett av verktygen, men här lyfts även 

kommunikationen som viktig. En annan bild av kunskap relaterat till lek belyser Izumi-Tayor m.fl. (2010) 

och de beskriver hur: "Japanese teachers perceived children´s play as reflecting "the power of living" ... 

while the American teachers tended to think of play as related to learning and development" (ibid, s. 3).  

Sammanfattningsvis går det att se ett samband i ovanstående beskrivning av meningsfull lek i förbindelse 

med medborgare ur ett demokratiperspektiv och Dahlbergs m.fl. (2012) resonemang kring meningsskapande 

kopplat till demokrati. Ett demokratiskt perspektiv på lärande syns vara en viktig faktor för barns lärande i 

förskolan. Den kunskap som framställs i forskningen förefaller främst vara inriktad på det Halldén (2007) 

beskriver som becoming i att barndomen syns som en väg att bli vuxen (se Bakgrund). Izumi-Taylor m.fl. 

(2010) lyfter hur leken beskrivs vara en form av utveckling utifrån de amerikanska pedagogernas synsätt. 

Det visar drag av innebörder i det Halldén (2007) beskriver som becoming. De japanska pedagogerna intar 

däremot ett annat perspektiv så till vida att leken beskrivs som ” ”… the power of living” … ” (Izumi-Taylor 

m.fl., 2010 s. 3). En dylik syn på barns lek skulle vara möjlig att sätta i relation till begreppet being som 

Halldén (2007) förklarar är kopplat till barnet (se Bakgrund). Japanska pedagogers fokus på levnadskraft i 

relation till barns lek kan ses som kopplat till nutid och inte till ett framtidsfokus.  

 

Lek för lekens egen skull - en motdiskurs 

Brian Sutton-Smith (1995) talar om utveckling och hur denna står i relation till lek: 

 The major thesis being advanced, however, is that the simplistic discourse of play as progress is  

 preventing us from a true accounting of the generality and complexity of play, its rationality and  

 irrationality as it participates with everything else in the lives of both children and adults (s. 283). 

Sutton-Smiths beskrivning ovan av det rationella som går att se i lek men även ett irrationellt perspektiv kan 

jämföras med det Øksnes (2011) visar på. Hon belyser hur Bachtin skriver om att medeltidens människor 

hade två perspektiv på livet. Å ena sidan ett liv kopplat till hierarkier och arbete å andra sidan kopplat till 

frihet och livet som karneval. Michail Bachtin (1986) beskriver det som: "Karnevalen är inte till för att 

betraktas - i den lever man, och lever gör alla, ty i enlighet med sin idé är den till för hela folket. Så länge 

karnevalen pågår finns inte för någon något annat liv än karnevalens” (ibid, s. 17). Øksnes (2011) visar på 

hur leken i karnevalen enligt Bachtin är uppslukande och utifrån detta är det omöjligt att bestämma över 

leken. Leken beskriver Øksnes även utifrån att: "De som leker väljer inte leken - det är leken som för ut de 

lekande på vilda vägar, ut i berusningens fångenskap med den erfarenhet av frihet som detta innebär" (ibid, s. 
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160). Øksnes skriver hur det normala barnet, som beskrivs inom modernismen, byts ut i 

socialkonstruktionistiskt perspektiv till att barndomen inte bara är en enda utan många olika. Detta synsätt 

kopplas även till postmodernism. Konsekvensen av detta är att barnet inte beskrivs utifrån kategorier, utan 

tolkningen är mångfacetterad kring barndomen, i förhållande till dess mening (ibid). Barndomssociologin 

framställs av Øksnes med koppling till human beings och detta förhållningssätt utmanar att se barn i 

förhållande till här och nu samt barnet kopplat till subjekt. Detta synsätt ger även konsekvenser för barns lek:  

Att möta barn som subjekt innebär också respekt för deras lek, att förmedla förståelse för att här försiggår det 

processer som är viktiga för barnen utifrån deras eget perspektiv; processer som kanske inte är lika 

förnuftsorienterade som vuxnas. En sådan hållning kan stå i kontrast till traditioner i pedagogiska miljöer där 

leken ensidigt ses som ett instrument för att utveckla och lära barn något (Øksnes, 2011, s. 49).  

Sammanfattningsvis är en möjlig tolkning att socialkonstruktionismens och barndomsociologins syn på barn 

(ibid) ger en mångfasetterad bild av barndomen och barnet som subjekt. Bachtins (1986) syn på en del av 

livet som karneval och Øksnes (2011) alternativa bild av hur det inte går att bestämma över leken själv visar 

på ett alternativt sätt att se på lek. Det utgör även ett alternativt synsätt till Sutton-Smiths (1995) beskrivning 

av leken i relation till hur den kan kopplas till utveckling. Inom fältet lek och lärande, som presenterats i 

ovanstående litteraturöversikt, finns en möjlig tolkning som innebär att det främst framträder en bild av 

pedagoger som sätter ett samband mellan lek och lärande. Pedagoger som låter leken lekas för lekens egen 

skull är inte så vanligt förekommande.  

Jag uppfattar att den mest relevanta information från litteraturöversikten, och som jag tar med mig i det 

fortsatta uppsatsarbetet, är att forskningen i stor utsträckning fokuserar barns lärande. Ett dylikt fokus på 

lärande ses även när forskningen behandlar barns lek. Lek och lärande ställs många gånger i relation till 

varandra och dessa båda regleras i stora delar av pedagoger. Ett alternativt synsätt utifrån kopplingen mellan 

lek och lärande kan beskrivas i termer av en motdiskurs, som istället lyfter lek för lekens egen skull. 
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Teoretiska perspektiv 

 

I det följande avsnittet redogör jag för vad lek kan vara ur två teoretiska perspektiv. Jag har valt att utgå från 

Hans-Georg Gadamers och Johan Huizingas teorier om lek. I valet av teoretiska perspektiv har det varit 

angeläget att utgå från teorier som kan bistå med verktyg vilka kan användas i analysen. Nedan utvecklas 

Gadamers och Huizingas teorier, vilka mynnar ut i ett teoretiskt grundat analysredskap. 

 

Gadamers teori om lek 

Enligt Bernt Gustavsson (2004) är samtalet och dialogen specifikt knuten till kunskapsutveckling inom  

Gadamers filosofi. Gustavsson belyser vidare hur Gadamer lyfter att människan i dialogen går upp i samtalet 

med den andre istället för att fokusera på sig själv. Detta jämför Gustavsson med hur en person helt går upp i 

lek. Allt annat ställs åt sidan förutom leken. I denna process blir det möjligt att göra nya tolkningar. 

Gustavsson beskriver även hur Gadamer utvecklat en gemensam beteckning som kan gälla för lek, men även 

för spel, genom utrycket speil. När Gadamer (1977) visar på lek och spel beskriver han hur det är något som 

sker om och om igen med varierande innehåll. Gadamer menar att denna återupprepning bygger på att den 

inte hindras i sin rörelse. Gadamer liknar detta vid vågornas lek. Det innebär även att detta inte strävar mot 

ett givet mål. Rörelsen som sådan är något som Gadamer anser finns grundläggande inom oss. Han 

framhåller att en dylik självrörelse finns inom leken. Inom självrörelsen finns då inget givet syfte, men 

självrörelsen  liknas vid ett överskott från rörelsen i sig. Detta överskott behöver släppas ut. Gadamer jämför 

överskottet med en svärm av myggor och lek som kan ses hos djurens ungar.  

Gadamer (1977) beskriver hur lek som sker hos människor utmärker sig ofta genom att knyta an till 

förnuftiga delar och fokusera på målsättning. Anknytningen till förnuft och fokus på mål motarbetas 

parallellt av leken. Människan tar ur sitt förnuftiga förhållningssätt och sätter in regler i leken. Gadamer 

menar att människan styr upp spelrörelserna. Orsaken till denna styrning beskrivs med barnet som studsar en 

boll och samtidigt räknar för att till sist missa. I detta läge utgår spelrörelserna från ett fiktivt syfte.  

Gadamer (1977) beskriver hur leken har en mening. Leken förknippas med den initiala kommunikationen: 

”Med ansträngning, framgångsiver och största hängivenhet menar man något med leken. Den är ett första 

steg på vägen till mänsklig kommunikation ” (ibid, s. 70-71). Gadamer talar i termer av uppvisande. Han 

säger att det är spelrörelsen som visas upp i spel och lek. Detta förutsätter att man är mer än en. Gadamer 

lyfter fram tennis som exempel när man som publik samtidigt rör huvudet fram och åter för att följa 

matchen. Detta visar på en delaktighet som inte går att välja bort. Exempel ges åter av Gadamer kring hur en 

boll studsas av ett barn. En person som ser på har då inget annat val än ha fokus på detta. Har betraktaren 

fokus på det som händer är det enligt Gadamer (1977) en delaktighet av rörelse i den personens inre. Georgia 
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Warnke (1993) gör en liknande beskrivning av Gadamers tankar. Leken visar på likheter med estetik, 

exempelvis att se på konst. Detta innebär att ställas i en upplevelse som inte hör till vardagen. Betraktaren av 

tavlan eller den som utför leken är då inte i fokus utan det är leken och tavlan i sig själv. Warnke beskriver 

hur Gadamer menar att miljön, exempelvis en lekpark, kan främja ingången till en leks miljö. Det är då 

målen som leken själv har som är i fokus. Inte mål uppsatta utifrån den som leker. Att leken själv har satt ut 

målen belyses av Warnke. Hon visar på Gadamers beskrivning att leken ställer så att säga villkoren för det 

den lekande gör och dess handlande. I fokus blir då inte handlandet hos den lekande utan det handlandet som 

är kopplat till leken själv, det vill säga lekens rörelse är avgörande.  

Gadamers tankar om lek presenterar även av Øksnes (2011) som beskriver hur lek inte självklart startas i en 

given lekmiljö: 

Gadamers bestämmelse av lek är implicit en kritik av den högt värderade sammankopplingen av lek och 

lärande där leken betraktas som en subjektiv aktivitet som det är möjligt att råda över och planera. Det är en till 

synes pedagogisk aktivitet som man kan ta ned från hyllan och sätta i verket och släppa fri vid vissa tidpunkter. 

(ibid, s. 175).  

Øksnes (2011) skriver att Gadamer framhåller leken som subjekt. Vidare menar Øksnes att Gadamer: ” … 

använder inte lekbegreppet för att överväga vissa lekar, dela in lekar i grupper och liknande. Lek förstås inte 

först och främst som särskilda aktiviteter i en värld av icke-lek” (ibid, s. 164). Lek ska inte ses som något 

man deltar i sporadiskt. Vi är i lek genom våra handlingar. Exempel ges hur rolleken kan riskera att 

begränsas till att ses utifrån att vara den enda leken. 

Att göra leken till en speciell aktivitet, en speciell barnkompetens, där lek avgränsas som aktivitet och 

betraktas som något som ligger inom det självmedvetna, som något som skapas i den enskildes medvetande, är 

för Gadamer en form av förfrämligande av leken (ibid, s. 164).   

Gadamers fokus på dialog, samtal och kunskap (Gustavsson, 2004), leken som självrörelse (Gadamer, 1977), 

lek som subjekt (Øksnes, 2011) tolkar jag som en motsättning till Gadamers resonemang om förnuft och mål 

(Gadamer, 1977) och lek som görs främmande (Øksnes, 2011). Det som enligt min tolkning är utmärkande 

för Gadamers syn på lek används som redskap i analysen av mitt empiriska material. Jag redogör nedan för 

några av analysredskapets synsätt på lek som hämtats från Gadamer. En fördjupad beskrivning av innehållet 

i dessa synsätt har getts tidigare i texten och sammanställs här kortfattat tillsammans med hur jag knyter an 

dessa till synsätten i analysen.  

Synsätt 1: Lek som självrörelse. Leken har i detta synsätt inte ett givet syfte med uppsatta mål, utan är en 

självrörelse. I denna rörelse finns ett överskott vilket inte kan stängas in utan behöver släppas ut. Min 

tolkning av Gadamer är att leken inte kan planeras av pedagogerna för ett visst syfte eller mot specifika mål. 

