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1 Inledning 

Vi har under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder blivit undrande över hur 
och om yrkesverksamma förskollärare planerar för lek i förskolan. Lek borde vara en 
del av lärande eftersom det finns forskning som tyder på att lek har främjar barns 
utveckling och lärande. Vi anser att barn lär sig mycket genom lek. Lek innebär så 
mycket mer än att bara leka. Men vad är lek och lärande och hur knyter man dem två 
samman? 

Det är omfattande att definiera vad lek respektive lärande är, då det är två begrepp och 
aktiviteter som går hand i hand med varandra och kompletterar varandra på ett sätt 
som antas gynna barns utveckling. Vygotskij menar att allt lärande är socialt och att 
människor lär tillsammans med andra, både vuxna och barn. Vygotskijs syn på lärande 
ligger till grund i det sociokulturella perspektivet som också är studiens valda 
teoretiska perspektiv. I förskolan ska man arbeta för att främja att varje enskild individ 
”utvecklar sin nyfikenhet, lust samt förmåga att leka och lära” (Skolverket, 2016, s. 9.) 
Detta är något som vi finner som en viktig del i barnens lärande och som skapade ett 
intresse hos oss. Därför undrar vi på vilket sätt förskollärare använder lek som lärande 
som en metod i förskolans verksamhet eftersom det står skrivet i både förskolans 
läroplan och i barnkonventionen att barn har rätt till att leka (Smidt 2010; Lillemyr, 
2002; UNICEF Sverige, 2009). 

I läroplanen står det att lärande ska vara lustfyllt och att detta är något som oftast 
kopplar och refererar till barns lek. Förskollärares roll i “lek har varit att stödja men 
inte störa” (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003, s. 21). Barns lek uppfattades 
som något som måste skyddas och vara lustfyllt och bekymmerslöst, till skillnad från 
vad lärande skulle vara (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). Det är viktigt att 
tänka och se lärande utifrån ett lärandeperspektiv. Lärande sker alltid. 

1.1 Problemområden, syfte och frågeställning 

Problemområdet som vi undersöker är att det i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) 
står att lek är en stor del av barns lärande och trots detta har vi sett att lek ute i 
verksamheterna ibland verkar saknar syfte och prioritet. Syftet med den föreliggande 
studien är att ta reda på hur lek används i verksamheten och vad förskollärare anser 
att lärande respektive lek är. 

Genom dessa två frågeställningar besvaras studiens syfte; 

• Hur använder förskollärare lek som lärande i förskolans verksamhet? 

• Vad anser förskollärare att lek respektive lärande är? 

1.2 Uppsatsen disposition 

I kapitel två Bakgrund inleder vi med studiens litteratursökning. Sedan redovisas vår 
definition av begrepp som är relevanta för denna studie, lek och lärande. Därefter 
presenteras styrdokumentet och tidigare forskning. Den tidigare forskningen tar stöd 
i avhandlingar, artiklar och annan relevant litteratur och är uppdelad i olika avsnitt. 
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I kapitel tre redovisas studiens Teoretiska perspektiv som är det sociokulturella 
perspektivet i följd av kapitel fyra som är Metod. Under metod beskrivs metodval, 
urval och hur genomförandet gick till. Vår ställning till de forskningsetiska principerna 
samt studiens validitet och reliabilitet. 

Därefter kommer kapitel fem Resultat där resultatet av studien presenteras utifrån 
studiens två frågeställningar. Resultatet av frågorna redovisas i olika kategorier i följd 
av resultatanalys. Kapitlet avslutas med en resultatsammanfattning. 

I kapitel sex Diskussion som är studiens avslutande del tas det mest intressanta upp 
för en diskussion utifrån studiens resultat och resultatanalys. Studien avslutas med en 
slutsats av arbetet, studiens betydelse och vidare forskning. 

2 Bakgrund 

I detta kapitel presenteras inledningsvis den föreliggande litteratursökningen. Sedan 
redovisas studiens begreppsdefinition. Därefter redovisas förskolans styrdokument i 
följd av tidigare forskning för det valda ämnet för denna kvalitativa studie. Den tidigare 
forskningen tar stöd i avhandlingar, artiklar och annan relevant litteratur för vår 
studie. 

2.1 Litteratursökning 

I litteratursökningen för den föreliggande studien använde vi oss av databaserna ERIC 
ProQuest, Google scholar, SWEPUB samt DiVA. I databasen DiVA, Google scholar och 
SWEPUB använde vi oss av svenska sökord medan vi använde oss av engelska sökord 
i ERIC ProQuest. I samtliga databaser begränsade vi sökningen genom “peer-
reviewed” eller “referee-granskad”. De svenska sökorden som vi använde oss av var: 
lek, lärande, sociokulturellt perspektiv, Vygotskij. De engelska sökorden var: play, 
learn, playing, learning, Vygotskij. 

2.2 Begreppsdefinition 

Detta avsnitt förklarar hur vi i den föreliggande studien förhåller oss till begreppen lek 
och lärande.  

Lek är en fri handling som inte är koncentrerad på ett speciellt rum eller miljö, där 
barn bearbetat upplevelser från verkligheten. Lärande sker hela tiden, både i och 
utanför lek. Lärandet sker ofta i samspel med andra, då barn lär tillsammans eller av 
varandra. 

2.2.1 Lek 

Definitionen för lek är omfattande. I den föreliggande studien definierar vi lek utifrån 
Knutsdotter Olofsson (1987, 1992, 2015) som skriver att lek alltid är frivilligt och sker 
oftast för att barn tycker att det är roligt och sker för barns egen skull och har ett eget 
mål. Lek är när barn arbetar, att de lär sig genom att leka och att när de arbetar lär de 
sig. Författaren beskriver lek som ett förhållningssätt för verkligheten. Där de barnen 
gör, säger eller tänker inte ska tolkas bokstavlig, utan lek är det de är. Inga 
konstigheter. Lek leder till kamratskap, glädje, utveckling inom alla områden och en 
mental hälsa. Lek är en viktig del i lärande. 
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2.2.2 Lärande 

Lärande har många olika definitioner. Vår definition utgår från Thulin (2011), Jensen 
och Jensen (2008) och Johansson och Pramling Samuelsson (2003) som skriver att 
lärande sker i samspel med andra på ett eller annat sätt, hela tiden och i alla situationer 
barn möter på under dagen. Lärande är en fråga om hur barn går tillväga eller gör för 
att lära sig.  

“Lärande betyder förändring” (Jensen & Jensen, 2008, s. 45) och påverkar individens 
färdighet, hållning och kunskap. Johansson och Pramling Samuelsson (2003) menar 
att tanken bakom det lustfyllda lärande och barns lek är att hela barnet och dess 
omvärld måste involveras i lärande, för att lärande ska uppstå på bästa sätt. “Lärandet 
måste vara en del av barnets egen intention” (Johansson & Pramling Samuelsson, 
2003, s. 21). Genom lärande framträder det en syn om engagemang och socialitet och 
det är med hjälp av intentioner som barn skapar en mening och förståelse om sin 
omvärld. Det handlar om att stötta samt urskilja lärandeprocesserna i lek lika mycket 
som att utkristallisera hur lek bidrar till lärande. 

2.3 Styrdokument 

I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska ha en demokratisk 
grund där alla människor är lika mycket värda. Verksamheten ska bidra till att alla 
barn utvecklas och får en förståelse för sig själva samt sin omvärld. Förskolan ska 
erbjuda en trygg miljö som stimulerar och utmanar barn till lek, delaktighet och 
inflytande och det är i förskolan som grunden för det livslånga lärande börjar. 
Innehållet och metoden som används i verksamheten ska ha en positiv inverkan och 
”främja barns utveckling och lärande” (Skolverket, 2016, s. 7). 

Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och 
stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter. 
Verksamheten ska bidra till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld. 
Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. Den ska 
utgå från ifrån barnens erfarenheter, intressen och behov och åsikter. Flödet av barnens tankar 
och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet (Skolverket, 2016, s. 9). 

Förskolans läroplan (Skolverket, 2016) lyfter att lek är viktig för barns utveckling och 
lärande och att lek har en betydelse för det lustfyllda lärande. Det är i lek som lärande 
sker i flera olika former, såsom fantasi, inlevelse, kommunikation och förmågan till att 
tänka och att samarbeta och lösa problem. 

Lärande i förskolan ska basera på samspelet mellan vuxna och barn, som på att barn 
lär av varandra. Barngruppen är en viktig del i utvecklingen och lärandet. Det är 
förskolan som ska ge barn ett positiv stöd och uppfattning om barns förmågor att tänka 
själva, röra sig och handla utifrån aspekter såsom språkliga, etiska, praktiska, 
intellektuella, sinnliga och estetiska (Skolverket, 2016). 

2.4 Tidigare forskning 

Nedan redovisas den föreliggande studiens tidigare forskning som tar ursprung från 
vetenskapliga artiklar och avhandlingar samt annan relevant litteratur för studien. 
Avsnittet kommer att vara indelad i: 2.4.1 Det är omfattande att definiera lek och 
lärande, 2.4.2 Lekens betydelse för barns utveckling, 2.4.3 Lek som lärande och 2.4.4 
Lek i olika former. 
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2.4.1 Det är omfattande att definiera lek och lärande 

Nilsson, Grankvist, Johansson, Thure och Ferholt (2018) skriver att det i flera tusen år 
har diskuterats och reflekterats över vad lek är, men att det inte var förrän under 1800-
talet som man började formulera teorier om lek. Det vill säga att man började förklara 
och definiera vad lek är och att det finns vissa aspekter om lek som skulle användas 
som en definition av lek. Trots detta finns det ännu ingen entydig definition av vad lek 
är. Varför det är omfattande att definiera lek är för att det är olika för alla och för att 
lek finns i många olika former. Författarna fortsätter med att det är omfattande att 
säga exakt vad lek är så vet man att den har en speciell betydelse för barn. Framförallt 
barn i åldern 0–12 år, då det är då som lek är mest betydelsefull. I övergången mellan 
förskola och skola är lek också viktigt då personal kan ta del av i förskolans 
styrdokument att lek är rik, allsidig och utvecklande. Framförallt ses den bidra  till 
barns sociala kompetens. 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att lek är en fri handling, som utspelar 
sig i en fri miljö/rum, som följer vissa regler i sin egen tid. Lek ska alltid vara av fri vilja 
och erfordrar koncentration och uppmärksamhet. “Barn är i leken men lärandet är i 
barnet” (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 146). Författarna menar att lek lever 
sitt egna liv och drivkraften är så stor att barn måste få leka. Lek är självvald och det 
gör det möjligt för barnet att skapa en egen agenda utifrån intressen och behov för att 
sedan följa den (Smidt, 2010).  