Leken finns istället för att det blir ett överskott i lekens rörelse som inte går att stänga in till när det är 

planerat att man ska leka. Leken måste istället få lekas när den än kommer utifrån att den är en självrörelse.  
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Synsätt 2: Lek som övervägd aktivitet. I detta synsätt är lek en övervägd och grupperad aktivitet. Leken 

kan grupperas och värderas till att vara exempelvis bra eller dålig lek. Det innebär samtidigt att man som 

pedagog gör övervägningar kring lekens värde. Gruppering av leken i olika sorters lekar och överväganden 

om vilken nytta leken har, kan leda till att lek planeras utifrån ett aktivitetsperspektiv. Det innebär att en 

avgränsning sker för vad lek kan innebära. Lek kan beskrivas genom aktivitetsbegreppet. Det innebär att 

planeringen av lek utifrån beskrivningen aktivitet, gör att leken känns främmande.  

Synsätt 3: Lek med målsättning och förnuft. I detta synsätt är lek följande. Människors lek knyts gärna an 

till förnuft och målsättning. Pedagoger kan använda leken som verktyg för att nå ett visst mål i 

verksamheten. Denna målsättning är grundad i förnuftiga beslut.  

 

Huizingas teori om lek 

Øksnes (2011) beskriver hur Huizinga inte skiljer lek från livet som helhet, men menar att vissa saker 

kännetecknar leken. Huizinga talar enligt Øksnes om att spel och lek påverkas av livet självt. Detta resulterar 

i att lek kan ha sidor som är exempelvis blodiga och onda.  

Johan Huizinga (2004) menar att det finns olika förklaringar om lek. Han pekar på att likheter i dessa är att 

lekens syfte inte är leken självt. Målet med lek har istället ett fokus av biologisk karaktär. Men Huizinga 

menar att lekens centrala innehåll är att man genom leken entusiasmeras, vilket även beskrivs som att lek har 

ett innehåll av intensitet. Han hävdar även att en analys av lekens förhållande till intensitet inte är möjlig ur 

ett biologiskt perspektiv. Huizinga talar om en del av leken som beskrivs som rolig. Han skriver att motstånd 

görs från den del, som betecknas som rolig, mot att låta sig analyseras. Den gör även motstånd mot att låta 

sig tolkas ur ett logiskt perspektiv. Men Huizinga beskriver hur lek ibland prövas att förklaras genom 

mätning, vilken utgår från ett experimentellt perspektiv.  

Lek knyts an till eget val och Huizinga (2004) skriver: "All lek är först och främst ett fritt handlande. 

Påtvingad lek är inte längre någon lek" (s. 17). Lek känns igen utifrån frihet enligt Huizinga vilket även är 

nära förknippat med en flykt från livet man lever här och nu. Man tar sig till en annan dimension. Ole 

Fredrik Lillemyr (2013) beskriver hur Huizinga anser att när någon går in i en lek blir personen trollbunden.  

Sammanfattningsvis beskriver Huizinga leken utifrån hur försök görs att klarlägga lek genom mätning i 

motsats till lek som sker med frihet som förtecken (Huizinga 2004). Lillemyr (2013) visar Huzingas tankar 

om lek som trollbindande. På samma sätt som vid redogörelsen för Gadamers teori om lek följer nedan en 

beskrivning av de synsätt på lek som hämtats från Huizinga till analysen av det empiriska materialet.  

Synsätt 4: Lek som trollbindande. Lek beskrivs som trollbindande i detta synsätt. När barn leker kommer 

de bortom tid och rum genom en trollbindning.  
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Synsätt 5: Lek som frihet. Leken beskrivs genom att förklaras med begreppet frihet i detta synsätt. Det kan 

endast kallas lek om ingen bestämmer att lek måste ske. Lek grundar sig i frihetstanken. Barnen leker lekar 

som de själva väljer, vilka är fria från pedagogers styrning. 
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Metod  

          

I det följande kapitel redogör jag för metoden för datainsamlingen. Jag presenterar urvalsförfarandet och 

beskriver förskolan där intervjuerna genomfördes. En presentation ges även av de intervjuade pedagogerna. 

Genomförandet av intervjuerna och databearbetningen beskrivs samt forskningsetiska aspekter lyfts. 

Avsnittet avslutas med reflektioner över metoden samt undersökningens tillförlitlighet. 

Uppsatsens empiriska material består av intervjuer med fem pedagoger i förskolan.  Jag använder mig av 

kvalitativ forskningsmetod vars styrka beskrivs av Michael Quinn Patton: "One of the strenghts of 

qualitative analysis is looking at program units holistically" (ibid, s. 228). Att se saker ur ett holistiskt 

perspektiv kan sättas i perspektiv till det Martyn Denscombe (2009) skriver att kvalitativ metod inte är 

abstrakt. Det stämmer väl överens med min utgångspunkt i uppsatsen att ur ett holistiskt perspektiv sätta 

pedagogers tankar i relation till teoretisk bakgrund och innehåll i texter. En dylik utgångspunkt förankras 

även i att den analys som man gör i en kvalitativ metod ska kännetecknas av att resultatet grundar sig i det 

material som samlats in (ibid). Jag tar därför i min uppsats fasta på informationen som jag fått i mina 

intervjuer, och analyserar den med hjälp av de redskap jag arbetat fram.  

Ytterligare en aspekt som talar för att använda en kvalitativ metod i arbetet är att den kvalitativa analysen 

och dess anknytning till hur något är utifrån en verklig praktik ses som en fördel. En ytterligare fördel är att 

underlag som samlas in innehåller detaljer. Metoden är även öppen för vidare perspektiv än att bara se en 

sanning (Denscombe, 2009). Uppsatsens fokus på analysen av pedagogernas svar samt kopplingen till en 

praktik gör att valet av kvalitativ metod och intervjuer stämmer väl överens med uppsatsens syfte.  

 

Metod för datainsamling 

Min metod i insamlandet av data var intervjuer. Intervju kan med fördel användas om forskare vill få fatt på 

hur människor känner och deras åsikter, men även vilka erfarenheter de har (Denscombe 2009; Alvehus 

2013). Utifrån att syftet med uppsatsen är att belysa hur pedagoger i förskolan ser på relationen mellan barns 

egen lek och lärande, var det av vikt att få veta deras synsätt. Det får jag genom intervjuer.  

 

Urval  

Intervjuer genomfördes med fem pedagoger som arbetar på en och samma förskola i en medelstor svensk 

stad. Valet av förskola påverkades av mitt intresse för pedagogisk dokumentation i förskolan och min 

erfarenhet av att den kan kopplas till lärande. Jag önskade därför intervjua pedagoger på en förskola som 
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arbetade med Reggio Emiliapedagogik, utifrån att denna pedagogik använder sig mycket av pedagogisk 

dokumentation. Jag kontaktade i mitten av november en förskolechef via telefon. Jag visste sedan tidigare att 

hen drev en förskola med grund i Reggio Emiliapedagogik. Jag hade däremot inte vetskap om hen utgick 

från Reggio Emiliapedagogiken i dagsläget. Jag delgav förskolechefen syftet med uppsatsen och ställde 

frågan om det fanns möjlighet att intervjua några pedagoger inom hens verksamhetsområde. Förskolechefen 

berättade om en förskola som brukar tycka det är roligt att få berätta om sin förskola och lovade kontakta 

förskolans utvecklingsledare. Information gavs vid samtalet om ett informationsbrev till pedagoger som 

uttryckte intresse av att bli intervjuade (bilaga 1). Önskat datum för intervjuer framfördes och förskolechefen 

lovade att återkomma med besked från förskolan inom kort. Informationsbrevet mailades till förskolechefen. 

Det innehöll information till pedagogerna om bland annat syfte, intervjuns längd och att ljudupptagning och 

anteckningar kommer ske. Informationsbrevet innehöll även en önskan om återkoppling från pedagogerna 

via mail utifrån att jag ville översända de frågor som intervjun skulle röra sig kring. Intervjuns huvudfrågor 

sändes i förväg för distribution till pedagogerna (bilaga 2). 

 

Beskrivning av förskolan 

De fem intervjuade pedagogerna arbetar på en och samma förskola. Förskolan, som arbetar utifrån Reggio 

Emiliapedagogik, består av 57 barn fördelade på 4 avdelningar. På tre av avdelningarna är barnen indelade 

efter ålder och den fjärde avdelningen hade annan utgångspunkt. Förskolan är organiserad utifrån en 

förskolechef, en utvecklingsledare, en pedagogista (närvarar på förskolan vid exempelvis reflektionsdagar), 

en atelierista (arbetar på avdelning och i ateljén) samt övriga pedagoger. Förskolans vardag beskrivs bestå av 

exempelvis projektdagar (tisdag-torsdag). Dessa innehåller vanligtvis projektarbete med barnen som ofta 

sker i smågrupper. Denna aktivitet utförs främst på förmiddagar men förekommande även på eftermiddagar. 

Däremot brukar eftermiddagarnas innehåll ha mer karaktär av möjlighet till lek och arbete efter fria val, som 

görs av barnen. Barnen gör då val utifrån en tavla, där det finns alternativa aktiviteter på bild. Barnen väljer 

på tavlan vad de vill göra och detta upplevs av utvecklingsledaren skapa struktur.   

 

De intervjuade pedagogerna 

Av de intervjuade pedagogerna är fyra förskollärare och en barnskötare. Pedagogerna har arbetat inom 

förskolans verksamhet mellan cirka 3-25 år och på den enskilda förskolan mellan cirka 1:3 - 3 år. 

Pedagogerna är mellan 26-42 år gamla. 
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Genomförande  

Fördelar som Denscombe (2009) framhåller kring intervjuer är att man kan få tillgång till detaljer och 

insikter. Utifrån att jag önskar ta del av pedagogernas egna tankar i en dialogisk interaktion som är av 

öppen karaktär föll mitt val på att använda mig av semistrukturerade intervjuer. I intervjuer som är 

semistrukturerade har den som intervjuar en mer tillbakadragen roll och fungerar mer som att 

uppmuntra den som intervjuas att dela det de tänker (ibid). Intervjufrågor skrevs fram med fokus på att 

kunna besvara uppsatsens syfte (bilaga 3). Frågorna fördelades mellan två huvudfrågor som 

kompletterades med underfrågor samt allmänna frågor gällande pedagogernas utbildning med mera. 

Två extrafrågor formulerades för att kunna ställas om inte en av mina forskningsfrågor besvarats. 

Frågor planerades även specifikt till utvecklingsledaren för att få svar gällande förskolans organisation 

(bilaga 3). 

Pedagogerna intervjuades enskilt och intervjuerna genomfördes på morgonen vid två efterföljande 

dagar. Intervjuerna varade mellan ca 10-30 minuter. Vi satt i förskolans personalrum det vid den tiden 

var möjligt att sitta utan att bli störd. En av de planerade intervjuerna fick ställas in på grund av 

sjukdom. En ytterligare intervjuperson tillfrågades av utvecklingsledaren och intervjuades nästa dag. 

Denna person hade då fått ta del av informationsbrevet med huvudfrågorna i förväg. Under 

intervjuerna hade jag en mer tillbakadragen roll där jag främst ställde intervjufrågorna och 

pedagogerna fick möjlighet att dela sina tankar och tala fritt. När jag önskade veta mer om något som 

pedagogerna berörde ställde jag kompletterande frågor. En av de planerade extrafrågorna användes i 

fyra av fem intervjuer för att förtydliga det jag önskade veta. Vid intervjuerna gjordes två olika 

ljudupptagningar. Anledningen till att jag använde mig av två ljudupptagningar var för att säkerställa 

en fungerande ljudupptagning. 

 

Databearbetning  

Ljudupptagningarna från intervjuerna transkriberades. Bandinspelning kopplat till nedtecknande kan 

innebära vissa svårigheter enligt Steinar Kvale och Svend Brinkmann vilket exempelvis är: " ... 

tolkningsmässiga problem, särskilt när det gäller förhållandet mellan ordagrann muntlig stil och 

skriftlig stil, för vilka det inte finns så många standardregler ... (ibid, s. 197). Min transkribering 

bygger inte på en exakt återgivning. Den redogör exempelvis inte för nysningar, harklingar, om det 

inte tolkas ha betydelse för sammanhanget. I transkriberingen har jag valt skriva ut det jag anser vara 

betydelsebärande. Jag markerar vissa skratt och om det anses relevant för förståelsen markeras även 

andra ljud. Jag markerar längre pauser men återger inte detaljer utifrån ljud som exempelvis öh, hm. 

Min valda transkriberingsstil motiverar jag med att den är relevant utifrån uppsatsens syfte och 

anspråk. En mer detaljerad transkribering vore omotiverad. Transkribering gjordes av det material som 
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hörde till huvudfrågor och underfrågor, men inte frågor av allmän karaktär utifrån exempelvis ålder. 

Inte heller frågor till utvecklingsledaren angående förskolans organisation transkriberades. 

Fiktivt exempel på transkribering:  

Teckenförklaring: ....  - längre paus 

(Inom parantes sätts skratt, händelser med mera som är av vikt för sammanhanget.) 

Catrin:   Vad är barns lek? 

Pedagog 1:  Jaa ... (skratt) vad är barns lek ... vad svårt det här är ...  jag måste tänka ...  

  hm ... (den intervjuade snyter sig) ... jo för mig är det när barn har roligt. 

Efter bearbetning av data vidtog analysen, vilken beskrivs nedan. 

 

Analysredskap och analysens genomförande 

Quinn Patton (2002) beskriver vikten av att syftet i en uppsats måste vara klargjort vilket utgör 

grunden för analysen. Min analys utgår ifrån uppsatsens syfte att belysa hur pedagoger i förskolan ser 

på relationen mellan barns egen lek och lärande. Med utgångspunkt i Gadamers och Huizingas teorier 

om lek och de fem synsätt på lek som jag redogjort för under Teoretiska perspektiv, har jag utvecklat 

uppsatsens teoretiska analysredskap. Synsätten på lek är skapade utifrån begrepp jag tagit del av i den 

ovan redovisade litteraturen. Begreppen har använts för att analysera pedagogernas utsagor i 

intervjuerna. De är även ett redskap för att organisera resultatet. De fem synsätten på lek utgår från 

olika perspektiv för att möjligöra en innehållsrik beskrivning av pedagogernas uppfattningar. 

Vetenskapsrådet (2011) belyser även systematiken i ett arbetes analys. Uppsatsens analys genomförs 

utifrån de fem synsätten på lek och synsätten utgör ett stöd för ett systematiskt analysarbete. 

Analysen har genomförts på följande sätt: 

1. Pedagogernas utsagor har prövats emot respektive synsätt, det vill säga uppsatsens analys är 

deduktiv. Det innebär att det teoretiskt genererade analysinstrumentet har applicerats på pedagogerna 

svar.  

2. I tolkningsprocessen har delar av pedagogernas svar valts ut. Urvalet har gjorts med stöd av de fem 

olika synsätten på lek. Delar av pedagogernas utsagor har därmed valts ut och behandlats under det 

synsätt på lek som tolkats ha ett samband med svaret.  

3. Svaren har sedan analyserats för att urskilja vilka huvudlinjer som framträder i pedagogernas svar.  
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4. Dessa huvudlinjer har redovisats var för sig där de passat in under de fem synsätten på lek.  

5. Varje enskilt synsätt har slutligen ställts i förhållande till uppsatsens forskningsfrågor.  

6. I vissa enskilda svar från pedagogerna kunde flera synsätt på lek urskiljas samtidigt. Detta har 

redovisats under rubriken Blandade synsätt på lek.  

7. De utsagor som inte passat in med något synsätt har lämnats därhän.  

8. Slutligen har forskningsfrågorna besvarats var för sig i relation till vad som framkommit i de olika 

synsätten på lek. Då har även de olika synsätten på lek knutits samman för att svara på 

forskningsfrågorna utifrån ett helhetsperspektiv.  

 

Forskningsetiska aspekter 

I all forskning är det viktigt att utgå från forskningsetiska aspekter. Vetenskapsrådet (2011) pekar på 

anonymisering och hur den kan göras utifrån att inte skriva ner en persons identitet. Med hänvisning till 

anonymisering gjorde jag ett etiskt övervägande att inte skriva ut vilka intervjutider som var kopplade till 

vilka personer i andra informationsbrevet (bilaga 2). Detta grundas i beslut att inte använda en persons namn 

för att värna om anonymitet i respekt för den som intervjuas. Jag använder inte heller pedagogernas namn i 

återgivning av intervjuer utan istället kallar jag dem Pedagog 1, Pedagog 2 och så vidare. Jag har 

avidentifierat fakta för att det inte ska gå att härleda var pedagogerna arbetar. Ur anonymiseringssynpunkt 

gjorde jag även ett etiskt övervägande att skriva hen om förskolechefen för att inte kön ska kunna härledas. 

Syftet är att i möjligaste mån skydda förskolechefens identitet. Däremot använder jag mig inte av hen när jag 

återger intervjuer med pedagogerna för dessa var kvinnor. Utifrån att det främst är kvinnor som arbetar inom 

förskolan menar jag att risken inte ökar att röja pedagogernas identitet genom detta.  

Fyra av pedagogerna fick i informationsbreven som delgavs dem  kännedom om att ljudupptagningar skulle 

göras vid intervjuerna och den pedagog som blev aktuell senare fick del av det i sista informationsbrevet. Det 

gör det etiskt försvarbart att använda denna metod. Information missades att ges till intervjupersonerna om 

frivillighet att delta, i exempelvis informationsbreven. Jag har inte i efterhand kontaktat pedagogerna och 

frågat dem specifikt om de deltagit frivilligt i intervjuerna. Jag finner det svårt att tro att de deltagande 

pedagogerna i intervjuerna har deltagit mot sin vilja eller känt sig tvingade. Det grundar jag bland annat i att 

vi inte är kollegor. Om vi varit kollegor kunde pedagogerna ha känt en förväntan från min sida på att delta. 

Förskolechefen berättade, som redovisats tidigare i arbetet, om den intervjuade förskolan som brukar tycka 

det är roligt att få berätta om sin förskola, vilket också styrker antagandet att pedagogerna inte kände sig 

tvingade att delta i intervjuerna. Jag finner det även svårt att tro att pedagogerna deltagit mot sin vilja utifrån 

att alla pedagoger fick informationsbrevet med intervjuns huvudfrågor i förväg (se bilaga 2). Där skriver jag 
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bland annat att de är välkomna att höra av sig vid frågor. Jag fick inga frågor via mail eller telefon från 

pedagogerna före intervjuerna. Det tolkar jag beror på att pedagogerna kände sig förberedda för vad som 

skulle hända under intervjun och att de inte kände sig tvingade att delta i intervjun.  Dokumentationen av 

intervjuerna och ljudupptagningarna förvaras på ett säkert sätt och efter godkänd uppsats förstörs dessa. 

Jag väljer av forskningsetiska skäl att inte närmare beskriva förskolans avdelningar på grund av att det då 

med lätthet skulle kunna gå att härleda vilken förskola jag varit på. Av samma skäl väljer jag att inte heller 

beskriva pedagogerna var och en för sig för att inte deras svar ska kunna härledas till vilken pedagog som 

uttalar sig. Detta gör att anonymiteten säkras. 

När jag refererat till en pedagogs uttalande efter genomförd och avslutad intervju har jag genom att fråga 

pedagogen försäkrat mig om hon tillåter att jag tar med hennes uttalande i mitt arbete.  

 

Undersökningens tillförlitlighet 

Följande insikter har gjorts under arbetets gång i förhållande till tillförlitlighet. Genom de synsätt på lek som 

arbetats fram, och som fungerat som analytiska redskap, var det möjligt att urskilja pedagogernas syn på 

relationen mellan barns egen lek och lärande. Detta möjliggjordes bland annat utifrån att varje synsätts 

huvudlinjer har skrivits fram och anknutits till pedagogernas utsagor. Det ger en möjlig bild av pedagogernas 

tankar och åsikter i frågan, men genom att förskolan arbetar utifrån en specifik pedagogisk inriktning skulle 

en tänkbar reflektion vara att det kan ha påverkat pedagogernas svar. Exempelvis kan det ha påverkat svaren 

i en riktning mot det den specifika pedagogiska inriktningen står för, men det behöver inte innebära att det är 

vad pedagogen själv anser. Pedagogen kan däremot ha upplevt en förväntan på att hon bör representera 

förskolans pedagogiska inriktning i intervjun, både i förhållande till mig som intervjuare och till sina 

kollegor och sin förskolechef.   

Användandet av synsätten på lek som analytiska redskap blev det förväntade stöd som planerats. Denscombe 

(2009) skriver att: ”En hög tillförlitlighet innebär att instrumentet ger samma data gång efter gång …” (ibid, 

s. 424). Jag menar därför att tillförlitligheten av mitt analysinstrument inte kan avgöras utifrån att den bara 

använts i denna uppsats. Ett användande av analysinstrumentet vid ytterligare intervjuer skulle behövas för 

att tolka instrumentets tillförlitlighet. Jag menar att den deduktiva ansatsen med grund i Huizingas och 

Gadamers teorier om lek ger en större tillförlitlighet än om synsätten varit framtagna av mig själv. Däremot 

finns en möjlighet att resultatet påverkas av att jag valt att utgå från specifikt Huizinga och Gadamer, vars 

teorier om lek har likheter. Tillförlitligheten hade varit högre om jag valt att utgå från teoretiker med olika 

syn på lek, vilket hade gett en bredare bild i uppsatsens resultat. 
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Insikter jag gjort under arbetets gång som gick att åtgärda var bland annat hur sårbart det kan vara att 

använda intervjuer som metod om någon är sjuk. En av pedagogerna jag skulle intervjua blev sjuk, men det 

löstes genom att en annan pedagog tillfrågades och var villig att ställa upp.  

Insikter jag gjort under arbetets gång som inte gick att åtgärda var att jag missade att ge information till 

intervjupersonerna om frivilligheten att delta, i exempelvis informationsbreven.   
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Resultat 

 

I följande avsnitt redogör jag för analysens resultat, det vill säga en framskrivning utifrån de olika synsätten 

på lek. Det görs i förhållande till uppsatsens syfte att belysa hur pedagoger i förskolan ser på relationen 

mellan barns egen lek och lärande. Resultatet är utformat så att varje synsätt på lek redovisas var för sig. En 

sammanfattning återges efter varje synsätt på lek för att besvara de två forskningsfrågorna. Utifrån att vissa 

intervjusvar med pedagogerna innehöll flera synsätt på lek redovisas delar av dessa svar under en separat 

punkt i slutet av resultatet. Slutligen görs en sammanfattande helhetsbedömning utifrån alla synsätt på lek i 

relation till forskningsfrågorna.  

 

Lek som självrörelse  

Det centrala i synsättet Lek som självrörelse är att leken inte strävar mot ett mål eller syfte utan leken 

ses som ett överskott vilket behöver släppas fritt. Två huvudlinjer kan urskiljas i svaren från 

pedagogerna utifrån Lek som självrörelse. Det ena är Barns natur och det andra är Barns görande.  

Barns natur 

Den ena huvudlinjen Barns natur blir tydlig när pedagogerna pratar om varför barn leker egen lek. De 

beskriver då lek som en naturlig del hos barnen, ett naturligt tillstånd och att barnen är födda till att 

göra det. Följande pedagog relaterar till varför barn leker egen lek till att det är en naturlig del i både 

förskolan och i livet som helhet. 

P1: … jag tror att barn jamen  … det känns som att det på nått vis är som en sorts naturlig (kort skratt) 

naturlig del på nått vis, dels här på förskolan men också i livet.  

En annan pedagog beskriver hur barn är födda för att leka. 

P2: Ja men barn leker ju (ohörbart) alltså, det är ju det dom gör. Det är ju det dom födda till att göra. 

En möjlig tolkning är att pedagogerna menar att barns egen lek är ett naturligt tillstånd. Det gör att den 

inte låter sig styras utan finns där som självrörelse och bara måste komma ut.  

En ytterligare förklaring ges när en pedagog utvecklar sitt resonemang om att det är barns naturliga tillstånd 

utifrån frågan varför barn leker egen lek.  Hon menar att det är utifrån att de är barn och att det oftast inte är 

något man behöver lära sig. Den intervjuade pedagogen menar att barnen redan har det inom sig.  

P2: Ja äta mat, det kan ju också vara en lek. Det här ser ut som en nånting. Det här ser ut som de. Jag tror jag 

tänker att det är deras naturliga tillstånd. För det är ju oftast ingenting man behöver lära.  
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Leken kan då tolkas höra samman med en självrörelse. Den finns naturligt hos ett barn redan när det föds 

utifrån att pedagogen menar att lek oftast inte behöver läras. Detta kan då bekräfta drivkraften som finns 

inom lekens självrörelse utifrån att den bara finns där för lekens egen skull. Leken är en naturlig del hos en 

människa från det att man föds och den drivs framåt av en inre självrörelse.  

Barns görande 

Den andra huvudlinjen i Lek som självrörelse, Barns görande blir tydligt när pedagogerna beskriver 

vad som är barns egen lek. De talar då om att leken är allt som barn gör och när barn gör saker. I detta 

finner jag bland annat självrörelsen beskriven när pedagogen talar om hur barnet kan plocka och flytta 

saker. Det möjliggör en tolkning av en pågående självrörelse:   

P5: Och att dom gör saker, att alltså att det händer nånting. Dom kanske plockar med nått. Dom flyttar saker. 