Nilsson et al. (2018) menar att det finns olika aspekter som pekar på vad lek är och 
med hjälp av dessa aspekter kan det bli tydligt att hitta en slags gemensam nämnare 
för hur lek definieras. Lek ska bland annat vara rolig och lustfylld, spontan och frivillig 
samt ett självändamål där processen dominerar målet/produkten. Engdahl och 
Ärlemalm-Hagsér (2015) hävdar att lek kännetecknas genom upprepning, 
koncentration och frivillighet. Där barn tränar alla sina personliga sidor och sociala 
kompetens. Orden frivillighet, koncentration och upprepning är något som kan 
utnyttjas för att relatera till det lustfyllda lärande, men lek och lärande är två helt olika 
saker. 

Lärande som begrepp har tidigare definierats som en inre process där man i lärandet 
ser en beteendeförändring, som anses vara relativt permanent. Denna uppstår på 
grund av övning, erfarenhet eller liknande (Lillemyr, 2002). Lärande sker genom 
tidigare erfarenheter från sociala situationer, som sedan kommer att ha användning av 
i framtiden. Lärande kan beskrivas som en social process (Benn, 2003). Med social 
process menar  Lillemyr (2002) att lärande påverkas av ett samspela med andra och 
hur barn förhåller sig till miljön. Det författaren menar är att både barn och miljön 
förändras hela tiden och har en påverkan på barns utveckling och lärande. I och med 
detta så är det viktigt att relatera lärande med självutveckling och självuppfattning i 
samspel med det sociala nätverket. 

Det är svårt att se lek och lärande som två olika verksamheter, då de är svårskiljbara. 
Lek och lärande är två olika företeelser, även om det finns en del likheter. Kreativitet 
är grunden för lärande och lek bygger på kreativitet och fantasi. Det är viktigt att förstå 
vad lek är och vad lärande är, att det är två olika moment i verksamheten då lek och 
lärande glider lätt in i varandra (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Det är 
nästan egentligen lättare att beskriva vad lek är än att definiera lek då lek är ett 
fenomen som förekommer överallt (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015).  
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Lust, kreativitet, valmöjligheter, meningsskapande samt barns möjligheter till att 
kontrollera och sätta mål är några viktiga aspekter som framgår tydligt i både lek och 
lärande. Barn börjar tidigt leka och detsamma gäller barns lärande. Det är viktigt att 
veta att lärande och lek grundar sig mycket i barns samspel med andra, att det ges 
utrymme till dialoger. Det som också är viktigt är att lek inbjuder till barns delaktighet 
och inflytande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). 

2.4.2 Lekens betydelse för barns utveckling och lärande 

Det är viktigt att vara uppmärksam över vad lek bidrar till i barns utveckling och 
lärande då lek har en stor betydelse för lärandeprocessen (Lillemyr, 2002). Brodin och 
Lindstrand (2008) anser att lek påverkar barns utveckling på många olika sätt. Bland 
annat påverkas barn motoriskt, socialt, känslomässigt och intellektuellt. Barn lär sig 
genom att leka och därför har lek en stor betydelse och en speciell ställning i förskolan 
idag. Det är viktigt att poängtera att barn inte leker för att lära men att lek och lärande 
hänger samman och det är svårt att skilja de åt. 

Pyle och Danniels (2017) menar att det finns stora fördelar med lek, framförallt inom 
den pedagogiska verksamheten och barns utveckling. I och med att det kommit mycket 
riktlinjer även inom förskolan hur utbildningen skall drivas framåt, så kan det vara 
svårt för förskollärare att ge lek det utrymmet som den behöver och förtjänar i 
verksamheten. 

Det är viktigt enligt förskolans läroplan (Skolverket 2016) att det erbjuds en 
utforskande omvärld, där lek har en stor betydelse. Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2008) diskuterar att det är omfattande att definiera vad lek är och har därför 
valt att hoppa över det. Däremot skriver författarna om hur stor betydelse lek har för 
barns utveckling. Att det är genom lek som barn lär sig att anpassa sig efter regler, lär 
sig ha kontroll över vad som sker och framförallt lär de sig att samarbeta med andra. 
När barn leker skapar de kunskaper som har en betydelse för barns mening om deras 
värld. Genom lek lär sig barn att kommunicera med varandra och skapa ett samarbete 
som har betydelse för utvecklingen. 

Lek är viktigt, oavsett om den har betydelse för annat. “Barn leker för att leka, därför 
att det är roligt” (Lillemyr 2002, s. 42). Genom lek kan förskollärarna läsa av mycket 
av barns kunskapsutveckling. Bland annat barns socialisation inom olika områden. Via 
lek utvecklar barn ett samspel tillsammans med andra. Barns lekerfarenheter och 
lekupplevelser säger mycket om barns lärande och utveckling. I lek ses det tydligt att 
barn stimulerar språk, kreativitet och fantasi, utvecklar identitet, motiverar och 
inspirerar, utvecklar den sociala kompetensen samt ger barn möjlighet till att aktivt 
påverka och ha inflytande (Lillemyr, 2002). 

Varje dag är det flera hundratusen barn i åldrarna 1–5 år som går till förskolan. 
Förskolans miljö, ska enligt förskolans läroplan vara trygg, rolig och lärorik. 
Förskolans miljöer, alla möten, förhållningssätt och utmaningar samt den historiska 
och samhälleliga uppdraget sammanflätas och bildar en helhet som sedan speglar en 
bild av barns lek, lärande och utveckling (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 

Lek är omfattande, den innefattar olika kategorier som social, låtsaslek och lek som 
sker med olika artefakter. Lek kan ske i olika miljöer och är allmänt förstådd som en 
mycket värdefull och viktig aktivitet. När lek utvecklas ses lek som att den håller en hög 
nivå och bidrar till utvecklingen (Hyvonen, 2011). 
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Lillemyr (2002) hävdar att lek inte alltid har varit ett viktigt område inom 
pedagogiken. Under tiden har detta till största del ändras till det bättre. I förskolans 
verksamhet har lek använts mycket inom “förskolepedagogiska sammanhang än i 
pedagogisk verksamhet med äldre barn” (Lillemyr, 2002, s. 41). Enligt läroplanen för 
förskoleverksamheten i Norge ska lek användas som ett verktyg som lärande, 
framförallt i skolsammanhang. Det är många som betraktar lek som ett viktigt och 
grundläggande område inom förskolepedagogiken. Det finns tre anledningar till att lek 
är viktig för den pedagogiska verksamheten. Den första är att pedagoger, föräldrar och 
andra vuxna får ett tillfälle till att observera barn och lär sig mycket om vad lek 
representerar för barn. Den andra anledning är att få en syn av vad barn lär sig genom 
lek, där de får lära sig att utforska, använda fantasi, lär känna sig själva och utveckla 
sin självtillit. Den sista anledningen är att barn lär sig att samspela och socialisera sig 
med varandra genom lek. 

2.4.3 Lek som lärande 

Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) skriver att för Fredrich Fröbel var lek den metod 
som barn använde för att uttrycka sig. Fröbel menade att det var via lek som barn 
kunde utveckla alla sina sinnen men att det var vuxnas ansvar och uppdrag att se till 
att barns lek var uppmuntrande genom att organisera en bra och stimulerande miljö 
för lekgåvor. Smidt (2010) menar att lek kan komma till uttryck genom olika kulturella 
redskap som symboler och tecken, leksaker och andra föremål och självklart språket 
och eftersom att barn bestämmer och kontrollerar lek så kan de lätt uttrycka olika 
känslor. Lek blir därför ett affektivt element. 

I förskolan har lek historiskt varit ett centralt innehåll i verksamheten under en längre 
tid med inspiration från Fröbels tankar. Det är genom lek som barn lär känna och får 
möjlighet till att träna på sina färdigheter och kompetens. Det är också genom lek som 
barn får känna på ett maktperspektiv. Där barn har makt över sin lek. Det vi kunnat ta 
del av genom förskolans historia när det gäller lek och lärande är att det varit ett stort 
dilemma om hur lek betraktas. Är det ett lärande eller är det bara lek? Är lek barns fria 
aktiviteter eller är det ett verktyg som förskollärare kan använda sig av i den 
pedagogiska verksamheten? I förskolan idag finns båda aspekterna representerad 
(Ärlemalm-Hagsér, 2008). 

Grunden för ett framtida lärande ligger i att förskollärare vågar ta stöd i lek, för att 
barn ska få möjlighet träna sin fysiska, sociala, emotionella, mentala och språkliga 
utveckling (İbrahim & Abdulgafur, 2018). Det syns tydligt vikten av att barn får 
använda sig av lek för att öva på många viktiga funktioner, känslor och tankar för att 
utvecklas vidare. I lek kan barn träna på många olika känslor, till exempel i rollekar, 
regellekar och mycket mera (Antopolskya, Zhuravleva & Baybakova, 2017). 

Genom att barn får möjlighet att öva på olika förmågor och situationer så kommer barn 
få bättre självkänsla ökad motivation då de får möjlighet att känna att de kan 
(Antopolskya, Zhuravleva & Baybakova, 2017). Barn utbyter kunskaper och knyter 
band med varandra genom lek hela tiden. Tillsammans skapar barn en social färdighet 
som utvecklas genom att nya gestalter knyts an. Genom lek utvecklas barns 
interaktion, att lära sig ur andras perspektiv. Lek får av den anledningen en betydelse 
för lärande (Heurlin-Norinder, 2005). 

Lillemyr, Søbstad, Marder och Flowerday (2011) hävdar att det finns forskning som 
fokuserar på hur lek påverkar de sociala aspekterna samt vänskap som i sin tur har stor 
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betydelse för lärande. Genom lek lär barn att deras kompetens och åsikt är viktig samt 
att i lek tränar barn på vad respekt är, för varandra och för det som finns i omgivningen.  

Det står framskrivet i läroplanen att lek har en stor betydelse för barns utveckling och 
lärande. Då det inte finns en unison tolkning av vad lek är blir det svårt att säga vad 
det är som krävs av förskollärare. Det går att tolka det som skrivs i styrdokumentet och 
det är oftast att förskollärare ska använda lek som en metod för barns lärande (Nilsson, 
Grankvist, Johansson, Thure & Ferholt, 2018). Theobald et al. (2015) menar att lek 
som metod för lärande kan vara väldigt utmanande inom utbildningen för små barn. 
Vidare menar författarna att lek är oerhört viktig för att kunna använda som metod i 
lärande, detta för att lek hjälper barn att förstå i lärarledda situationer samt formella 
aktiviteter. Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) diskuterar att förskollärare idag tar 
tillvara och använder lek som en metod i barns lärande. Barn måste få leka och “lek 
lever sitt eget liv” (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 147). Lek och lärande blir allt 
mer och mer som ett, att barn leker för att lära. 

2.4.4 Lek i olika former 

Överallt sker lek i olika former (Heurlin-Norinder, 2005). Lillemyr (2002) skriver lite 
kort om de olika lekformer som finns. Funktionslek innebär att barn upprepar en 
handling eller en funktion för att de gillar just det. I en rollek antar barn en eller flera 
roller, där denna typ av lek sker ofta tillsammans med andra barn. Det är genom 
rollekar som det sociala samspelet utvecklas som mest. 

Det finns även regellekar, där reglerna är det centrala, som sker i samspel med andra 
barn. Konstruktionslek är en annan lek form som utvecklas genom att barn tillåts 
experimentera med olika föremål och material, som till exempel byggklossar. 
Rörelselek är en lek som centrerar kring rörelsen. Nilsson et al. (2018) kallar denna lek 
med ett annat ord, nämligen social lek eller fysisk lek, eftersom det kräver att man är 
minst två personer i social/fysisk lek. Dessa lekar upplev oftast som ljudliga och 
störande i förskolan. Avslutningsvis finns lek med objekt, det är en lekform där barn 
fokuseras på ett eller flera konkreta föremål, som får en betydelseroll i lek. 

Det finns också en lekform som kallas för låtsaslek, som är den lek som forskning oftast 
menar att barn leker när man ber barn att leka. Det är i låtsaslek som barn använder 
sin fantasi och kreativitet. Där barns värld och verklighet transformeras till något helt 
annat från barns tidigare erfarenheter (Nilsson, Grankvist, Johansson, Thure & 
Ferholt, 2018). Vygotskij menar att barnet ägnar sig åt låtsaslek för att skilja på det 
visuella från det som är meningsfullt och det förnuftsmässiga. Detta i sin tur gör att lek 
blir ett steg i dekuntextualiseringen av mening, att barn kan tänka på en sak som inte 
är uppenbart eller närvarande. Barn kan dela upp och separera det de kan se, det 
visuella från det förnuftsmässiga, det vill säga det vi kan se och vad det betyder och 
detta är ett viktigt steg i utvecklingen av högre psykiska funktioner samt verbalt 
tänkande (Smidt, 2010). 

En annan variation av lek är att lära sig att skilja på fantasi och verklighet (Pramling 
Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). Vygotskij menar att det tidigt kan bli synligt i 
barns lek att det finns kreativa processer. All fantasi som barn använder sig av i lek 
hämtas från verkligheten, från tidigare erfarenheter. Fantasin byggs alltid av material 
från tidigare erfarenheter och verklighet, där lek är ett sätt för barn att bearbeta 
upplevelser (Vygotskij, 1995). 
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3 Teoretiskt perspektiv 

I detta kapitel redovisas studiens teoretiska perspektiv. Vi har valt att utgå från ett 
sociokulturellt perspektiv i vår studie. Detta perspektiv valdes för att det betonar 
samspelet mellan barn-barn och barn-vuxna och utgår från att vi alla människor lär av 
varandra.  

3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Vygotskij hade en teori om att vi människor lär av varandra och hans tankar har haft 
stor betydelse för utvecklingen av modern förskolepedagogik och barnpsykologi (Niss 
& Söderström, 2015). Vygotskijs teori ligger till grund för det sociokulturella 
perspektivet. Att ta hjälp av flera olika redskap till att analysera, lösa och förstå 
problem (Jakobsson, 2012) och där lärande sker via samspel. I samspel tar människor 
till sig och blir delaktiga och det är det sociala samspelet som är den största och 
viktigaste drivkraften i barns utveckling och lärande (Williams, 2016). Detta är något 
som Säljö (2014) påpekar, att det sociala samspelet som vi människor skapar 
tillsammans har en påverkan på vår utveckling och lärande. 

Inom det sociokulturella perspektivet tolkas lärande genom alla människors omvärld 
och kunskap. Där människor tillsammans skapar en gemenskap som är beroende av 
sammanhanget (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér 2015). Lärande är något som pågår hela 
tiden. Det är något som pågår i alla situationer och är både individuellt och kollektivt. 
Där lärande är beroende av sociala situationer där utbytet av tidigare erfarenheter 
utmanas och har en betydelse för samspelet mellan individer och kollektiv (Ehrlin, 
2012). Den pedagogiska verksamheten bygger på att barns utvecklas och lär hela tiden 
på liknande sätt (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Mycket av lärande sker i 
samspel med varandra. Att samarbetet och sociala interaktioner ger en bättre 
förutsättning för lärande (Williams, 2006).  

Vygotskij såg lärande genom lek och samspel med andra. Han menade att lek var 
uppbyggt med erfarenheter från verkligheten. Vygotskij ansåg att det var genom lek 
som barn fick lära sig att visa kunskaper, erfarenheter och uttrycka fantasi (Vygotskij, 
1995). Inom det sociokulturella perspektivet grundar kunskap och lärande sig i barns 
tidigare erfarenheter, sociala och kulturella sammanhang. Där samspel har en 
betydelse för lärande (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007). Erfarenheter och 
kommunikation mellan varandra kan hjälpa människor att utveckla sin sociala 
process. Genom kamratsamverkan kan människor tillsammans skapa och utveckla 
idéer om jämlikhet och ömsesidig respekt hos varandra. Detta kan skapa rättvisa i 
relationer mellan människor (Williams, 2006). 

Det faktum av att barn lär sig genom att samarbeta är inte någon ny idé inom 
pedagogisk historia. Redan i början av 1900-talet kunde man se att samverkan och 
inlärning gav goda resultat och genom att tillåta barn att samarbeta så var barn ett 
föredöme för varandra och på så sätt uppnådde bättre resultat (Williams, 2006). En 
verksamhet som arbetar med samspel skapar en stark verksamhet för barns 
språkutveckling och övrig utveckling, lärande och välbefinnande. Där lek är 
utvecklande och lärande. Med hjälp av lek och språket utvecklas samspelet, samtalen 
och samarbetet med andra (Niss & Söderström, 2015). 
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I Vygotskijs teori om att lära av varandra genom ett samspel med varandra formar den 
proximala utvecklingszonen, även kallad zonen för närmaste utvecklingen. Den 
proximala utvecklingszonen är den zon som gör utvecklingen möjlig. Vygotskij syftar 
på att den proximala utvecklingszonen handlar om hur barn själva kan lösa problem 
och hur barn löser problem tillsammans med vuxen. Begreppet kopplas till lärande och 
har med samspelen med andra att göra (Niss & Söderström, 2015; Arnqvist, 2015; 
Benn, 2003). 

Vygotskij har valt att dela in den proximala utvecklingen i olika zoner för att det lättare 
ska vara möjligt att få syn på var barn befinner sig i utvecklingen. Vidare menar 
Vygotskij att utvecklingen är påbörjad men ännu inte mognat. Den proximala 
utvecklingszonen har två utvecklingsnivåer. En lägre nivå, som innebär att lär och 
utvecklas på egen hand och en högre nivå där lärande sker via samarbetar tillsammans 
med andra barn och vuxna. Det vill säga att i början behöver barn mer hjälp från andra. 
Allteftersom blir barn säkrare i utvecklingen och klarar sig tillslut på egen hand. Det är 
genom att härma, lyssna, samtala och samarbeta med andra som en utveckling sker. 
Där ett tecken från en vuxen att ”jag ser dig”, kan stärka barn i deras förhållningssätt 
och utveckling (Smidt, 2010; Niss & Söderström, 2015; Gibbons, 2016). 

4 Metod 

I detta kapitel redovisas studiens  valda metod och arbetet med vår datainsamling 

4.1 Metodval 

Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare använde lek i förskolans 
verksamhet och vad förskollärare ansåg att lek respektive lärande var. Med 
utgångspunkt från studiens syfte och frågeställning valde vi att göra en kvalitativ 
studie. 

Vi valde att använda oss av intervjuer som metod i vårt självständiga arbete som enligt 
Bryman (2011) är den vanligaste metoden som används vid en kvalitativ studie. Vi 
använde oss av semistrukturerade intervjuer med förbestämda intervjufrågor för att 
sammanställa svaren från alla förskollärare. Bryman (2011) skriver att 
semistrukturerade intervjuer ger en möjlighet till följdfrågor och därför valde vi att ha 
både slutna och öppna frågor även om detta innebar mer arbete för oss i efterhand. 

Vi genomförde våra intervjuer var och en för sig. Vi använde oss också av 
ljudinspelning under intervjuerna, som blev till hjälp för oss när vi sedan skulle 
transkriberade intervjuerna, för att vi då kunde gå tillbaka och lyssna på vad som sades. 

Genom att vi valde intervjuer som datainsamlingsmetod gavs det möjlighet till att få 
ärliga svar med möjlighet till följdfrågor, vilket  har påverkat studiens trovärdighet på 
ett positivt sätt. Vi valde och tyckte att denna metod passade för vår studie då det var 
förskollärares arbete med lek som var av intresse. Intervjufrågorna delades inte ut i 
förväg, framförallt för att vi inte ville att förskollärarna skulle få en möjlighet till att 
fundera ut svaren i förväg. Vi ville att intervjun skulle vara spontan och att 
förskollärarna skulle svara utifrån hur det var i praktiken och inte utifrån hur de ansåg 
att det borde vara. 
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4.2 Urval 

Vi utgick från ett bekvämlighetsurval när valet av förskollärarna gjordes. Detta betyder 
att vi vände oss till förskollärare som var kända för oss och med en liten spridning av 
förskolor. Detta kan ha ytterligare stärkt reliabiliteten för studien, genom att vi valde 
att intervjua personer som vi var säkra på att de ville delta. De fanns tillgängliga och vi 
visste att de kunde dela med sig av kunskaper som vi studerade eftersom de alla var 
utbildade och verksamma förskollärare. Bryman (2011) menar att genom att göra ett 
bekvämlighetsurval säkrar forskare chansen till datainsamling för att vi som forskare 
ansåg att vi inte kunde missa för vår studie viktig data. Syftet med den valda metoden 
var att få en trovärdig studie som möjligt. 

Antal intervjuer begränsades utifrån studiens tidsram till åtta förskollärare. Missivbrev 
mailades ut till två förskolechefer, åtta förskollärarna samt till avdelningarna där 
förskollärarna arbetade, för att informera övrig personal om vad som skedde. Bokning 
för intervjuer skedde via telefon och mail. 

4.3 Genomförande 

I detta avsnitt redogörs studiens genomförande genom följande indelning: 4.3.1 
Datainsamling, 4.3.2 Analys, 4.2.3 Etiska grundprinciper och 4.2.4 Validitet och 
reliabilitet. 