Dom bygger nått. Ja, dom gör nånting kreativt och gärna pratar samtidigt eller bubblar. Det tycker jag är när 

dom leker.  

Leken beskrivs även av en pedagog som en pågående process som sker under nästan hela dagen.  

P2: (ehm) Att leken är ju allt barn gör i princip under en hel dag. Det kan va en lek och plocka undan disken. 

Det kan va en lek och tvätta händerna byta blöja och allt sånt där. Jag menar lek är ju med kompisarna så klart 

då. …  

Detta kan tolkas som att lek är i allt, vilket kan liknas vid en böljande självrörelse. Barnet kan gå från det ena 

till det andra och syns inte släppa lekens självrörelse, utan är ständigt i den.  

Sammanfattningsvis innebär det att Lek som självrörelse i visst hänseende är en del av pedagogernas 

förklaring till min första forskningsfråga av vad menar pedagoger med ”barns egen lek”. Jag ser det utifrån 

att beskrivningarna kan tolkas som barns natur och barns görande. Det innebär att barnens egen lek är något 

de gör och som hela tiden händer. I grunden är det deras naturliga tillstånd, det vill säga en självrörelse. Min 

andra forskningsfråga hur ser pedagoger på relationen mellan lek och lärande kan relateras till hur en 

pedagog anser att lek oftast inte är något man behöver lära sig. En möjlig tolkning är att pedagogen menar att 

man ibland behöver lära sig att leka.  

 

Lek som övervägd aktivitet  

Lek som övervägd aktivitet är det synsätt på lek som framträder mest markant i analysen. Synsättet som 

sådant innebär att man kan göra grupperingar av lek och övervägningar kring den, exempelvis om leken 

anses vara en bra lek. Lek blir därmed värderad. Grupperingar och övervägningar av lek kan leda till att den 

blir något som planeras, vilket gör leken till något främmande för barnet.  I analysen har tre huvudlinjer i Lek 

som övervägd aktivitet urskiljts. Dessa tre är Expressiva lekar, Vuxenstyrning och Barns erfarenheter.  
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Expressiva leker 

Flera pedagoger berörde huvudlinjen Expressiva lekar när frågan ställdes om barn har egna lekar som inte är 

tillåtet att leka på förskolan. De beskrev då hur överväganden görs kring barns egna lekar i relation till 

skjutvapen. Dessa så kallade expressiva lekar kan tolkas vara föremål för både gruppering och övervägande 

samt avgränsning genom pedagogerna svar. Följande pedagog överväger lek som innebär skjutande, vilket 

innebär en avgränsning av barns lek: 

P2: Ja det är väl när dom låtsas att dom skjuter eller så där. Då brukar vi säga nej. Ja, det är väl det enda jag 

kan tänka. 

En ytterligare pedagog gör en övervägning av skjutvapen. Hon visar även på gruppering av lek, genom att 

väga in lekar som innebär att man slåss. Det innebär att övervägning och gruppering av barns egen lek 

avgränsar leken:  

P3: Ja alltså vi har ju här att dom inte får, ja det är diskussioner också sen innan jag börja här vet jag, men att 

dom inte får leka med pistoler, alltså skjutvapen. Sen så klart om det blir lekar som blir, alltså att man slåss. 

Det är också inte ok. 

De expressiva lekarna hos barn kan tolkas vara föremål för tydliga överväganden hos pedagogerna. De 

grupperar även de expressiva lekarna exempelvis till när man skjuter, som syns leda till att dessa lekar 

behandlas utifrån att bli avgränsade.  

Vuxenstyrning 

Vuxenstyrning i barns egen lek är möjligt att tolka i pedagogernas svar genom att de tar upp vuxnas 

inblandning i barns lek, exempelvis genom att de skapar förutsättningar för lek. Att vuxna går in i barns lek 

och skapar förutsättningar kan tolkas som en övervägning. En pedagog beskriver vuxnas inblandning i barns 

egen lek när frågan ställs varför barn leker egen lek:  

P4: Ja fast jag tror ju att det handlar också om vad vi ger dom för förutsättningar. Alltså beroende på var dom 

leker. Alltså vad dom får framdukat. Sen är det ju klart att barnen kan komma med egna idéer och så, men 

oftast så måste man kanske ge dom nån slags input liksom. Och sen har ju vissa barn lättare att leka egen lek. 

Att man bara kan kanske ställa fram ett material och vissa barn kan bara snappa upp direkt att,  men det här, 

det här, det här, det här och det här medans andra barn kanske bara,  ja jag vet inte vad ska jag göra fröken. 

Vad ska jag göra, jag vet inte, jag kan inte. Så det är ju också väldigt individuellt från barn till barn liksom.  

Pedagogen överväger här att leken beror på vad pedagoger ger för förutsättningar, det vill säga vad som finns 

framdukat. Detta synsätt på barns lek avgränsar den till att vara beroende av pedagoger och en övervägning 

görs av att vissa barn har svårt att leka. Frågan kan ställas i detta sammanhang om leken blir främmande för 

barnen när pedagoger styr lekens förutsättningar, genom att ge leken input. Ytterligare en pedagog beskriver 

en liknande övervägning av barns lek när frågan ställs vad hon ser att barn leker när de leker egen lek:  
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P1:  … Jaa alltså rent så där krasst så kan de ju handla om del som jag prata om i den här rolleken som vi har. 

Men det är ju så himla mycket alltså, dom kan ju, dom leker ju egen lek med hjälp av, vi som på våran 

avdelning har vi gjort olika stationer. Vi har ett material som kallas för Clicks till exempel där man kan sitta 

liksom och ja det klickar när man sätter ihop och tar isär dom. Och där kan man ju till exempel, just nu hos oss 

är det populärt till exempel bygga bilar för det finns ju hjul till som man kan sätta på. Och då tänker jag att 

med hjälp av olika material på olika ställen så blir det ju så leker man olika lekar. (ehm)  Där kan det vara att 

bilarna möts eller att bilarna tävlar eller att så och i rolleken är det en sak, ute på gården så kan det ju va andra 

lekar så att säga. (ehm harkling). 

 

Pedagogen framhåller i sitt svar att barnen stöttas i leken med hjälp av olika stationer. I likhet med förra 

pedagogen lyfts även vikten av material. Övervägningen av vilket material som erbjuds barnen kan tolkas 

styra barnens egen lek. Vuxenstyrningen kan även relateras till vilka överväganden pedagogerna gör kring 

sina förväntningar på barnen. På frågan varför barn leker egen lek uttrycker en pedagog:  

P2: mm … Det är ju dom små barnens sätt att lära sig om omvärlden …(ehm) … hur man förhåller sig till 

saker och ting. Ja lära sig om allt som finns (skratt)… Deras naturliga tillstånd jaa… När det fungerar alltså. 

För dom barnen som inte har nån störning då (ohörbart) om man säger hm. 

Pedagogen överväger här barn utifrån om, som hon utttrycker:  ” … har någon störning… ”. Det blir en 

tydlig avgränsning av leken genom att barns förmåga att leka egen lek övervägs. Barnen övervägs även om 

man utifrån pedagogers tolkning kan leka eller inte. En dylik övervägning uttrycker ytterligare en pedagog 

utifrån frågan vad är barns egen lek för dig:  

P4: Alltså jag kan väl tycka att. Nu jobbar ju jag med dom äldsta barnen så för dom kan det väl kännas eller att 

det är lätt för dom eller vad man ska säga. Att dom har ju väldigt mycket fantasi. 

Pedagogen beskriver de äldsta barnen som en grupp som har lätt att leka. Med en dylik övervägning att ålder 

kan avgöra möjlighet till barns egen lek, gör att barnen övervägs utifrån äldre och yngre barn. Det syns 

innebära en möjlig övervägning att yngre barn skulle ha svårare att leka egen lek än äldre barn.  

En ytterligare innebörd av Vuxenstyrning är att vuxna överväger aktiviteter i anslutning till lek. Det kan även 

tolkas som att pedagoger styr leken mot ett lärande. En pedagog uttrycker detta genom att beskriva hur 

barnen ges en uppgift och att uppgiften i sig kanske kan ses som lek:  

P2: För storbarnsavdelningen har dom ju kanske lite mera tydligare stationer eller att aktiviteter då där barnen 

kanske får en uppgift, att ja men nu ska du pärla (ohörbart) här bokstaven. Pärla kanske också är en lek, men 

det är ju mer ett lärande mot bokstäver och så där. Eller om man sitter vid datorn och att man ska spela ett visst 

spel som handlar om att man ska bokstavera  
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Uppgiften styrs här av en vuxen, men pedagogen överväger om detta kan ses som lek. En dylik avgränsning 

att vuxna styr leken, skulle kunna leda till att leken blir främmande för barnen. Ett ytterligare exempel på 

Vuxenstyrning kan tolkas när en pedagog talar om hur lärandet kan vara olika beroende om det är i den ”fria 

leken” eller om vuxna styr aktiviteten:  

P1:För det sker ett typ av lärande när vi så att säga är med som pedagoger i ett lite kanske mer styrt 

projektarbete till exempel. Även om de är så att säga utifrån barnen så är ju vi ändå med där liksom och kanske 

med våra imputs och lite och så. Och drar liksom i tåtarna men om man tänker sig kring den fria leken att där 

sker det ju ett annat typ av lärande  

En möjlig tolkning av pedagogens svar är att det finns en lek som är fri. Frågan bör då ställas om det finns 

lek som inte är fri? Leken som i sådana fall skulle vara styrd utgörs av en avgränsning och övervägning från 

pedagoger och detta kan då leda till att leken blir främmande för barnen. Lärandet kopplas även till leken i 

pedagogens svar. Det möjliggör för tolkningen att olika typer av lärande övervägs, beroende på om det är i 

den fria leken eller i ett projektarbete.  

Barns erfarenheter 

Pedagogerna överväger också barns egen lek i förhållande till Barns erfarenheter. Utifrån frågan vad barn 

leker när de leker egen lek uttrycker pedagogerna:  

P4: Alltså det är ju väldigt svårt och svara på tycker jag. Det är väl också lite så beroende från barn till barn 

vad man är intresserad av. Menar man tar ju av sina egna erfarenheter vad man kanske är van att leka och 

framför allt vad man tycker är roligt att leka.  

P5: Det är ju som jag sa, de dom har gjort tidigare. Och kanske tidigare på dan. 

Båda pedagogerna överväger hur barns tidigare erfarenheter påverkar vad barn leker när de leker egen lek. 

Första pedagogen relaterar till att barn tar från sina egna erfarenheter och andra pedagogen vad barn gjort 

tidigare.  

En möjlig tolkning och sammanfattning av synsättet Lek som övervägd aktivitet utifrån forskningsfrågan vad 

menar pedagoger med ”barns egen lek” är å ena sidan beroende av pedagogers övervägning och 

avgränsning. Avgränsningen gäller barns expressiva lekar och vuxenstyrning utifrån en organisering av 

leken genom stationer och material. Å andra sidan tas barns egna erfarenheter i beaktning. Men barns egen 

erfarenhet står i motdiskurs till den övervägning och avgränsning som pedagogerna gör, utifrån barn kopplat 

till ”störning” och barns ålder.  En möjlig tolkning av min andra forskningsfråga hur ser pedagoger på 

relationen mellan lek och lärande blir således att den påverkas av pedagogers övervägning utifrån barnets 

ålder, men även av avgränsningen utifrån begreppet ”störning” kopplat till barn. Det kan vara en avgörande 

faktor för hur pedagoger ser på relationen mellan lek och lärande. Övervägs leken i förhållande till barns 
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ålder och de förmågor som pedagoger anser att ett barn har, kan lek och lärande bli en övervägd och 

avgränsad aktivitet där leken görs främmande för barnen. 

 

Lek med målsättning och förnuft  

Innehållet i synsättet Lek med målsättning och förnuft är att man kan ha ett visst mål med leken, vilket 

grundar sig i förnuftiga tankar. I bearbetningen av intervjuerna urskiljdes tre huvudlinjer till detta synsätt på 

lek, vilka är Lärande som mål, Barns bearbetning och Barns behov.   

Lärande som mål 

Det språkliga målet visade sig inom Lärande som mål. Jag tolkar att en av pedagogerna menar att barns egen 

lek kanske vid vissa tillfällen inte ger så mycket, om de sitter och leker med en färdiggjord bil. Däremot 

menar hon att det ger mer, om man istället bygger en bil tillsammans:  

P4: Men har man kanske nått att man bygger en bil, att man sitter tillsammans och gör det alltså, det är mer 

språkutvecklande och det här att lära av varandra.  