4.3.1 Datainsamling 

I vår studie medverkade åtta stycken förskollärare som alla arbetat mellan 3-27 år som 
förskollärare inom allmän förskola. De hade samtliga arbetat i barngrupper med 
åldersblandade barngrupper i åldrarna 1–5 år. 

Vi valde att intervjua fyra förskollärare var.. Intervjuerna tog mellan cirka femton till 
trettio minuter och utgick ifrån ett förvalt frågeformulär (bilaga 2). Sex av intervjuerna 
skedde på varje förskollärares förskola i avskildhet för att skapa en trygghet och 
bekvämlighet hos förskollärarna. Innan varje intervju frågade vi de sex förskollärare 
om de ville medverka i ljudinspelning. Detta ökade studiens reliabilitet eftersom vi 
kunde lyssna på dessa flera gånger och därför efterlikna resultatet så mycket som 
möjligt, för den faktiska informationen. Alla sex förskollärare svarade ja på den frågan. 
Genom att vi använde oss av ljudinspelning hoppades vi på att intervjuerna skulle vara 
mer avslappnade och att vi kunde koncentrera oss på vad som sades istället för att 
fokusera på att anteckna det som sades. Bryman (2011) framhåller att ljudinspelning 
är ett bra sätt att använda när man vill ha en djupare förklaring på intervjuernas 
innehåll. Då man i en kvalitativ studie oftast är intresserad av vad och hur 
respondenterna säger.  

Två av studiens intervjuer skedde genom telefonintervjuer. Detta för att det var svårt 
att få till ett möte att träffas samt på grund av sjukdom. Enligt Bryman (2011) är 
telefonintervju en ovanlig intervjumetod vid forskningsarbete. En telefonintervju tar 
kortare tid och var lättare mot en intervju ansikte mot ansikte. Däremot fick vi använda 
oss av personliga anteckningar istället för ljudinspelning. Vi bedömde anteckningar 
som en metod där avbrott under intervjun framkom och därför tror vi att de påverkade 
vad förskollärarna svarade. Vilket ledde till att intervjun inte flöt på lika bra som de 
andra sex intervjuerna som skedde på plats.  
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4.3.2 Analys 

Studiens konstruerade data grundar sig på transkriberade intervjuer samt personliga 
anteckningar, där bearbetningen av empirin har genomförts i sex olika steg.  

Bearbetningen av empirin började under intervjuerna. Då vi intervjuade, lyssnade och 
diskuterade det förskollärarna sade och ställde följdfrågor om något var oklart. Vi 
transkriberade noggrant fyra intervjuer var, de intervjuerna som vi själva genomförde 
från början till slut. Sex av intervjuerna genomfördes på plats muntligt och två via 
telefon. Transkriberingen motsvarade 14 sidor dataskrivet, teckensnitt Georgia 12 
punkter och 1,15 i radavstånd. Under transkriberingen fick vi återigen lyssna och 
anteckna det som sades under intervjuerna och kunde analysera om något av svaren 
hade upprepats. Vi gick sedan igenom våra intervjuer och sammanställde svaren fråga 
efter fråga för att se om vi kunde finna några likheter/olikheter i svaren. Sedan 
reflekterade och diskuterade vi resultatet och frågorna var för sig för att sedan tolka 
det utifrån det sociokulturella perspektivet och tidigare forskning där vi gemensamt 
kom fram till fyra kategorier. Efter ytterligare handledning och bearbetning har vi fått 
fram ett resultat som vi bearbetat tillsammans. 

4.3.3 Etiska grundprinciper 

Det finns många områden och riktlinjer man bör ta hänsyn till när man skriver ett 
forskningsarbete (Vetenskapsrådet, 2017). Några av dessa är de forskningsetiska 
grundprinciperna som Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2017) beskriver och som 
vi i studien har tagit ställning till. De forskningsetiska huvudkraven innefattar 
informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylldes genom att vi mailade de tänkbara förskollärare och 
berättade om vår föreliggande studie. I detta mail tillfrågades de om de kunde tänka 
sig att blir intervjuade. I mailet bifogades även ett missivbrev som innehöll information 
om syftet med den föreliggande studien. Inte förrän mottaget godkännande, från 
förskolecheferna och förskollärarna, att utföra studien bokades tider för intervjuer. 
Detta medför att samtyckekravet uppfylldes, som innebär att alla de tänkbara 
förskollärarna gett samtycke till att delta i studien. 

Konfidentialitetskravet har den föreliggande studien förhållit sig till genom att 
informerat förskollärarna genom missivbrev och muntligt att deras medverkan i 
studien för samtliga förskollärare var konfidentiellt, såväl förskolorna. Detta medförde 
att den föreliggande studien respekterat deras anonymitet och därför avkodat både 
förskolelärarnas kön, namn, arbetsplats och kommun. Nyttjandekravet uppfylls 
genom att deltagarna informerades under intervjuerna om att den information vi 
samlat in under studien kommer att transkriberas och kasseras samt endast användas 
för studien ändamål. Förskollärarna har fått förfrågan att ta del av det färdigställda 
resultatet och fått information om att studien kommer att publiceras på databasen 
DiVA. 

4.3.4 Validitet och reliabilitet 

I den föreliggande studien har vi enligt Bryman (2011) betraktat kriterier gällande 
validitet och reliabilitet. Validitet och reliabilitet handlar om hur vår studie blev mer 
trovärdig, överförbar, pålitlig och möjlig att styrka och konfirmera. 
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Genom att vi använde oss av semistrukturerade intervjuer gav de oss en möjlighet till 
att få ärligare svar. Eftersom att metoden gav möjlighet till att ställa följdfrågor efter 
förskollärarnas svar och att alla förskollärare var utbildade och verksamma och därför 
hade kunskaper om ämnet. Intervjuerna genomfördes i avskildhet och detta gjorde att 
förskollärarna kunde säga sin åsikt utan att behöva oroa sig över att andra skulle höra. 

Genom att vi använde oss av ljudinspelning vid mer än hälften av intervjuerna kunde 
vi enklare bearbeta vårt material för att få det mer trovärdigt. Genom att vi ställde 
relevanta intervjufrågor vid intervjuerna bedömer vi att studiens forskningsfrågor har 
blivit besvarade och därmed uppfyllt studiens syfte.  

Trovärdigheten var god och uppfyllde enligt Bryman (2011) kriterierna då studiens 
förskollärare var medvetna om att forskning pågick. Bryman (2011) hävdar att studiens 
trovärdighet ökar om förskollärarna i studien sedan får ta del av resultatet. Vilket vi 
har hänvisat till i hur man går tillväga med i vårt missivbrev (bilaga 1). 

För att stärka och konfirmera validiteten under intervjuerna strävade vi efter att vara 
objektiva och inte bedöma eller ha förutfattade meningar om det som sades. Bryman 
(2011) påpekar att det är viktigt att vara medveten om att personliga åsikter och 
teoretiska inställningar berör resultatet. Målet med vår datainsamling var att få en 
sådan bra tydlighet över hur förskollärares arbete med lek som lärande men också en 
sådan sakliga och värderingsfria data som möjligt. 

Vi anser att den föreliggande studien är överförbar och pålitlig genom att vi intervjuat 
åtta förskollärare mellan 25–55 år. Där alla arbetat olika länge inom förskolan och i 
olika kommuner och förskolor. Eftersom syftet med studien handlade om hur 
förskollärare arbetar med lek, vände vi oss enbart till utbildade förskollärare. 
Överförbarheten hade varit högre om vi valt att intervjua både barnskötare och 
förskollärare men också manliga personal. Överförbarheten hade också varit högre om 
vi forskat kring barns syn på deras lek och lärande. 

5  Resultat  

I detta kapitel presenteras studiens resultat utifrån de kategorier som vi med 
utgångspunkt från studiens syfte och frågeställningar fann. Kapitlet avslutas med 
resultatanalys och resultatsammanfattning där de viktigaste resultaten från studiens 
lyfts. 

5.1 Empiri 

Utifrån studiens transkribering av studiens empiri framkom det fyra kategorier. Syftet 
med studien var att besvara studiens forskningsfrågor, hur använde förskollärare lek 
som lärande i förskolans verksamhet och vad ansåg förskollärare att lek respektive 
lärande var? 

5.1.1 Förskollärarnas definition av lek och lärande  

Att skilja lek respektive lärande åt var som väntat omfattande för alla förskollärare som 
medverkat i studien. De menade på att lek och lärande gick hand i hand med varandra. 
Barn lärde när de lekte och de lekte när de lärde. För samtliga förskollärare var lek ett 
lärande i sig. Barn lärde medan de lekte av den anledningen att leken betraktades som 
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lustfylld och bidrog till att barnen tog till sig lärandet på ett bättre sätt, vilket i sin tur 
gjorde att barnen lärde sig mer. Detta ansåg förskollärarna var då lärande blev som 
störst. 

Förskollärarna nämnde att lek kunde ses som ”Vygotskijs teori” om att barn lärde av 
varandra. Med det menade förskollärarna att ibland behövdes det någon annan som 
kunde lite mer om något för att det skulle bli ett lärande. Att barn tog hjälp av dem med 
erfarenheter. Förskollärarna menade också att lek var mer synlig för barn än vad 
lärande var. Lek var något barn kunde ta på. Där lek var självaste aktiviteten barn 
gjorde och lärandet blev då resultatet av aktiviteten. 

Lek är något som barn endast genomför som en lustfylld aktivitet och lärande är kunskap som 
barnen ska ta till sig. Jag anser dock att lek och lärande går hand i hand med varandra. Det ena 
utesluter inte det andra utan tillsammans hjälper det barnen att utvecklas, lära och ta till sig ny 
kunskap. 

Lärande betraktades som en process där nya och gamla erfarenheter och kunskaper 
bearbetades. Begreppet lärande kopplade förskollärarna framförallt till lek men också 
till utveckling. Förskollärarna använde dagligen lek som lärande genom att de arbetade 
med lek i många olika sammanhang. Bland annat genom samling, i lek och rörelse, 
spel, matsituationen och mycket mer. Förskollärarna tänkte på begreppet 
undervisning när de fick höra begreppet lärande. Detta berodde enligt dem på att 
utvecklingen gick framåt och det tillkom nya teorier hela tiden.  

Lek användes som en metod för lärande och det skedde omedveten och medvetet. Det 
var däremot viktigt att förskollärarna hade kännedom om när ett lärande skett så att 
det fanns en tanke och syfte bakom det, eftersom att lek hade en sådan stor betydelse 
för barns utveckling och lärande. Barn ansågs utvecklas hela tiden, i alla sammanhang 
och i ett sampel med andra, som bidrog till ett livslångt lärande.  

5.1.2 Ett samspel med varandra  

Resultatet av studiens intervjuer resulterade i att de förskollärare som medverkade i 
studien kopplade ordet lek till gemenskap och samspel. Genom lek skedde det ett 
lärande, barn fick vara kreativa och använda fantasin. Barn utvecklades i sig själva och 
i samspel med varandra samtidigt som barnen genom lek fick lära känna sin omvärld. 
Lek betraktades som ett lärande överlag. Lek var något som kunde ske genom många 
olika former men det var framförallt genom rollekar och ensamlek som den mesta 
delen av lek skedde i förskolans verksamhet. Lek var ett samspel mellan människor 
som bidrog till en gemenskap. En gemenskap som var viktig för utvecklingen, där barn 
utvecklade en social kompetens. 

Resultatet redogjorde för att lek hade en stor betydelse för barns utveckling och 
lärande. Lek var en stor del av förskolans verksamhet och förskollärarna poängterade 
att det var genom lek som det största av barns utveckling och lärande skedde. Det 
skapades ett samarbete och gemenskap tillsammans med andra människor som bidrog 
till barns utveckling, både socialt och emotionellt. 

I leken lär man sig allt och leken ska ske på barns villkor med lust och glädje. 

Framförallt lärde barn sig att samarbeta och samspela med andra barn och vuxna där 
även erfarenheter och kunskaps byttes och bearbetades tillsammans. Det var 
förskollärarnas roll att hitta de bitar där barn utvecklades som mest. För att lyckas var 
det viktigt att förskollärarna hade en miljö och material som stimulerade barn till 
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utveckling och lärande, både emotionellt och socialt. Lyckades förskollärare med det, 
nådde barn den proximala utvecklingszonen. Om förskollärarna dessutom lyckades 
hjälpa barn att knäcka lekkoderna, fick de en stor betydelse för barns utveckling och 
lärande. Att knäcka lekkoderna menade förskollärarna att barn fick lära sig att läsa av 
andra, att kompromissa och det sociala nätverket. 

Lek bidrog även enligt förskollärarna till att barn lärde sig att vänta på sin tur, det vill 
säga turtagning. Barn fick lära sig att stå på egna ben, lyssna på andra, bearbeta sina 
känslor, tankar och åsikter och visa respekt för andra. Att det var fler som kunde vara 
med och bestämma vilket betraktades som en viktig del av ett samspel med andra. Barn 
betraktades som öppnade kanaler, där lärande skedde hela tiden. Lärande var något 
som skedde i alla situationer hela tiden i ett samspel med andra eller ensam. 
Förskollärarna kunde aldrig riktigt säga när ett lärande skett men att det ständigt 
skedde genom att utforska där dialoger och diskussioner hade en viktig betydelse. Ett 
lärande kunde vara att lära av varandra genom att komplettera och ha roligt 
tillsammans. Kunskap och erfarenheter bearbetades, byttes och påverkade det 
livslånga lärande som menades med att ett lärande skedde varje dag. Med andra ord 
var lärande allt som skedde i förskolans verksamhet, både ämneslära och “vanlig” lek, 
även om det sågs eller inte. Det viktigaste var att använda sig av rätt “glasögon”. Med 
det menade förskollärarna att det viktigaste i ett lärande var att vara en lyhörd och 
närvarande förskollärare, som kunde se när ett lärande skett och att barn lärde på olika 
sätt. 

5.1.3 Lustfyllt lärande 

Studien visar att alla förskollärare använde lek som lärtillfälle på ett eller annat sätt. 
Lek var och skulle vara något som var roligt och kunde ske i många olika former och 
ämnen. Något som samtliga förskollärare påpekade var att en lek aldrig bara kunde 
betraktas som en lek, eftersom att det fanns så mycket lärande i den. Lek poängterade 
förskollärarna också var tvungen att vara lustfylld och rolig för att den skulle generera 
lärande i högsta grad.  

Lek är när barn på ett lustfyllt sätt genomför en aktivitet där de samtidig utforskar sig själva, sin 
omvärld och sociala relationer.  

Förskollärarna menade att både vuxna och barn fungerar på liknande sätt när det 
kommer till lustfyllda aktiviteter. En aktivitet som var lustfylld bidrog till djupare 
lärande än aktiviteter som var tråkiga. Detta eftersom att barn och vuxna kommer ihåg 
om någonting varit roligt. Förskollärarna menade att det var en av anledningarna till 
varför varje aktivitet i förskolans verksamhet behövde vara lustfylld på ett eller annat 
sätt.   

Är det inte lustfyllt tappar du begreppet totalt. Då går det inte in alls, och så är det för vuxna också. 

Förskollärarnas roll i lek kunde vara att finnas där som stöd på sidan av lek men också 
som aktiva deltagare. Detta gjorde det möjligt för förskollärarna att hjälpa till och 
stötta i barns lek om de märkte att det uppkom konflikter som barn själva inte kunde 
lösa, men stöttade också upp och kom med förslag på konflikthantering. 
Förskollärarna fanns med som stöd hos de barn som hade det svårt att leka och såg till 
att lek blev på alla barns villkor och att alla fick vara delaktiga och ha ett inflytande i 
lek. Att vara ett stöd i barns lek medförde även att förskollärarna fick gå in och 
bestämma. Det kunde inte bara vara fri lek i verksamheten utan det behövde finnas 
variation av lek, att den styra leken också blev en del av verksamheten. Förskollärarnas 
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roll blev att styra och ställa genom att sätta upp regler om vad det var som gällde och 
att barn förstod skillnaderna på fantasi och verklighet. Det viktigaste var att vara en 
närvarande förskollärare, att förskollärarna fanns där som en trygghet för barn och att 
barn kände att de fick de stöd och trygghet som de behövde och kunde betrakta lek som 
lustfylld. 

Observationer av lek gav förskollärarna också möjlighet att betrakta vad som hände 
och korrigera lek om det behövdes, eftersom att all lek inte var acceptabel i förskolans 
verksamhet. Det förekom ibland att barn inte ville att “fröken” skulle vara med i 
rummet där de lekte. Vissa barn ville leka själva och det var då viktigt att förskollärarna 
lät barn göra det, vilket krävde att förskollärarna hittade en balans för att göra det 
möjligt.   

Det bästa är om barnen leker i ett rum där man kan titta in eller att man sätter sig och gör något 
annat i ett hörn, för då glömmer barnen bort en tillslut. 

Förskollärarna menade att lek var något som skulle vara positivt och att det var vuxnas 
ansvar att det blev positivt. Men måste leken vara det? Förskollärarna menade att all 
lek inte alltid var rolig/positiv och det var något som barn måste lära sig. Även om 
lärande blev större när lek var rolig, tyckte förskollärarna att det var viktigt att barn 
hade tråkigt ibland. Lek kunde fortfarande vara lustfyllt och om förskollärarna var 
professionella kunde de lyckas med det. En lek som genererade ett lärande, om vilket 
innehåll som helst, kunde betraktas som lustfylld. Detta eftersom att barn genom lek, 
kunde känna att de utvecklat kunskaper om ett speciellt område, som bidrog till en 
positiv inställning till lek. 

5.1.4 Likheter och skillnader 

Likheterna med att arbeta med lek och lärande var att när förskollärarna använde lek 
som lärande var det viktigt att benämna allt rätt, för att ta del av så många olika 
lärandemoment och ämnen som möjligt. Det var förskollärarna själva som skapade ett 
lärande. Det var viktigt att tillfällena som erbjöds i verksamheten togs till vara på och 
förskollärarna var noga med att rätt lek erbjöds för att främja det syfte som låg bakom 
aktiviteten. Målet var att barn skulle våga prova nya saker för att skapa en god 
självkänsla, tron på sig själv, sin egen förmåga och att förskollärarna gav barn tid åt 
lek. Lek sågs som en viktig del i förskolans verksamhet och förskollärarna lät barn göra 
det som de var bäst på. 

En skillnad bakom lek och lärande kunde vara om förskollärarna hade en tanke eller 
syfte bakom aktiviteten som barn gjorde. Hade förskollärarna ett syfte bakom lek 
kunde det ske ett lärande, vilket det inte alltid var att förskollärarna hade. Att det tyvärr 
lite för ofta bara blev “lek”, då tiden inte räckte till. 

En annan skillnad mellan arbetet kring lek och lärande var om förskollärarna arbetade 
på en småbarns- eller storbarnsavdelning. Förskollärarna som arbetade med barn i 
ålder 1–3 år menade att det var viktigt att komma med hypoteser som passade 
barngruppens utvecklingsnivåer och därför arbetade de med lek som lärande genom 
att de utmanade, ställde frågor och var nyfikna på barns lek för att väcka tankar hos 
barn och få dem att hjälpas åt.  

Enligt förskollärarna utmanades barns kroppsuppfattning genom leken. Mycket 
grovmotorik men också finmotorik. Förskollärarna menade att barn lärde sig om sin 
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omgivning och omvärld. Barn utvecklade sin kreativitet och fantasi. Språket 
utvecklades och fick en stor betydelse för barns lek. 

Jag tänker att just nu är det småbarn ute och leker på kullarna. De kanske är 2–3 år och redan nu 
har de ett samspel och kanske inte det bästa talet men ett kroppsspråk som visar vad de vill. 

Även om barn inte hade talet kunde barn med hjälp av sitt kroppsspråk visa vad de 
ville förmedla och på en småbarnsavdelning arbetade förskollärarna genom att leka 
med språket, genom att sjunga, läste ramsor och sagor. Där barn själva fick vara aktiva 
och hjälpa till. 

Förskollärarna som arbetade med barn i ålder 3–5 år använde lek som lärande mycket 
i samlingar och/eller när de vill förmedla ett specifikt budskap. Det finns mycket i 
verksamheten som kunde användas som lärandemoment. Genom att vara en aktiv, 
närvarande och deltagande förskollärare kom de långt. Det var viktigt att väcka 
nyfikenhetsfrågor om vad de var som barn lekte med. 

5.2 Resultatanalys 

I detta avsnitt redovisas studiens resultatanalys som är uppdelade i tre kategorier: 5.2.1 
Hur förskollärarna definierar lek och lärande, 5.2.2 Ett lustfyllt lärande tillsammans 
och 5.2.3 Likheter och skillnader med arbetet kring lek som lärande. 

5.2.1 Hur förskollärarna definierar lek och lärande 

Att få en klar och tydlig definition av vad lek respektive lärande var, var lika omfattande 
som det som redogörs i tidigare forskning. I resultatet redogörs att lek och lärande 
hängde ihop med varandra och uteslutande inte det ena eller det andra utan 
kompletterade varandra bra, att det blev en process där barn utvecklades, lärde och 
fick nya kunskaper. Enligt förskollärarna  lärde sig barn när de lekte och de lekte när 
de lärde. Det skriver Johansson och Pramling Samuelsson (2007) om, hur omfattande 
det är att skilja lek samt lärande åt, då de är oskiljbara och att det lätt går in i varandra. 
Dock visar ändå våra resultat att förskollärarna såg det som två olika moment som 
förskolan använder sig av i verksamheten idag.  