Pedagogen i exemplet har ett tydligt Lärande som mål med att barnen ska bygga något tillsammans och att 

det leder till språkutveckling. Leken som barn leker med färdigt material värderas inte ha samma värde. Det 

pekar på ett övervägande från pedagogens sida av barnens egen lek. Detta förhållningssätt visar inslag av 

vuxnas förnuftiga referensram för vad lek är. I detta fall är det när barn skapar tillsammans. Det sker då en 

språkutveckling och ett lärande. En liknande tolkning av en förnuftig referensram kan ses hos följande 

pedagog, som svarar på när hon som pedagog blir inbjuden i barns egen lek:   

P2: … Ja … dom här är ganska duktiga på och leka själva. Det är ju inte så att dom bjuder inte in oss vuxna så 

mycket. Men man går ju in ändå för att kanske sätta ord på vad dom gör. Eller hjälpa dom om dom håller på att 

bygga med nått svårt byggmaterial. Då kanske man går dit för att stötta upp och (ehm) så att dom inte fastnar. 

Och när dom säger titta här,  ja eller vill visa upp nånting. 

Pedagogen visar hur hon gör ett förnuftigt beslut genom att gå in i barns lek, utan att bli inbjuden. Hon gör 

det för att sätta ord på det barnen gör. Det pekar på ett Lärande som mål genom att pedagogen önskar lära 

barnen språk, samtidigt som barnen leker egen lek. Pedagogen tolkas även ta ett förnuftigt beslut, utifrån att 

hon anser att barnen löper risk att fastna om de bygger med ett svårt material. Även här kan Lärande som 

mål tolkas in genom att pedagogen vill lära barnen något i deras lek, utifrån att barnen annars kan fastna i det 

de gör. Frågan är angelägen att ställas om det är pedagogens eller barnens behov som styr när pedagogen 

träder in i barns lek utan att bli inbjuden? En tolkning kan vara att för barnen själva är det ingen fara om 

deras egen lek inte blir som pedagogen tänkt sig. Det syns här främst vara ett fokus utifrån en vuxens 

förnuftiga perspektiv på vad som är god lek med ett Lärande som mål.  
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Liknande tankar om materialet, uttrycker ytterligare en pedagog när hon svarar på frågan vad barns egen lek 

innebär:  

P3: Men (ehm) där leker dom ju även om det är vi som har bestämt kanske materialet som dom använder sig 

av, så leker dom ju och lärande och lek går ju ihop tycker jag. Så då blir det att dom leker och lär sig kring 

kanske det speciella materialet vi har bestämt. Men att dom tar det till nånting eget och det blir så när vi jobbar 

i projekten också, att man försöker följa hur dom tar vidare projektet så att inte vi styr allting. 

Pedagogen har, på samma sätt som i förra exempelet, ett fokus på Lärande som mål. Det visar sig genom att 

hon beskriver att det är pedagogerna som bestämmer materialet. Jag uppfattar att pedagogen menar att vuxna 

styr barnen mot ett speciellt mål, för ett lärande om ett speciellt material, men att detta lärande sker i barns 

egen lek.  

Leken förklaras även vara ett kriterium för att lärande ska kunna ske. En möjlig tolkning är att när 

målsättningen är lärande, förutsätter detta att leken finns med:  

P1: Jag tycker att leken i sig så som jag liksom tolkar leken (ehm) … den är ju ett liksom kriterium för att ett 

lärande ska kunna ske. 

Det är även möjligt att uttolka hur lek observeras med målsättningen att pedagogerna ska få kunskap om 

barnens tankar. Det utgör en förnuftig övervägning när verksamheten utformas:  

P3: Men också att vi i förskolesituationen, att vi är väldigt lyhörda för vad barnen leker och så eftersom att 

dom har ju så sjukt mycket idéer om allting. Så att det är mycket spännande för oss och veta hur dom leker så 

att vi vet hur vi kanske kan utforma verksamheten. Kanske om det är nånting som vi tycker vi vill ta tillvara 

på. 

Detta svar belyser ett alternativt sätt att använda barns egen lek. Målsättningen fokuseras på pedagogernas 

kunskapsinhämtning istället för barnens lärande som mål. 

Barns bearbetning 

Till synsättet Lek med målsättning och förnuft kan följande tolkning göras av Barns bearbetning. På frågan 

vad en pedagog tänker att barns egen lek innebär säger hon att leken är en slags bearbetning av det barn är 

med om. Hon uttrycker:   

              P3: mm Jag tänker ganska mycket att leken liksom är ett sätt och bearbeta saker som har hänt under dan.  

När en fråga ställs till en annan pedagog om vad hon tänker kring varför barn leker egen lek, svarar hon på 

liknande sätt utifrån bearbetningen i leken:  

P5: Då tänker jag att det gör dom för att bearbeta det dom varit med om. Återuppleva något som antingen dom 

sett, hört eller iakttagit några andra. 



31 

 

Jag uppfattar att pedagogerna menar att barns möjlighet till bearbetning genom lek är en av målsättningarna 

med att man leker. Vidare tolkar jag att det är pedagogerna som sätter upp denna målsättning. 

Barns behov 

Barns behov som mål uttrycks av en pedagog, genom att hon bland annat beskriver barnens behov av en 

vuxen. Det belyses när frågan ställs när blir du inbjuden som pedagog i barns egen lek:  

P1: Jag tror att dom också har en känsla av att det kan ibland kännas som att nu vill man ha en vuxen liksom.  

Barns behov av vuxna i lek syns vara en målsättning för pedagogen i svaret ovan. Jag uppfattar det som en 

målsättning utifrån att pedagogen tolkar in att barn ibland har ett behov av pedagoger i leken. Tolkningen av 

barns behov kan göra att pedagogen har som målsättning att finnas som stöd för barnen i deras lek. En möjlig 

tolkning är även att pedagogen grundar sina antaganden kring barns behov av stöttning i lek ur sitt eget 

förnuft.  

Sammanfattningsvis innehåller synsättet Lek med målsättning och förnuft olika tolkningsaspekter. En 

tolkning av min forskningsfråga vad menar pedagoger med ”barns egen lek” är att pedagogerna har ett 

fokus på lärande. Aktiviteter ses som exempelvis språkutvecklande och att lärande av material sker. Å andra 

sidan lyfts barns egen lek, utifrån perspektivet att leken är ett sätt för barns bearbetning.  

Utifrån arbetets andra forskningsfråga hur ser pedagoger på relationen mellan lek och lärande är mitt 

intryck att leken ses som en förutsättning för lärande. Pedagogernas syn återfinns även i deras beskrivning av 

målsättning, med exempelvis aktiviteten i att bygga en bil kopplat till språkutveckling. Till detta kan även 

den förnuftiga delen kopplas. Den kan tolkas som förnuftig, utifrån vuxnas fokus på att sätta ord på vad barn 

gör, genom att gå objuden in i lek. I motsats till detta syns vuxnas förnuftiga intoning att känna av barns 

behov av vuxna i lek. Förnuftiga val av pedagoger kan då tolkas ha två sidor. Antingen är de inlyssnande till 

barns behov. Eller är de vuxenstyrda genom att vuxna gör inträde i leken utan inbjudan.  

Lek med målsättning och förnuft i relation till den sistnämnda forskningsfrågan kan utifrån detta resonemang 

tolkas ur ett vuxet perspektiv. Det kan förklaras genom fokus på mål och vuxnas sätt att tänka förnuftigt men 

att de inte lyssnar in barnen. Men det framkommer även ett fokus på barns perspektiv. Det kan tolkas i lek 

som bearbetning och utifrån barns behov. Även här syns en förnuftig intoning i att känna av barns behov. 

Pedagogerna förefaller även visa på ett alternativt sätt att se på relationen mellan lek och lärande. Det 

framträder genom pedagogens lyhördhet till barns lek och hur det kan möjliggöra för dem att utforma 

verksamheten. Det innebär ett lärande för pedagoger genom barns lek.  

Lek som trollbindande 

Synsättet Lek som trollbindande kan bara urskiljas ett par gånger i pedagogernas svar. Lek som trollbindande 

innebär som synsätt att leken är bortom tid och rum genom att den är trollbindande. Det är knappas möjligt 
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att urskilja några huvudlinjer genom endast två svar. Men utmärkande är Barns egen värld och dess egen tid. 

Detta kan tolkas som att i barns egen värld styr deras egen tid likt en trollbunden lek bortom tid och rum.  

Barns egen värld och dess egen tid 

En pedagog beskriver utifrån frågan vad som är barns egen lek att barnen går in i sig själva utan tanke på den 

yttre världen: 

P5: Då tänker jag (ehm) när barn går in i sig själva. När man ser att dom bryr sig inte om yttre världen. Vad 

som händer runtomkring utan dom är i sig själva. 

I sitt svar visar pedagogen tydligt på hur barnen uppslukas av leken när de leker sin egen lek. Barnen har 

bara leken i fokus och bryr sig inte om vad som händer i övrigt. De blir trollbundna i förhållande till leken 

själv.  

När en pedagog svarar på frågan vad barn leker när de leker egen lek knyter hon an till tidsperspektivet: 

P3: Men ja, den leken är oftast lite mer stillsammare men kan hålla på väldigt länge. Att dom kanske har en 

bas liksom, sitt hem på nått vis. Hos oss är det gärna vid några stenar i en dunge eller i sandlådan om man 

säger så. Men sen kan dom här olika familjemedlemmarna ge sig ut på lite utflykter (ohörbart) att dom liksom 

går en lov och sen kommer dom tillbaka. Och så gå till jobbet, gå till skolan och (ohörbart) (skratt).  

Pedagogen uttrycker här hur barn väljer att leka länge och på flera platser när de leker egen lek. Det kan ses i 

förhållande till att de trollbinds av både tid och rum i leken. Leken begränsas inte av en utsatt tid och 

begränsas inte heller till ett speciellt rum. Barnen syns trollbindas av att leken kan hålla på länge och de 

skapar ”rum” för sin lek.  

Båda dessa svar kan tolkas ha en aspekt av bortom tid och rum. Det visas genom att barnen beskrivs gå in i 

sig själva och att leken kan hålla på väldigt länge. Det syns även finnas en egen rytm i leken, genom att 

barnen leker under lång tid. De går in i olika livsvärldar – skapar olika rum - genom identifiering till skola 

och jobb. Sammanfattningsvis menar pedagogerna med ”barns egen lek” att barn går in i sig själva och att 

den kan vara under längre tid samt på flera platser. Min andra forskningsfråga hur ser pedagoger på 

relationen mellan lek och lärande framträder inte i detta synsätt med ett tydligt svar. Detta kan tolkas som att 

när barn leker egen lek som är trollbindande, har inte pedagoger fokus på lärande, utan barnen lämnas ifred 

att få trollbindas.  

Lek som frihet 

Lek som frihet har sin grund i frihetstanken där inte pedagogernas styrning finns med. Exempel på linjer som 

kan uttolkas i pedagogernas svar i detta synsätt är: Pedagogens roll och Barns kreativitet. 
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Pedagogens roll 

Pedagogens roll framträder i samband med synsättet Lek som frihet bland annat när frågan ställs vad 

pedagogen anser viktigt med barns egen lek. Det lyfts då hur pedagogen inte ska gå in och störa för mycket:  

P3: Det är viktigt (otydligt) att vi inte går in och stör för mycket. Eller lägger oss i. 

På liknande sätt uttrycker sig ytterligare en pedagog, men berör då istället hur det inte får bli så många 

avbrott i barns egen lek:  

P5: Att den får vara (eh) under en lång period. Att (ohörbart) inte blir många avbrott. … Att vi vuxna då oftast 

pedagogerna, att vi inte nej nu ska vi gå dit, nu ska alla gå och äta, nu ska alla så. För i dom avbrotten så 

förstör vi mycket. 

Dessa pedagoger uttrycker en självinsikt om att de kan riskera förstöra barns egen lek, genom att de stör eller 

avbryter leken. Pedagogens roll framträder även när en pedagog svarar på hur barn lär i förskolan:  

P1: … Dom lär genom (ehm) framför allt varandra. Jag skulle vilja säga, framför allt dom lär (ohörbart) 

varann. Dom lär sig genom att dom får möjligheten, så skulle jag vilja säga. (ehm) Att dom ges möjlighet till 

både lek till (ehm) friheten inom projektarbetena men också friheten inom lek 

Pedagogens roll skulle här kunna vara den som har möjlighet att ge barnen frihet inom leken. Pedagogen kan 

tolkas lägga olika innebörder på frihetsbegreppet. Exempelvis kan de sätta det i förbindelse med frihet inom 

ett projektarbete.  