Lärande var något som förskollärarna kopplade till lek och utveckling. De menade att 
barn var som öppnade kanaler där ett lärande skedde hela tiden. Vidare menade 
förskollärarna att lärande skedde hela tiden, i all verksamhet som bedrevs i förskolan, 
allt från den fria leken till de aktiviteter som var inriktade på till exempel olika innehåll. 
När ett exakt lärande skedde kunde förskollärarna inte riktigt sätta fingret på, men att 
det ständigt skedde genom att utforska och detta kan relateras till det som  Ärlemalm-
Hagsér (2008) hävdar att det är genom lek som ett lärande sker. 

Förskollärarna menade att lärande sågs lite som teorin från Vygotskij, att barn lärde 
sig av varandra. Förskollärarna menade att ibland behövdes det en person med mer 
erfarenhet och kunskap för att det skulle ske ett lärande, det vill säga att barn hjälptes 
åt och kompletterade varandra. Niss och Söderström (2015) skriver att Vygotskij har 
en teori om att barn och vuxna lär av varandra. Enligt Ärlemalm-Hagsér (2008) skapar 
alla människor tillsammans en gemenskap som blir beroende av ett sammanhang. Det 
vill säga att inom det sociokulturella perspektivet sker det ett lärande med hjälp av alla 
människors omvärld och kunskaper. Johansson och Pramling Samuelsson (2007) 
påpekar att samspel har en betydande roll för allt  lärande. 
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I förskolans läroplan (Skolverket, 2016) står det att förskolan ska erbjuda en lekmiljö 
som stimulerar barns utveckling och lärande, där ”verksamheten ska främja lek, 
kreativiteten och det lustfyllda lärande samt ta tillvara och stärka barns intresse för att 
lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Skolverket 2016, s. 9).  

Nilsson et al. (2018) analyserar det som står i läroplanen till att lek ska användas som 
en metod till lärande i verksamheten. Ärlemalm-Hagsér (2008) är inne på spåret om 
att lek används som ett verktyg för lärande i förskolans verksamhet. Att arbeta med lek 
som ett lärtillfälle för lärande var något som alla förskollärare som intervjuades till 
studien arbetade med. Förskollärarna arbetade med lek på ett eller annat vis och var 
överens om att lek måste vara lustfylld och roligt för att det ens skulle ske något 
lärande. Det skulle finnas ett syfte bakom lek och det var viktigt att förskollärarna 
använde sig av rätt lek för att få rätt främjande av lek. Förskollärarna hade 
uppfattningen om att lek var en metod för att uppnå ett lärande samt att detta skedde 
både medvetet och omedvetet. När förskollärarna planerade att det skulle ske ett 
lärande, till exempel i en aktivitet var det viktigt att ha en tanke bakom aktiviteten. 
Varför var för att syftet bakom aktiviteten hade en stor betydelse för barns lärande och 
utveckling. 

5.2.2 Ett lustfyllt lärande tillsammans 

Ordet lek relaterade  samtliga förskollärare till gemenskap, glädje och samspel. Lek var 
något som ansågs  vara roligt och kunde ses i många olika former. Det var genom lek 
som ett lärande skedde. Genom lek skapades ett samspel som sedan blev ett lärande. 
Liknande tankar återfinns hos Knutsdotter Olofsson (1987) som menar att barn lär sig 
genom att leka. Att lek ska vara rolig och att lek sker för barns egen skull. 

Leken såg som ett samspel av förskollärarna och att det hade en stor betydelse för barns 
utveckling och lärande var något som alla förskollärare var eniga om. Både lek och 
lärande grundade sig i barns samspel med andra. Lek är viktigt för barns delaktighet 
och inflytande. Lek har en stor betydelse för lärandeprocessen och lek påverkar barn 
på många olika sätt. (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007; Lillemyr, 2002; 
Brodin & Lindstrand, 2008). Förskollärarna berättade att barn lärde sig det mesta 
genom lek. Att samspel med andra, där kunskap och erfarenheter bearbetas och delas 
med varandra är något som tidigare forskning lyft fram som områden som barn 
utvecklar genom lek(Pramling Samuelsson & Asplund, 2008; Heurlin-Norinder, 
2015). 

Förskollärarna var alla eniga om att lärande skedde i samspel med andra och tryckte 
på hur viktigt dialoger och diskussioner var för det vidare lärande och upplevelsen av 
det som skett. Det är viktigt att det gavs utrymme till dialoger i verksamheten, då det 
har en stor betydelse för barns utveckling och lärande. Lärande är en fråga om hur barn 
går tillväga eller gör för att lära sig och en förändring som påverkar individens 
färdigheter, hållning och kunskaper. Lärande ses som en inre process som uppstår på 
grund av övning och erfarenheter (Johansson & Pramling Samuelsson, 2007; Thulin, 
2011; Jensen & Jensen, 2008; Lillemyr, 2002). 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2008) konstaterar att det är genom lek 
som barn lär anpassa sig och ha kontroll över situationer. Lillemyr et al. (2011) menar 
på att det är genom lek som barn får lära sig att respektera andra.  Förskollärarna 
hävdade att det var genom lek som barn fick lära sig att lyssna på och varandra, 
bearbeta sina känslor, tankar och åsikter och respektera andra. Förskollärarna menade 
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att ett lärande genom lek skedde alltid så länge som lärande var lustfyllt. För att ett 
lärande skulle ske genom lek gällde det att ha en miljö och material som stimulerade 
till barns utveckling och lärande. Hittades lärande nådde barn den proximala 
utvecklingszonen. Som enligt Niss och Sandberg (2015) innebär att lärande sker i 
samspel med andra. Enligt Vygotskij är den proximala utvecklingszonen ett sätt att 
dela in utvecklingen i olika zoner för att tydliggöra var barn befann sig. Den proximala 
utvecklingen definierar de funktioner hos barn som ännu inte mognat men som är i en 
process för att mogna (Smidt, 2010) och enligt förskollärarna var det då som den 
största utvecklingen skedde. 

Heurlin-Norinder (2005) menar att det sker lek i olika former överallt hela tiden. 
Förskollärarna påstod att rollekar och ensamlek var de två vanligaste lekformerna på 
förskolan. Enligt Lillemyr (2002) är rollek när barn leker en eller flera roller, där lek 
sker tillsammans med andra barn. Vilket skulle förklara varför förskollärarna kopplade 
lek till samspel och gemenskap. Förskollärarna menade att genom lek fick barn vara 
kreativa och använde fantasin. Vygotskij (1995) påstår att all fantasi som barn 
använder sig av i lek hämtad från verkligheten. Det vill säga från tidigare erfarenheter. 

5.2.3 Likheter och skillnader med arbetet kring lek som lärande 

Varför det är omfattande att skilja på lek och lärande beror på att det är olika för alla 
och att det finns i många olika former (Lillemyr, 2002). Lek som lärande såg olika ut 
beroende på om förskollärarna arbetade med barn 1–3 år eller barn 3–5 år. På 
småbarnsavdelning var det viktigt att tänka på att lek och lärande var anpassat för 
barngruppen och gruppens utvecklingsnivå. Det var viktigt att vara en närvarande och 
nyfiken förskollärare som ställde frågor om barns lek för att väcka tankar hos barn, att 
få dem att hjälpas åt.  

Enligt Niss och Söderström (2015) är det precis det som det sociokulturella 
perspektivet handlar om, att vuxna och barn lär av varandra. Fortsättnings vis arbetade 
förskollärarna på en 1–3 årsavdelning med lek genom språket där barn själva fick vara 
aktiva och hjälpa till och Niss och Söderström (2015) menar att med lek och språk 
utvecklas samspelet med andra människor. 

På en storbarnsavdelning där barnen var  mellan 3–5 år arbetade förskollärarna med 
lek i bland annat samlingar eller när man ville förmedla ett visst budskap. Enligt 
förskollärarna fanns det mycket i verksamheten som kunde användas för att få ett 
lärande. Arbetet med lek innebar att vara en närvarande förskollärare som såg när 
saker och ting hände. Det gällde att vara med och stötta i lek för dem barn som behövde 
eller att förskollärarna fanns med och observerade på sidan om. Ärlemalm-Hagsér 
(2008) menar att i lek lär sig barn att känna av maktperspektiv. De har makt över sin 
lek, av den anledningen kunde det vara bra om förskollärarna fanns med och stöttade 
i barns lek, som förskollärarna menade var en trygghet för barn. Förskollärarna såg till 
att lek skedde på alla barns villkor och att alla barn fick vara delaktiga och vara med 
och bestämma. Förskollärarna hade också en viktig roll att våga gå in och bestämma i 
lek när förskollärarna ansåg att något var på väg att ske eller gå över styr. 
Förskollärarna hjälpte barn att skilja på fantasi och verklighet, då all lek inte var 
acceptabel i förskolans verksamhet. Där en variant av lek är att skilja på fantasi och 
verklighet (Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson, 2008). 
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5.3 Resultatsammanfattning 

Sammanfattningsvis visade studiens resultat att att samtliga förskollärare tyckte att lek 
och lärande överlappade varandra. Förskollärarna skiljde dock lek respektive lärande 
åt genom att se leken  som  själva aktiviteten och att resultatet av aktiviteten blev 
lärande. 

Det vi i resultatet tydligt kunde se var att lek används som ett lärande i verksamheten 
på ett eller annat vis och att allt handlar om ett samspel och gemenskap. Socialt 
samspel och språkutveckling var återkommande ord som visade sig ha en stor 
påverkan på lek och lärande. Lek och lärande skulle vara roligt och lustfyllt, då det var 
då som lärande hade som störst påverkan på barns utveckling och lärande. Inom det 
sociokulturella perspektivet handlar lek och lärande om ett samspel med varandra 
människor lär av varandra (Arnqvist, 2015). Något som även resultaten av denna 
studie indikerade. 

Studiens visade också att arbetet kring lek som lärande skiljde sig åt beroende på om 
förskollärarna arbetade på småbarnsavdelning eller storbarnsavdelning. På 
småbarnsavdelning låg ett stort fokus på barns språkliga utveckling och lärande och på 
storbarnsavdelning arbetade förskollärarna med att var en aktiv, närvarande, lyhörd 
och delaktig förskollärare.  