Barns kreativitet 

Barns kreativitet kan tolkas in i nedanstående intervju utifrån en beskrivning av hur barnen behöver få 

använda sin egen kreativitet, vilket kan relateras till Lek som frihet. Pedagogens roll och Barns kreativitet 

berörs av en pedagog i samma svar när frågan ställs när pedagogerna blir inbjudna i barns lek:  

P4: Jag försöker nog vara sån nu när man jobbar med dom äldsta barnen att man låter dom tänka själv. Det här 

att liksom bita sig i tungan och inte lägga orden i munnen på barnen utan att dom ska få tänka och få använda 

sin kreativitet och fantasi själv. Men visst så klart så kommer dom ju ”Fröken” (skratt) 

Pedagogens roll blir här tydlig genom att hon vill låta barnen tänka själva och använda sin kreativitet. Detta 

synsätt kan tolkas beröra synsättet Lek som frihet genom att pedagogen medvetet backar. Pedagogen låter 

även barnen träda fram och ta eget ansvar. Beröring till Barns kreativitet finner jag i ytterligare svar:  

P2:  hm egen lek ja … allt som finns alltså (skratt) dom provar ju. (ohörbart) Jag jobbar ju med dom minsta 

barnen då så jag får väl tänka på dom lite. Dom provar ju allt som alla saker som finns på avdelningen.  
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Svaret kan ses utifrån att det finns frihet i leken, att på ett kreativt sätt prova olika saker på avdelningen. En 

möjlig sammanfattning av Lek som frihet från min första forskningsfråga vad menar pedagoger med ”barns 

egen lek” är att pedagogerna inte ska störa för mycket i leken. Pedagogerna själva är de som har möjlighet 

att ge barnen frihet inom leken. Min andra forskningsfråga hur ser pedagoger på relationen mellan lek och 

lärande har Lek som frihet inte en tydlig framtoning. En möjlig tolkning är att när barn får använda sin 

kreativitet och tänka själv i leken, leder det till att ett annat slags lärande sker. Det är då inte styrt av vuxna.  

 

Blandade synsätt på lek 

Det är möjligt att tolka in flera synsätt på lek samtidigt i vissa av pedagogernas svar. I de svar från 

pedagogerna som kan tolkas till synsättet Lek som självrörelse med koppling till Barns natur kan även 

synsättet Lek med målsättning och förnuft härledas, som exemplet nedan visar. Tidigare resonemang har 

förts om varför barn ska ha lek och syftet med det. Pedagogen ifrågasätter varför barnen inte skulle ha lek 

och hon utvecklar sitt svar när frågan ställs varför barn ska ha lek: 

P2: hm ja det är en svår fråga, men ja, som jag sa innan. Det är deras natur. Det är deras behov. Att leka och att 

få fantisera och lära sig om omvärlden på det sättet. 

Här tolkar jag att synsättet Lek med målsättning och förnuft vävs in i svaret genom att leken beskrivs ha en 

målsättning att få omvärldskunskap. Fokuseringen på målsättning gör då att ett specifikt mål sätts upp som 

syfte för leken. Men tidigare i svaret kopplas leken till barns natur. Det utgör en motsättning att å ena sidan 

se leken som en naturlig självrörelse genom att beskriva lek som barns natur och att å andra sidan utgå från 

att leken har en målsättning.  

Ett ytterligare exempel på när det går att utläsa kombinerade synsätt på lek i samma svar är när synsättet Lek 

som självrörelse kan tolkas gemensamt med synsättet Lek som övervägd aktivitet.  

Tidigare i arbetet under Lek som självrörelse har nedanstående svar tolkats som att lek är i allt, vilket 

kan liknas vid en böljande självrörelse.   

P2: (ehm) Att leken är ju allt barn gör i princip under en hel dag. Det kan va en lek och plocka undan disken. 

Det kan va en lek och tvätta händerna byta blöja och allt sånt där. Jag menar lek är ju med kompisarna så klart 

då. …  

Denna pedagog uttrycker i samma svar en motsats till Lek som självrörelse vilken går att sätta i motsats till 

Lek som övervägd aktivitet. I svaret kan ett visst övervägande om lekens syfte tolkas. Leken grupperas även 

genom att den syns härledas till olika aktiviteter som att plocka disk, tvätta händer och så vidare. Lekens 

självrörelse begränsas då till att bli en övervägd aktivitet. Det kan visa på en osäkerhet hos pedagogerna om 

leken räcker med att vara en självrörelse. En möjlig tolkning av min andra forskningsfråga hur ser 
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pedagoger på relationen mellan lek och lärande blir då att pedagogerna väljer att beskriva leken som en 

övervägd aktivitet med tydliga mål.  

Ett sista exempel på hur flera synsätt på lek kan ses i pedagogernas svar är när synsättet Lek med målsättning 

och förnuft kan härledas i ett svar som redovisats tidigare i arbetet under Lek som frihet. En pedagog svarar 

på hur barn lär i förskolan:  

P1: … Dom lär genom (ehm) framför allt varandra. Jag skulle vilja säga, framför allt dom lär (ohörbart) 

varann. Dom lärs sig genom att dom får möjligheten, så skulle jag vilja säga. (ehm) Att dom ges möjlighet till 

både lek till (ehm) friheten inom projektarbetena men också friheten inom lek 

Som jag tidigare skrivit skulle pedagogens roll här kunna vara den som har möjlighet att ge barnen frihet 

inom leken. Här menar jag att pedagogen även berör synsättet Lek med målsättning och förnuft, utifrån att 

projektarbeten kan tolkas ha en målsättning i sig själv. Genom att friheten lyfts inom lek leder det till att 

frågor uppstår. Är det samma eller olika slags frihet inom projektarbeten och inom leken? Kan 

projektarbeten ses som fria, genom att de kan tolkas ha en målsättning? 

 

Sammanfattning av resultatet utifrån forskningsfrågorna 

Sammanfattningsvis framgår det att Lek som självrörelse, Lek som trollbindande och Lek som frihet har en 

underordnad betydelse i jämförelse med Lek som övervägd aktivitet och Lek med målsättning och förnuft. 

Utifrån uppsatsens syfte att belysa hur pedagoger i förskolan ser på relationen mellan barns egen lek och 

lärande menar jag att pedagogerna i stor utsträckning beskriver barns egen lek och lärande på ett mer 

planerat sätt. Planerat i det hänseende att övervägningar, målsättningar och lärande fokuseras. Det står i 

motsats till barns egen lek för lekens egen skull. Lek som trollbindande får framförallt stå åt sidan. Jag ser en 

möjlig tolkning att pedagogerna menar att barns egen lek främst är kopplat till lärande och inte något som är 

trollbindande för barnen. Nedan besvaras mina båda forskningsfrågor var för sig, utifrån en sammanställning 

av det som framkom i de skilda synsätten på lek.  

Vad menar pedagoger med ”barns egen lek”? 

Följande tolkning anser jag kan göras utifrån varje enskilt synsätt i förhållande till forskningsfrågan vad 

menar pedagoger med ”barns egen lek”?  
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Synsätt på lek: Sammanfattande tolkning utifrån forskningsfrågan: 

Vad menar pedagoger med ”barns egen lek? 

Lek som självrörelse Barns egen lek är barns naturliga tillstånd. Det är något de 

gör och som hela tiden händer. 

Lek som övervägd 

aktivitet 

Barns expressiva lekar övervägs och avgränsas. Det sker 

en vuxenstyrning i det att leken organiseras utifrån 

material och stationer. Men barns egna erfarenheter 

beaktas också. En motdiskurs till barns egna erfarenheter 

syns i att gruppera och avgränsa genom övervägning av 

barns ålder och om barn har en ”störning”.  

Lek med målsättning och 

förnuft 

Lärande är i fokus genom material i barns egen lek. I 

aktiviteter kan exempelvis språkutveckling ske. I motsats 

till lärandet lyfts barns behov av vuxna i lek och att 

bearbetning hos barn sker i leken. 

Lek som trollbindande Leken kan ske på flera platser och pågå under längre tid. 

Barnen går så att säga in i sig själva. 

Lek som frihet Pedagoger möjliggör frihet inom leken och att leken inte 

ska störas för mycket av pedagoger.  

  

När jämförelser görs mellan de skilda synsätten på lek gör jag följande tolkning utifrån 

forskningsfrågan vad menar pedagoger med ”barns egen lek”? Det framträder två riktningar i 

pedagogernas svar utifrån min forskningsfråga. Det ena är Fokus på barnet och det andra är Fokus 

på lärande.  

Fokus på barnet 

Fokus på barnet tolkar jag i Lek som självrörelse som visar på hur barns egen lek är deras naturliga 

tillstånd. Detta liknar det jag finner i Lek som övervägd aktivitet, där barnets egna erfarenheter beaktas. 

Lek med målsättning och förnuft visar på barns behov av vuxna i lek. Fokus på barnet blir tydligt i Lek 

som trollbindande där leken gör att barn går in i sig själva. Slutligen kan jag se i Lek som frihet att 

pedagoger är viktiga för att möjliggöra frihet i barns lek.  
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Fokus på lärande 

Motsatsen till Fokus på barnet är Fokus på lärande. Inom Lek som självrörelse finner jag inte Fokus på 

lärande vilket däremot syns i Lek som övervägd aktivitet när expressiva lekar övervägs. Dessa lekar 

avgränsas och en organisering av leken sker utifrån en vuxenstyrning.  Det kan göras utifrån barnens 

ålder eller om barn anses ha en så kallad ”störning”. Synsättet Lek med målsättning och förnuft tolkar 

jag har ett fokus på lärande i barns egen lek genom material och aktiviteter. Slutligen kan det 

konstateras att inom Lek som trollbindande och Lek som frihet finner jag inte någon koppling till 

Fokus på lärande.  

Sammanfattningsvis menar jag att ovanstående resonemang i förhållande till Fokus på barnet knyts till 

naturligt tillstånd, barns erfarenheter, barn går in i sig själva och barns behov. En förutsättning för detta 

menar jag är att pedagoger möjliggör friheten som kopplas till barns lek. Anknytning till forskningsfrågan 

utifrån Fokus på lärande kan å andra sidan knytas till pedagogens övervägning och organisering samt 

avgränsning utifrån vuxenstyrning samt fokus på lärande. Inom Fokus på lärande finner jag inte någon 

anknytning till Lek som självrörelse, Lek som trollbindande eller Lek som frihet.  

 

Hur ser pedagoger på relationen mellan lek och lärande? 

Nedanstående tolkning menar jag är möjlig utifrån varje enskilt synsätt på lek i förhållande till 

forskningsfrågan hur ser pedagoger på relationen mellan lek och lärande? 

 

Synsätt på lek: Sammanfattande tolkning utifrån forskningsfråga: 

Hur ser pedagoger på relationen mellan lek och 

lärande? 

Lek som självrörelse 

 

Man kan ibland behöva lära sig att leka.  

 

Lek som övervägd 

aktivitet 

Övervägningar görs av pedagoger av barns ålder och om 

barnet anses ha en så kallad ”störning”. Det gör att det 

sker en avgränsning i förhållande till lek. 

Lek med målsättning och 

förnuft  

Lek framhålls som kriterium för att ett lärande ska ske. 

Vuxnas målsättning, exempelvis aktivitet i anknytning till 

språkutveckling, utgår från förnuftiga utgångspunkter. 

Det kan innebära att man går in i barns lek utan att barnen 
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bjudit in till det. Ytterligare en utgångspunkt är förnuftig 

intoning utifrån barns behov av vuxna i lek. Lek som 

bearbetning framhålls. Ett alternativt förhållningssätt till 

lek och lärande, utifrån hur verksamheten kan utformas är 

att pedagoger kan lära sig utifrån barns lek. 

Lek som trollbindande Ingen relation mellan lek och lärande urskiljbar.  

Lek som frihet Relationen framträder ej tydligt, men kan tolkas som att 

lärande sker när utrymme ges för eget tänkande hos barn i 

lek och för deras kreativitet.   

  

Utifrån min andra forskningsfråga hur ser pedagoger på relationen mellan lek och lärande är det möjligt att 

urskilja ett Vuxenfokus och ett Barnfokus.  

Vuxenfokus 

Lek som övervägd aktivitet visar på ett Vuxenfokus där pedagoger gör övervägningar av barns ålder. 