Samtliga förskollärare arbetade med lek genom att själv vara med i lek eller genom att 
observera på sidan om. Allt för att finnas där som stöd och trygghet till de barn som 
behöver det. Då det var förskollärarnas roll att se till att alla barn fick vara delaktiga, 
ha ett inflytande och att lek skedde på alla barns villkor. 

6 Diskussion 

I detta kapitel redovisas studiens metoddiskussion i följd av en resultatdiskussion där 
vi diskuterar den föreliggande studiens resultat i relation till tidigare forskning och det 
teoretiska perspektivet. Kapitlet avslutas med en slutsats, studiens betydelse och 
exempel på vidare forskning. 

6.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare arbetade med lek som lärande i 
förskolans verksamhet och vad förskollärare ansåg att lek respektive lärande var. Den 
valda metoden ansågs vara relevant för den kvalitativa studien för att det var 
förskollärares arbete med lek som studien fokuserade sig på. 

Studiens intervjufrågor formulerades utifrån den föreliggande studiens syfte och 
forskningsfrågor. Detta bidrog till nio intervjufrågor som ansågs som relevanta för det 
som skulle undersökas. Metoden som används var semistrukturerade intervjuer som 
erbjöd möjligheten att ställa följdfrågor utifrån förskollärarna visar intresse eller då 
förskollärarna uttryckte sig oklart. 

En svårighet med intervjuerna var att få till en tid för intervju, som löstes genom två 
telefonintervjuer. Telefonintervju var något nytt, men väldigt spännande och bra 
metod när det uppstod problem i arbetat som måste lösas fort på grund av tidsramen. 
Intervjuerna via telefon blev mycket kortare och sammanfattande än de intervjuer som 
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genomfördes på plats och muntligt. Anledningen till detta var för att intervjun ständigt 
fick avbrytas på grund av att personliga anteckningar gjordes och då upplevdes det som 
att intervjuerna inte flöt på lika bra som intervjuerna som genomfördes på plats. 
Svaren som framkom genom telefonintervjuerna var ändå givande och användbara för 
den föreliggande studien. 

De sex muntliga intervjuerna genomfördes på plats, på förskolorna där förskollärarna 
arbetade, i avskildhet. Studiens syfte var intressant och förskollärarna hade många 
tankar om ämnet. Det var rätt att inte skicka ut intervjufrågorna i förväg, för att få mer 
spontana svar, som gjorde att de förskollärare som intervjuades fick sitta och tänka 
mycket på plats, för att sedan ge de svar som de trodde var relevanta för studien eller 
utifrån vad förskollärarna själva tyckte. Samtidigt hade det underlättat för 
förskollärarna om de hade fått vara mer förberedda. 

Användning av ljudinspelning underlättade vid de muntliga intervjuerna. Det 
behövdes inte skrivas personliga anteckningar under intervjuernas gång, utan kunde 
fokuseras på förskollärarna och komma in i diskussion tillsammans med 
förskollärarna. Intervjuerna flöt på och var lärorika, för både oss men troligtvis också 
för förskollärarna. Genom att ljudinspelning användes vid intervjuerna underlättade 
det bearbetningen av resultat. Genom att lyssna ett flertal gånger på intervjuerna gav 
transkriberingen av resultatet möjlighet till att bli så noggrant och trovärdigt som 
möjligt.   

Ansvaret för intervjuerna låg hos oss var och en för sig från början till slut. Förståelsen 
för förskollärarnas svar hade kanske ökat om vi valt att korsa intervjuerna och 
utskrifterna med varandra, vilket gjordes till viss del då utskrifterna delades med 
varandra. Detta hade bidragit till ett mer tillförlitligt resultat. Detta tillförde kännedom 
för vad som sades under intervjuerna, genom att ha fått bekantat sig med innehållet. 
Tanken var att detta var den bästa metoden för den föreliggande studien. Den valda 
metoden gjorde det möjligt för oss att få känna hur det var att vara ”forskare”, vilket 
upplevdes som positivt, men ett stort och krävande arbete. 

En kritisk aspekt var studiens tidsram. Observationer var också en önskvärd metod, 
men på grund av tidsramen var det inte möjligt att hinna med. Hade observationer 
gjorts kunde studiens resultat kanske sett annorlunda ut. Det hade varit väldigt 
intressant att se om det förskollärarna svarade i intervjuer stämde överens med hur de 
arbetar ute i verksamheten. Antal intervjufrågor påverkades också av tidsramen.  

Under studiens gång reflekterades och diskuterades studiens resultat och hur det 
påverkade undersökningens validitet och reliabilitet. Inför varje intervju skedde stora 
förberedelser som bidrog till fördjupade kunskaper om ämnet. Intervjuerna 
genomfördes enskilt, vilket ledde till att ingen behövde känna maktperspektiv under 
intervjuerna. Det upplevdes som att förskollärarna kände sig bekväma och fick känslan 
av att de tyckte att det valda ämnet var svårt men väldigt intressant och viktigt. 

Genom valet av att intervjua förskollärare i olika åldrar och generationer och med 3–
27 års yrkeserfarenhet ansågs studiens överförbarhet vara goda och pålitlig. Studiens 
trovärdighet hade varit större, om den föreliggande studien hade sträckt och vänt sig 
till ett bredare område, med det menades förskolor i fler kommuner och om det inte 
hade gjorts ett bekvämlighetsurval. Hade förskollärare valts som inte var kända för oss 
hade resultatet troligtvis blivit helt annorlunda. Bekvämlighetsurvalet gjordes på 
grund av studiens tidsaspekt.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur förskollärare arbetat med lek som lärande i 
förskolans verksamhet och hur de definierar lek och lärande, då det var två aspekter 
som gick hand i hand med varandra. Vi har valt att analysera och diskutera studiens 
resultat genom två avsnitt: 6.2.1 Hur förskollärarna arbetade med lek som lärande i 
förskolans verksamhet och 6.2.2 Förskollärarnas definition av vad lek respektive 
lärande var. 

6.2.1 Hur förskollärarnas arbetade med lek som lärande i förskolans 
verksamhet 

Resultatet av studien visade att lek kopplade samtliga förskollärare till glädje, samspel 
och gemenskap likt Knutsdotter Olofsson (1987, 1992, 2015). För att de skulle ske ett 
lärande behövde lek och lärande vara lustfylld och roligt, eftersom det var då som ett 
lärande var som störst. Målet med lek var att väcka nyfikenhet och intresse hos barn 
och de skulle få lära sig att utforska och samarbeta med varandra. 

Att arbeta med lek som ett lärande var vad samtliga förskollärare som intervjuades 
gjorde dagligen. Att ta stöd av lek för lärande har en positiv inverkan på barn. Enligt 
İbrahim och Abdulgafur (2018) är det genom lek som barn får utveckla och träna sin 
fysiska, sociala, emotionella, mentala och språkliga utveckling. 

Vygotskij menar att lek är självvald och genom lek kan barn inte misslyckas. Detta 
innebär att lek blir riskfri för barn och de kan ändra planen och går vidare utifrån det. 
Lek kan ske enskilt och är alltid till grunden social på så sätt att genom lek gestaltas 
barns händelser som sker tillsammans med andra (Smidt, 2010). Men skiljde sig 
arbetet åt beroende på vilken ålder som förskollärarna arbetar med? Detta var något 
som studiens resultat visade. Enligt de förskollärare som intervjuades i den 
föreliggande studien, handlade arbetet med lek på en småbarnsavdelning om att 
anpassa sig efter barns utvecklingsnivå. Att förskollärarna utmanade och ställde frågor 
om barns lek för att få barn att skapa diskussion och dialoger med varandra och att det 
tillsammans skulle hjälpas åt. Det ville säga, att barn lär sig och utvecklas på liknande 
sätt och genom att samspela med varandra. Vilket ett lärande bygger på (Johansson & 
Pramling Samuelsson, 2007). 

Vygotskij menar att uppnå en effektiv och lyhörd undervisning måste förskollärare 
först ta reda på hur mycket förskollärare kan och vet om barns liv. Förskollärare 
behöver ta reda på vad barn har för intressen hemma och i övriga samhället, även vilka 
personer som är viktiga för barn. Kortfattat behöver förskollärare veta vad barn tycker 
om, vad han/hon njuter av, vad barn oroade sig för samt vilka upplevelser som är 
viktiga för barnen. Genom att veta dessa saker kan förskollärare utforma 
undervisningen på ett sätt som fångar och intresserar barn och att förskollärare och 
barn har skapat en trygg och god relation (Smidt, 2010). Utifrån detta visade studien 
att lek var ett viktigt verktyg att använda för att uppnå ett lärande. 

Studiens resultat var att på en småbarnsavdelning fokuserade förskollärarna sig på att 
arbeta med lek för att stärka språkutvecklingen. Där de använde sång, ramsor och 
sagor som ett redskap/aktivitet. Att arbeta i en verksamhet där förskollärarna arbetar 
med sampel skapar en starkare verksamhet för just språkutveckling, men också övrig 
utveckling, lärande och välbefinnande (Niss & Söderström, 2015). 
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Arbetet på en storbarnsavdelning såg lite annorlunda ut. Där användes lek för att få ut 
ett specifikt budskap. Förskollärarna berättade att de använde samlingar som ett 
lärtillfälle i förskolans verksamhet. Tankarna kring detta var att förskollärarna hade 
planerat en aktivitet som de sedan gjorde tillsammans med barn i samling för att få ett 
lärande. Förskollärarna berättade att det var viktigt att förskollärare tog tillvara på dem 
tillfällen i förskolans verksamhet som erbjöds och skapade ett lärande utifrån det. 
Samlingar var ett sådana tillfällen, men även matsituationerna som förskollärarna 
också nämnde. Just samlingar och matsituationer var vanligt situationer som skedde i 
verksamheten. Var sedan förskollärarna pedagogiska och tänkte på att benämna det 
man ville förmedla rätt, så blev det ett lärande i sig och detta handlade om att vara 
professionell och skicklig i sitt arbete. 

Förskollärarna pratade hela tiden om hur viktigt det var att lek och lärande var roligt, 
eftersom det var då som lärande var som störst. I intervjuerna med förskollärarna 
pratade samtliga om hur viktigt glädjen var för lärande och utvecklingen. Men samtliga 
har förskollärarna också sagt att lek behövde vara tråkig, för det även då skedde ett 
lärande. Det var viktigt för barn att lära sig att allt i livet inte alltid behövde vara roligt. 
Detta förde med sig en lite tanke för oss. Arbetet med lek betyder att barn utvecklas 
inom många olika områden. Framför allt utvecklas barn känslomässigt (Antopolskya, 
Zhuravleva & Baybakova, 2017; Brodin & Lindstrand, 2008). Vilket är något viktigt att 
tänka på när man arbetar med lek. Lek är viktigt och tillhör barns värld och vardag 
(Lillemyr, 2002; Ärlemalm-Hagsér, 2008). Lek behövde inte alltid vara rolig, tråkigt 
var också en känsla som barn behövde få känna av. För då uppskattades stunderna när 
något var glädjande mer. 

6.2.2 Förskollärarnas definition av vad lek respektive lärande var 

I studien återkom hela tiden hur man definierar vad lek respektive lärande var. 
Definitionen av lek respektive lärande är omfattande (Lillemyr, 2002; Ärlemalm-
Hagsér, 2008; Brodin & Lindstrand, 2008; Nilsson, Grankvist, Johansson, Thure & 
Ferholt, 2018 Detta beror på att det är olika för alla och för att lek finns i många olika 
former (Lillemyr, 2002). 

Studien visade att förskollärarna menade att lärande var något som skedde när barn 
utförde en lek. Lek var själva aktiviteten som barn gjorde och lärande blev resultatet. 
Att barn lekte när de lärde och lärde när de lekte. Brodin och Lindstrand (2008) påstår 
att barn inte leker för att lära, de leker för att det är roligt. Lek och lärande är lite så 
som Engdahl och Ärlemalm-Hagsér (2015) beskriver. Att “barn är i lek men lärande är 
i barnet” (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015, s. 146). Det handlar om en inre process 
hos barn som det själva inte är medvetna om. Barn var som öppnade kanaler som 
förskollärarnas resultat beskrev, där ett lärande skedde hela tiden, utan att de var 
medvetna om det. Thulin (2011) hävdar att lärande är som en process, om hur barn går 
tillväga eller gör för att lära sig. Förskollärarna menade att lärande sågs som en 
lärandeprocess där både gamla och nya kunskaper och erfarenheter bearbetades. Inom 
det sociokulturella perspektivet handlar lärande bland annat om att lärande sker i ett 
samspel med andra, både individuellt och kollektivt (Ehrlin, 2012). Lärande är en 
social process som påverkas av barns tidigare kunskaper och erfarenheter, sociala och 
kulturella sammanhang (Williams, 2006; Benn, 2003; Johansson & Pramling 
Samuelsson, 2007). 

Lärande skedde genom sampel med andra människor. Där barn lärde tillsammans och 
detta lärande bidrog till barns utveckling och lärande. Alla var beroende av varandra. 
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Människor gick lite hand i hand med varandra. Precis som lek och lärande. 
Förskollärarna instämde med Vygotskij om att människor måste ta hjälp av flera olika 
redskap för att lösa, förstå och analysera problem (Jakobsson, 2012). Samspel var den 
viktigaste drivkraften för barns utveckling och lärande. Det var viktigt att våga ta hjälp 
av de människor som kunde, precis som förskollärarna var inne på. Barn och vuxna 
blev aldrig fullärda och skulle därför ta till vara på varandra och samarbeta. Genom 
kamratskap skapades och utvecklades idéer tillsammans och genom detta fann 
människor en respekt hos varandra. Det skapas rättvisa åt alla människor (Williams, 
2016) och enligt förskolans läroplan (Skolverket, 2016) ska förskolans bygga på en 
demokratisk grund. 

6.2.3 Slutsats 

Lek och lärande var väldigt komplext och var för oss inte möjligt att skilja åt då de gick 
hand i hand. Under tidigare verksamhetsförlagd utbildning hade vi observerat att lek 
hamnade i skymundan utan något syfte. Detta var något som vi ville ta reda på mer om, 
vad som gjorde att lek glömdes bort och framförallt varför det glömdes som ett verktyg 
till lärandet. Vi kunde dra flera slutsatser av studien, bland annat att flera av 
förskollärarna ansåg att lek var något lustfyllt och skedde i samspel med andra. 
Förskollärarna var medvetna om hur lek kunde användas för att uppnå ett lärande, 
däremot så fick vi känslan av att det sällan fanns tid att synliggöra hur lek användes 
som verktyg i lärande utan man uppmärksammade bara lärande.  

Vi fann att förskollärarna gärna ville vara närvarande vid lek men rädda att störa eller 
förstöra barns lek. De intervjuer vi gjorde på avdelningar för barn 1-3 år var oftare mer 
närvarande som stöd och hjälp än vad som framkom i intervjuerna på avdelningar för 
barn 3-5 år. Detta trodde vi berodde på att de mindre barn befann sig i en annan 
utvecklingsfas. Barn i den åldern behövde mer stöd i samspel med andra än vad större 
barn behövde. Vi trodde att detta berodde på att de mindre barn ännu inte hade 
språket. Med hjälp av ett samspel med andra människor bidrog det till barns 
språkutveckling (Lillemyr, 2002; Niss & Söderström, 2015). 

Förskollärarna använde lek i förskolans verksamhet. Syftet var att använda lek som ett 
lärande, men att det var svårt att hinna planera och hålla i lek på grund av tidsbristen 
som tyvärr fanns i verksamheten idag. Förskollärarna såg lärande som utveckling och 
något som skedde hela tiden, medvetet och omedvetet. Vår uppfattning av lek blev att 
lek sågs som en metod i utvecklingen. Att lek var en tidsaspekt som hade en betydande 
roll för barns utveckling. 

Som vi nämnt ovan så var lek och lärande inte samma sak, men begreppen var 
omfattande att definiera. Det har inte varit lätt att skilja begreppen åt och då 
definitioner av lek och lärande har och är röriga. Det har varit omfattande för oss i 
studien att tyda om lek och lärande var kopplade till barn eller verksamheten. 

Vår slutsats av studien är  att lek och lärande är två viktiga aspekter för barns 
utveckling i förskolans verksamhet och att det är något som förskollärarna var 
medvetna om och strävade efter att arbeta med. Det är viktigt att det fanns en tanke 
och syfte bakom lek som gjorde att det blev ett lärande, då detta inte alltid var en 
självklarhet på grund av tidsbristen. Arbetet i förskolans verksamhet innebar att man 
tillhörde en gemenskap där samspel med andra människor hade en betydande roll 
(Skolverket, 2016). Det var därför viktigt att vara en närvarande förskollärare som 
fanns där för barns trygghet. Då förskolan var en plats där barn skulle känna sig trygga. 
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6.2.4 Studiens betydelse 

Denna studie är nödvändig att göra av den anledningen att lek och lärande är två 
viktiga områden i förskolans verksamhet som bör uppmärksammas mer. Lek är en 
viktig metod som förskollärare ska använda och förhålla sig till. Lek och lärande är två 
viktiga områden för barns utveckling som förskollärare ska arbeta med dagligen i 
förskolans verksamhet. Då lek och lärande har en stor betydelse och bidrar till barns 
utveckling och lärande. De är två begrepp som är omfattande att definiera, på grund 
av att de går hand i hand med varandra, men att ett lärande inte enbart behöver ske 
genom lek utan ett lärande är något som pågår hela tiden. Den föreliggande studien 
bidrar till ett tänk och fundering av att det kan vara omfattande att skilja begrepp åt. 
När de gäller just lek och lärande är det viktigt att lära sig att skilja de åt, att veta att de 
är två olika begrepp med olika betydelser. Då det har betydelse för hur förskollärare 
använder aspekterna för barns utveckling i verksamheten. 

6.2.5 Vidare forskning 

Efter arbetet med den föreliggande studien upplevde vi att många av de frågor som vi 
hade har besvarats men också väckt nya intressen. Under studiens gång har det dykt 
upp tankar om förskollärare verkligen arbetade med lek på de sätt som vi hade fått 
beskrivet för oss i studiens resultat. Det skulle vara intressant att göra en vidare 
forskning med observationer som metod, för att se om resultatet stämde överens med 
svaren. Det hade också växt intresse hos oss om vilka aspekter förutom lek som 
förskollärare arbetade med som metod i förskolans verksamhet. Till exempel hur 
förskollärare arbetade med miljön som metod eftersom det i förskolans läroplan 
(Skolverket, 2016) stod att förskolan ska erbjuda en miljö som stimulerade till lek och 
lärande och enligt UNICEF Sverige (2009) har alla barn rätt till att leka. 
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Bilaga 1 Missivbrev 

Missivbrev 

 

Hej! 

 

Vi är två förskollärarstudenter från Mälardalens Högskola, Eskilstuna, som just nu har 

påbörjat vårt självständiga arbete. Vi har planerat att göra ett arbete där syftet är att ta 

reda på vad förskollärare anser att lärande respektive lek är och hur leken används ute 

i verksamheterna. 

 

Som metod har vi valt att göra personliga intervjuer som kommer att ta ca 30 minuter. 

Materialet som vi får in kommer att analyseras av oss studenter och sedan presenteras 

i vårt examensarbete på förskollärarutbildningen vid Mälardalens Högskola. 

Undersökning kommer att följa alla etiska regler som finns för forskning. Inga namn 

på er respondenter eller förskola kommer att nämnas i arbetet. Vilken kommun som 

förskolan ligger i kommer också att förbli konfidentiellt.  

 

Ditt deltagande i arbetet är helt frivilligt och du får gå ifrån eller avbryta intervjun när 

du vill, utan motivering eller negativa konsekvenser för dig. Examensarbetet kommer 

att publiceras via databasen DiVA som du kan ta del av via länken nedan 

http://www.diva-portal.org när arbetet är klart. 

 

Har ni några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till oss eller vår handledare.  

På förhand tack för din medverka. 

 

 

 

Hälsningar,  

 

Student: Maria Larsson   Student: Linnéa Ekholm 

mln14007@student.mdh.se  lem16001@student.mdh.se          

Tele:    Tele: 

 

 

 

Handledare: Lena Bäckström 

lena.backstrom@hkr.se 

Tele:  

 

 

http://www.diva-portal.org/
mailto:mln14007@student.mdh.se
mailto:lem16001@student.mdh.se
mailto:lena.backstrom@hkr.se
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Bilaga 2 Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

 

Allmänt: 
Hur gammal är du: 
Hur många år har du arbetat inom förskolan: 
Vilken ålder arbetar du med: 
 
Ämnesfrågor: 
Vad tänker du på när du hör ordet lek? 
 
Vad är lek för dig? 
 
Vad tänker du på när du hör ordet lärande? 
 
Vad är lärande för dig? 
 
Vad tror du barn lär sig genom leken? 
 
Hur ger du stöd åt barnens lek?  

- Kan du ge några konkreta exempel? 
 
På vilket sätt anser du att leken bidrar till barns utveckling och lärande? 
 
Hur ser du skillnaden på lek och lärande? 

- Kan du ge konkret exempel? 
 
Hur arbetar du med leken som lärtillfällen i verksamheten? 

- Kan du ge konkret exempel?  
 