Övervägningar görs även om barn menas ha en så kallad ”störning” som gör att leken avgränsas. I Lek med 

målsättning och förnuft är mitt intryck att Vuxenfokus visar sig bland annat genom att vuxna har en 

målsättning och kan då träda in i barns lek utan inbjudan. I Lek som trollbindande tolkar jag varken att 

Vuxenfokus eller Barnfokus framkommer i förhållande till forskningsfrågan. 

Barnfokus 

Inom Lek som självrörelse tolkar jag att ett Barnfokus finns genom att man kan ibland behöva lära sig att 

leka. Inom synsättet Lek som övervägd aktivitet är det avsaknad av ett Barnfokus. I synsättet Lek med 

målsättning och förnuft visas ett Barnfokus, genom att se barns bearbetning som en koppling till leken. 

Resultatet av analysen gör det möjligt att se barns bearbetning som ett lärande i relation till lek, det vill säga 

att barn lär sig när de bearbetar saker i leken. Ett Barnfokus framträder även på ett alternativt sätt när en 

pedagog visar hur man som pedagog kan lära sig genom att se till barns lek. På så sätt kan pedagoger ledas i 

hur verksamheten kan utformas. I Lek som frihet framträder varken Vuxenfokus eller Barnfokus tydligt.  

Sammanfattningsvis menar jag att anknytningen till forskningsfrågan utifrån kategorin Vuxenfokus kan vara 

mål och övervägande i lek samt leken blir föremål för avgränsning. I relation till kategorin Barnfokus 

framkommer betydligt färre exempel än i kategorin Vuxenfokus. Det framträdande är bearbetning kopplat 

till lek och vuxnas lärande utifrån barns lek.   
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Diskussion 

 

Inledningsvis i diskussionsavsnittet förs ett resonemang om uppsatsens metod samt frågan om uppsatsens 

generaliserbarhet. Vidare diskuteras undersökningens resultat utifrån två inriktningar, vilka är Lek för 

lärande och Lekandets lek. 

 

Metoddiskussion 

Det empiriska underlaget till denna uppsats var intervjuer med pedagoger i förskolan. Svaren från 

intervjuerna analyserades med hjälp av en teoretiskt grundad analysmodell. Genom intervjuerna var det 

möjligt att ta del av pedagogernas synpunkter i relation till uppsatsens syfte. Analysmodellen var ett mycket 

användbart verktyg i mitt analysarbete, då den underlättade arbetet att bearbeta informanternas svar på ett 

systematiskt sätt. I läsningen av mina transkriberingar kunde jag sätta pedagogernas utsagor i relation till de 

fem synsätten på lek i analysmodellen. Det innebar att vissa av utsagorna lämnades därhän. Utifrån att jag 

valt att utgå från en analys som är deduktiv finns det en risk för att tolkningen av pedagogernas utsagor styrs 

av de på förhand framtagna teoretiska begreppen. Kvale och Brinkman (2009) berör detta när de skriver: 

”Men en teoretisk tolkning kan också leda till skevheter där läsarna bara lägger märke till de aspekter av 

fenomenen som kan ses genom de teoretiska linserna” (ibid, s. 256). Begränsningar med detta 

analysförfarande är bland annat att de teoretiska synsätten på lek kan bli styrande i urvalet från intervjuerna. 

Det finns även en risk att det inte ges utrymme för de utsagor som inte tolkades stämma in under de olika 

synsätten på lek. Konsekvenser för utfallet och resultatet kan bli att analysmodellen styr resultatet i en viss 

riktning. En dylik riktning kan tolkas i min uppsats utifrån att resultatet främst visar ett fokus på lek kopplat 

till lärande. Om jag inte använt mig av en i förväg framarbetad analysmodell utan istället sökt generella 

samband i pedagogernas svar hade eventuellt resultatet sett annorlunda ut. 

I början av arbetet trodde jag att jag skulle komma att beröra pedagogisk dokumentation i större utsträckning 

än vad som gjorts i uppsatsen. Min erfarenhet är att pedagogisk dokumentation kan kopplas till lärande, 

vilket var ett av de områden som jag önskade undersöka. Utifrån att pedagogisk dokumentation i stor 

utsträckning används av förskolor som arbetar med Reggio Emiliapedagogik styrde det mitt val av förskola. 

Pedagogisk dokumentation berördes bara vid något enstaka tillfälle i en av intervjuerna, vilket resulterat i att 

jag inte närmare har behandlat pedagogisk dokumentation i resultat- och diskussionsdelen. Genom mitt val 

av förskola kan det redan på förhand påverkat mitt resultat i riktning mot ett fokus på lärande. Hade jag 

däremot valt att intervjua pedagoger på flera förskolor med olika pedagogiska inriktningar kan resultatet ha 

sett annorlunda ut när det gäller exempelvis hur pedagoger i förskolan ser på relationen mellan barns egen 

lek och lärande. Det hade kunnat möjliggöra för ett bredare svar i förhållande till mitt syfte med uppsatsen.  
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Möjligheten har övervägts att göra barnintervjuer om deras egen lek, men detta valdes bort på grund av att 

det vore för tidskrävande. Uppsatsen behöver skrivas under en kort period och från mitt arbete i förskolan är 

erfarenheten att godkännanden från vårdnadshavare kan vara tidskrävande. Det gjorde bland annat att jag 

valde bort barnintervjuer. Om barnintervjuer varit en del av min uppsats hade det möjliggjort för en 

beskrivning av vad barnen själva exempelvis menar är deras egen lek. Barns syn på sin egen lek finns inte 

med i uppsatsens syfte men det hade varit en intressant infallsvinkel i relation till uppsatsens forskningsfråga 

vad pedagoger menar med barns egen lek.  

 

Sammanfattningsvis menar jag ändå att jag har fått fram ett nyanserat resultat där både barns och pedagogers 

lärande framhålls samt att leken belyses som något viktigt. 

 

Generaliserbarhet 

Min analys bygger på fem intervjuer. Denscombe (2009) menar: ”Möjligheten att generalisera resultaten från 

fallstudien till andra exempel i kategorin beror på i hur hög grad fallstudiens exempel liknar andra av samma 

typ” (s. 69). I min uppsatsdiskussion har jag på ett liknande sätt ställt det som framkom i analysen av 

pedagogernas svar i relation till liknande forskning och litteratur om lek och lärande i förskolan. Jag har 

genom dessa jämförelser fått fram likheter mellan aktuell forskning och det som framkom i analysen av 

pedagogernas svar. Det menar jag utgör en positiv grund för att kunna se uppsatsens resultat i relation till 

generaliserbarhet. Resultatets överförbarhet menar jag främst kan göras mellan förskolor som arbetar med en 

Reggio Emiliainriktning. Mitt antagande grundas på min tolkning av att förskolor med en Reggio 

Emiliainriktning har ett liknande pedagogiskt arbetssätt. Om mitt resultat däremot jämförs med förskolor 

som har andra pedagogiska inriktningar, menar jag att jämförelser inte är lika möjliga på grund av olika 

pedagogiska arbetssätt. Exempelvis kan synen på lek och lärande skilja sig mellan olika pedagogiska 

inriktningar och detta kan påverka resultatets generaliserbarhet.       

 

Lek för lärande  

Uppsatsens syfte att belysa hur pedagoger i förskolan ser på relationen mellan barns egen lek och lärande, 

kan i resultatet tolkas ha ett fokus på lek för lärande. Barns egen lek har inte en lika framträdande roll. En 

liknande tolkning gjordes tidigare i arbetets historiska bakgrundsbeskrivning. Jag tolkade exempelvis att 

Montessori och Malaguzzi inte ger leken en central plats i sina resonemang (Lundgren, 2012). Det möjliggör 

för att väga in att ett historiskt perspektiv på lek och lärande påverkar förskolans praktik även idag. 

Fokusering på lek för lärande återfinns även i förskolans läroplan. Den lyfter barns lärande och främjande 

arbete för lärande, vilket förbinds till att leken ska användas (Lpfö 98 rev 2010). Utifrån läroplanens 
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fokusering på lek för lärande blir pedagogernas liknande fokus i intervjuerna en bekräftelse på att de omsatt 

läroplanens mål i praktiken. Men denna praktiska omsättning kan ha inslag av tolkningar. Det gör att det 

praktiska arbetet runt förskolans läroplan kan ske på olika sätt. Det ”historiska arvet” kring lek och lärande 

kan exempelvis påverka vår tolkning kring vad lek och lärande innebär idag.  

Lek för lärande från skilda perspektiv 

De synsätt på lek i uppsatsens teoretiska analysmodell som har ett fokus på lärande är framträdande i 

analysen av pedagogernas svar. Det stämmer överens med den bild som framkommer i forskning och 

litteratur om hur dagens förskola ser på relationen mellan barns egen lek och lärande. Doverborg m.fl. (2013) 

visar på lärandet i relation till bland annat lek och hur detta är ett förväntat arbetssätt som ska finnas inom 

förskolan. Det som specifikt kan lyftas i mitt arbete är pedagogernas avgränsningar av barns expressiva 

lekar. Detta kan tolkas som en styrning mot att ett specifikt lärande ska ske. Jag ser en likhet mellan denna 

styrning och hur Tullgren (2004) menar att det inte är leken som i första hand beskrivs, utan den ses som att 

vara en norm. Denna goda norm ska uppnås och om någon avviker motarbetas en dylik lek. Det bekräftar 

även tidigare beskrivning av Gadamers (1977) teori att lek knyter an till förnuft och mål. En dylik styrning 

från pedagoger av barns egen lek, med utgångspunkt från förnuft och målsättning, kan riskera att en viss typ 

av lärande går förlorad. Ett exempel på detta kan vara det som framkom i mina intervjuer att barnen inte fick 

leka att de hade skjutvapen. Syftet för lek med skjutvapen kan för barn vara att de på så sätt lär sig hantera 

sin rädsla för krig. Men om barns lek med skjutvapen begränsas går den typen av lärande förlorad. Barn ges 

då inte utrymme att utveckla det lärandet som de för tillfället står i. Detta bekräftas av Tullgren (2004) som 

menar att barn kan leka lekar som anses olagliga, vilka korrigeras av pedagogerna. Det man gör i leken är att 

specifikt få prova roller som man har funderingar kring och på detta sätt utveckla kunskap. 

Hur pedagoger ser på relationen mellan lek och lärande i mitt arbete framgår bland annat genom ett 

vuxenfokus med målfokus. I detta kan en tolkning vara att barnen inte lyssnas in. Men det framträder även 

ett barnfokus med lek kopplat till bearbetning. Liknande synsätt som pedagogerna har i mina intervjuer kan 

ses i Izumi-Taylors m. fl. (2010) artikel. Lärande ses som relaterat till lek i pedagogers synsätt från Sverige, 

USA och Japan. Det var ett synsätt som omfattade många av dem. De japanska pedagogerna uttryckte ett sätt 

att se på lek utifrån: ”Japanese teachers perceived children´s play as reflecting ”the power of living” … ” 

(Izumi-Taylor m.fl. 2010, s. 3). Izumi-Taylor m.fl. lyfter även att när de japanska pedagogerna kopplade 

samman lek i förhållande till lärande sågs det bland annat ur ett emotionellt perspektiv. Ett liknande sätt att 

tänka kan tolkas hos de svenska pedagogerna utifrån att de såg utveckling utifrån ett emotionellt perspektiv 

(ibid). 

Pedagogerna i mina intervjuer kan ses ha ett liknande förhållningssätt som de japanska och svenska 

pedagogerna i synen på ett emotionellt perspektiv. Det kan ställas i relation till att de intervjuade 

pedagogerna ser leken som bearbetning. Bearbetning kan tolkas vara emotionellt förankrat. Det stämmer 
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även väl överens med de japanska pedagogernas sätt att se leken som en livskraft. Jag menar att 

bearbetningen som sker i lek kan liknas vid en livskraft. Denna livskraft kan möjliggöra den bearbetning som 

de intervjuade pedagogerna i mitt arbete talar om. Men de internationella pedagogernas anknytning till lek 

och lärande, stämmer även överens med den bild som å andra sidan framträdde i intervjuerna med 

pedagogerna i mitt arbete, det vill säga ur ett vuxenfokus och målfokus, där barnen inte lyssnas in. 

Uppenbart är att målsättningar för vad som är lärande och kopplingen till lek, kan skilja sig mellan olika 

praktiker. I detta fall är det praktiker i olika länder.  

Lekens koppling till lärandet hos de internationella pedagogerna i Izumi-Taylor m.fl. (2010) artikel syns ha 

ett fokus på det Halldén (2007) kallar becoming. Men de japanska pedagogerna urskiljer sig genom deras 

fokusering på livskraft. Det påminner mer om det Halldén (2007) skriver om being. Det gör att en 

ambivalens kan skönjas hos de intervjuade pedagogerna i mitt arbete. En ambivalens gällande vilken 

målsättning man ska ha i sitt förhållningssätt i synen på relationen mellan barns egen lek och lärande. Frågan 

bör ställas om leken och lärandet ska användas på förskolan med ett fokus på framtida kunskaper? Eller ska 

lek och lärande finnas till för att ge barnet livskvalitet här och nu? Jag menar att det är av stor vikt att man 

reflekterar kring dessa frågor och utifrån detta gör val av förhållningssätt till lek och lärande. Det viktiga är 

inte att välja den ena eller andra sidan. Det är av vikt att vara medveten om sina val och sitt förhållningssätt 

och hur dessa val påverkar barns lek och lärande. 

 

Lekandets lek 

Att leka för att bara leka framkom mer sällan i pedagogernas svar. Synsättet Lek som trollbindande fick litet 

utrymme. Syftet med uppsatsen att belysa hur pedagoger i förskolan ser på relationen mellan barns egen lek 

och lärande har i stor utsträckning klarlagts tidigare i diskussionen. Så även min forskningsfråga hur ser 

pedagoger på relationen mellan lek och lärande. Vad menar pedagoger med ”barns egen lek” är min andra 

forskningsfråga, vilken diskutteras nedan. 

Lekandets lek ur pedagogers perspektiv 

Det Gadamer (1977) beskriver kring självrörelse i relation till lek, förefaller inte vara en tillräcklig förklaring 

för lekens existens utifrån de intervjuade pedagogernas svar. En möjlig tolkning av detta är att barns egen lek 

är knuten till ett fokus på lärande. Detta synsätt överensstämmer inte med Gadamers (1977) syn på lek och 

självrörelse utan uppsatt mål. Inte heller Huzingas (2004) teori där termen fri används för att beskriva lek. 

Øksnes (2011) visar även hur det istället för att lyfta glädjen i samband med lek, finns ett utbrett fokus hos 

pedagoger på utvecklingsperspektivet i lek. Det överensstämmer med de intervjuade pedagogernas syn på 

lek kopplat till lärande. Frågan bör då ställas om vilket behov barnet själv uttrycker att det har av sin egen 

lek? Arbetet har inte fokuserat på barns perspektiv på sin egen lek. Men en tydlig indikation visar på att 

pedagogerna menar att ”barns egen lek” innebär en koppling till lärande.  
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Det bekräftar varför det Lillemyr (2013) beskriver kring Huizingas tankar av hur lek knyter an till 

trollbindning, inte får en prioriterad plats i pedagogernas svar i intervjuerna. I intervjuerna kan inte 

trollbindning tolkas vara en indikation på lärande. Däremot ges en beskrivning av varför barn leker egen lek 

utifrån att det är en naturlig del och att de är födda till att göra det. Att barn är födda till att leka kan tolkas 

som en förankring till trollbindningen. Om det ses som självklart att leka, bara utifrån att födas, är det något  

trollbindande för oss. Det gör att en liknande ambivalens hos pedagogerna som kunde skönjas under Lek för 

lärande, även kan skönjas här. Det går att tolka en osäkerhet hos pedagogerna hur man bör se på relationen 

mellan lek och lärande. Det går även att tolka en osäkerhet om det räcker med en lek som är trollbindande 

eller om det krävs en koppling till lärandet.  

 

Framtida forskning 

Framtida forskning utifrån uppsatsens resultat kan vara att utröna intentionen med målen i förskolans 

läroplan i förhållande till lek och lärande. Det kan göras med hjälp av en fördjupad studie av hur detta tolkas 

i förskolans pedagogiska handlingar. I min studie har jag tagit del av pedagogernas svar i intervjuerna, men 

har inte kunnat beforska hur det är i det praktiska vardagsarbetet. En sådan undersökning bör då ställas i 

relation till barnets eget perspektiv. Av intresse är även att undersöka hur fokuseringen på lärande påverkar 

barnens barndom och deras framtida vuxenliv. En fråga att beforska är även vilka konsekvenser det blir för 

barns utveckling om de förhindras att leka lekandets lek, utifrån en inblandning av vuxnas styrning mot 

givna mål. När en av mina intervjuer hade avslutats sa en pedagog att man inom Reggio Emilia inte pratar så 

mycket om leken. Detta uttalande menar jag gör det angeläget att specifikt beforska vilken plats barns egen 

lek har inom Reggio Emiliapedagogiken. 

 

Avslutning 

En angelägen fråga är om intentionen med förskolans läroplan är att fokusera på barns lärande på det sätt 

som framgår i litteratur, forskning och delvis i mina intervjuer. Ska målen i läroplanen tolkas vara en ensidig 

lek för lärande, eller finns det utrymme att leka bara för att man vill leka, det vill säga lekandets lek? Till 

detta bör frågan ställas om ett fokus på lek för lärande möjliggör för att utveckla demokratiska medborgare i 

förskolan? Ett alternativt sätt att se på lek framkom i intervjuerna med pedagogerna. Det visade att 

pedagogens lyhördhet för barns lek kan möjliggöra för dem att utforma verksamheten. Det menar jag är ett 

alternativt synsätt att se på barns lek och lärande. Att istället för att främst utgå från barns lärande genom 

leken, tar pedagogen ett förändrat fokus. Det innebär att pedagogen själv ställer sig i en lärprocess och lär sig 

från barns egen lek. Det kan möjliggöra för nya tillskott i den pedagogiska praktiken. Detta förhållningssätt 

fråntar inte möjligheten att barn lär genom att leka. Utifrån resultatet av min studie menar jag att ett alltför 

ensidigt fokus på lek som lärande kan göra att barns möjlighet till att leka sin egen lek begränsas.  
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Det är även viktigt att fråga vad övervägningar och avgränsningar av barns lärande i leken ger för signaler 

till barn. Kan detta synsätt riskera att barn upplever en värderande blick från pedagoger? Kan det leda till att 

barnens egen lek inte kan vara trollbindande och lekas i en frihet som drivs av en självrörelse? Barn har rätt 

till både lek och lärande. Men det är av vikt att pedagoger reflekterar över vilka värderingar som läggs i 

dessa begrepp. Jag tar slutligen hjälp av Øksnes (2011) för att sammanfatta min uppsats i det hon säger: 

Den fortsatta utmaningen är att inte stelna i enskilda föreställningar om barns lek, utan att ta utgångspunkt i att 

leken är en dialog mellan barn som är olika och att leken förändrar karaktär utifrån var den äger rum, när den 

äger rum och vem som leker. Leken har alltid en mångfald av meningar och vi kommer alltid att finna nya 

tolkningar av den som kan utmana traditionella och konventionella förståelser (ibid, s. 184). 

Jag menar att den utmaning som Øksnes (2011) beskriver hur vi uppfattar lek är nödvändig för svensk 

förskola att ta sig an. En slutsats av det som framkommit i min uppsats är att lek för att lära har ett övertag i 

förskolan och kan riskera att tränga bort barnens chans att få leka lekandets lek.   
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Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev 

 

         141118 

 

Hej 

 

 

Mitt namn är Catrin Andersson och jag arbetar vanligtvis som specialpedagog med inriktning mot förskolan 

men är under denna terminen lärare på Förskollärarprogrammet vid Örebro Universitet.  

 

Förutom mitt arbete som lärare så läser jag en kurs på universitetet som heter "Pedagogik, avancerad nivå, 30 

hp." I denna kurs ingår det att man ska skriva en uppsats.  

 

Jag har valt att fördjupa mig  att skriva om barns egen lek och mitt syfte är att utforska en grupp pedagoger i 

förskolan utifrån vilka innebörder de lägger kring barns egen lek och på vilket sätt de uppfattar att denna lek 

blir synlig i förskolan.  

 

Det gör att jag gärna skulle vilja träffa dig och ställa frågor som rör områden kring mitt syfte dvs barns egen 

lek mm. 

 

Intervjun kommer ta max 30 minuter och jag kommer gärna ut till din förskola och gör intervjun. 

 

Jag vill be dig höra av dig till mig via mail så jag kan sända de frågor som jag kommer röra mig kring under 

intervjun, i förväg till dig.   
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Jag vill även informera dig om att jag kommer göra en ljudupptagning av vår intervju samt att jag för egna 

anteckningar under intervjun för att jag lättare ska kunna komma ihåg vad vi pratade kring.  

 

 

Jag vill på förhand tacka dig för ditt deltagande! 

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till mig. 

 

 

Varma hälsningar 

 

Catrin Andersson 

catrin.a.andersson@hotmail.se 

tel. 0702 28 29 34 
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Bilaga 2 Informationsbrev med intervjuns huvudfrågor 

 

Hej         141127 

Jag vill börja med att tacka för möjligheten jag får att ta del av era tankar i mina intervjuer. Jag 

uppskattar det mycket! 

Som jag skev tidigare i mitt informationsbrev till er så heter jag Catrin Andersson och jag arbetar vanligtvis 

som specialpedagog med inriktning mot förskolan men är under denna termin lärare på 

Förskollärarprogrammet vid Örebro universitet. Förutom mitt arbete som lärare så läser jag en kurs på 

universitetet som heter "Pedagogik, avancerad nivå, 30 hp." I denna kurs ingår det att man ska skriva en 

uppsats. Sedan ni fick informationsbrevet har jag delvis ändrat mitt syfte med min uppsats och syftet är nu 

att belysa hur pedagoger i förskolan ser på relationen mellan barns egen lek och lärande.  

Det gör att jag gärna skulle vilja träffa dig och ställa frågor som rör områden kring mitt syfte dvs barns egen 

lek och lärande mm. För att du ska få en uppfattning om vilka områden jag är intresserad av ser du nedan de 

frågeområden som vi kommer att prata om. 

 

Huvudfrågor 

- Vad är barns egen lek?  

- Vad är lärande för barn i förskolan? 

 

Intervjun kommer ta max 30 minuter per person och intervjun kommer göras på er förskola. Intervjuerna 

kommer ske den 2 december kl. 7:30-9 och 3 december kl. 7:45-8:45.  

 

Som jag informerade dig om i informationsbrevet så kommer jag göra ljudupptagning av vår intervju. När 

uppsatsen är godkänd kommer inspelningen att förstöras. Det inspelade materialet kommer under denna tid 

förvaras på ett säkert sätt. Jag kommer även föra egna anteckningar under intervjun för att jag lättare ska 

kunna komma ihåg vad vi pratade kring.  

 

Jag ser fram emot att få möta dig och ta del av dina tankar! Har du frågor är du välkommen att höra av dig. 
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Mvh 

Catrin Andersson 

tel. 0702 28 29 34 

catrin.a.andersson@hotmail.se 
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Bilaga 3 Intervjufrågor 

     

Intervjufrågor till uppsats - Catrin Andersson, Pedagogik, avancerad nivå 30hp. 

          

           141201 

Huvudfråga 

- Vad är barns egen lek?  

Underfråga 

- Varför leker barn egen lek? 

- Vad anser du är viktigt med barns egen lek? 

- Vad leker barnen när de leker egen lek? 

- När blir pedagoger inbjudna i barns egen leken? 

- Har barn egna lekar som inte är tillåtet att leka på förskolan? 

 

Huvudfråga 

- Vad är lärande för barn i förskolan? 

Underfråga 

- Hur lär barn i förskolan? 

- Vilket lärande anser du viktigt för barn i förskolan? 

- Hur är pedagoger delaktiga i barns lärande? 

- Finns det lärande i förskolans läroplan som du anser är mer eller mindre viktigt? 

 

- Är det något du önskar tillägga?  
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Extrafråga om inte forskningsfrågan besvarats:  

- Hur ser pedagoger på relationen mellan lek och lärande? 

- Tycker du att barns lek hör ihop med barns lärande? (Hur då?/eller varför inte?) 

 

Allmänna frågor: 

Vad är din utbildning? 

Hur länge har du arbetat inom förskolan som organisation? 

Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

Hur gammal är du? 

 

Frågor till utvecklingsledaren: 

- Hur många barn är det på förskolan? 

- Hur många avdelningar och antal barn per avdelning? 

- Hur är förskolan organiserad ex utvecklingsledare eller dyl? 

- Arbetar ni utifrån någon särskild pedagogisk inrikting? 

- Hur kan en dag vara organiserad? 

 

 

 

 

 


