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Syftet med denna studie är att studera förskollärares och barnskötares uppfattningar 
kring lekens betydelse för barns lärande samt att jämföra om det framträder några 
likheter eller skillnader i deras uppfattningar. Som metod i denna kvalitativa studie 
har intervjuer använts. Fyra förskollärare och fyra barnskötare har intervjuats. I 
resultatet framkom att leken och lärandet hör ihop och att dessa två begrepp 
uppfattas gå ”hand i hand med varandra”. Det var flera likheter än skillnader i 
förskollärares och barnskötares syn på lekens betydelse för lärandet. I intervjuerna 
var det tydligt att förskollärarna oftare grundade sina svar på forskning medan 
barnskötarna svarade utifrån erfarenheter de har från praktiken.  
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: Lek, lärande, förskolan, förskollärare, barnskötare 
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1. Inledning 
Vi är två lärarstudenter som tidigare har gått barn- och fritidsutbildningen på 
gymnasienivå. Efter att ha gått den utbildningen upplevde vi att vi saknade kunskap 
om vissa ämnen för att kunna gå ut och arbeta inom barnomsorgen. På barn- och 
fritidsprogrammet finns det en kurs som heter Lärande och pedagogiskt ledarskap 
och i dennes kursplan står det att syftet med kursen är att ”utveckla kunskap om 
lärandet och dess förutsättningar samt om olika pedagogiska teorier och metoder” 
(Skolverket, 2010). Den kursen innehåller åtta mindre kurser och den enda som 
berör begreppet lek är Ledarskap inom lek och idrott. 
 

Kursen Ledarskap inom lek och idrott fokuserar framför allt på ledarskap för lek- och 
idrottsaktiviteter samt lekens och idrottens betydelse för människors fysiska och 
psykiska välbefinnande. Kursen är valbar. (Skolverket, 2010). 

 
Det finns alltså en kurs på barnskötarutbildningen som innefattar området lek och 
den är valbar. Det anser vi är alldeles för lite eftersom att leken har en nyckelroll i 
barns lärande. I förskolans läroplan (Lpfö 98) (Utbildningsdepartementet, 
2006/2010) står det att leken skall främjas för att stimulera barns utveckling och 
lärande. Två terminer på lärarprogrammet, 60 högskolepoäng, berör begreppet lek 
och dess betydelse för lärandet. På lärarprogrammet belyses det hur viktig leken är 
för barns lärande och utveckling. Vi kan se att lek behandlas i olika omfattning inom 
utbildningarna men synliggörs skillnaderna även i praktiken? Har barnskötare och 
förskollärare olika sätt att se på barns lek och dess betydelse för lärande?  

 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att analysera och diskutera förskollärares och 
barnskötares uppfattningar om lekens betydelse för barns lärande i förskolan.  
  

 Vilken betydelse tillskriver förskollärare och barnskötare leken för barns 
lärande? 

 

 Finns det skillnader och likheter mellan förskollärares och barnskötares 
uppfattningar av lekens betydelse för barns lärande? Om ja, i så fall vilka? 

 

2. Forskningsbakgrund 
Under denna rubrik redovisas relevant forskning samt vad styrdokumenten skriver 
om lekens betydelse för barns lärande. 
 

2.1 Lek 
Leken är en del av barnets innersta väsen och barn leker vare sig omgivningen vill det 
eller inte. Leken kan kategoriseras som fri, spontan, engagerande, social och lustfylld 
(Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 2003). Enligt Lillemyr (1990) vävs lek 
och lärande in i varandra och lek används av barnet som ett verktyg för att samspela 
med andra individer. Genom leken lär barn känna sin omvärld, sig själv och sina 
gränser. Leken är allsidig och ändrar ofta karaktär.  
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Leken är svår att beskriva, menar Knutsdotter Olofsson (1992), och motsatser är 
något som kan beskriva leken till viss del, till exempel leken är på låtsas men ändå på 
riktigt. Den är rolig och ger glädje fast är också på djupt allvar. Ett möte mellan den 
inre och yttre världen sker i leken och upplevelser samt erfarenheter bildar de stoff 
som barnen använder sig av i leken. Tidigare erfarenheter utnyttjas i helt nya 
framställningar. Det som barnen har upplevt i den yttre världen sätter igång fantasin 
som de använder sig av i leken (a.a.).  
  

Barnets mentala utveckling börjar i leken enligt Vygotskij (1999; enl. Stensmo, 2007). 
Roll- och symbollekar bör därför vara centrala i verksamheten då de utvecklar 
barnets mentala utveckling. I leken bearbetar barn allt de sett, hört och upplevt 
(Stensmo, 2007). Människor erfar världen genom sina kroppar samt leken och 
lärandet blir till kroppsliga fenomen. Lek och lärande kan inte skiljas från barnets 
egen livsvärld, genom leken delar barnet med sig av sin livsvärld till andra. Barn 
skapar mening genom det de erfar i leken. Leken blir då en arena för barns lärande, 
meningsskapande och skaparförmåga (Johansson och Pramling Samuelsson, 2006). 
Ett omedvetet lärande sker i leken (Knutsdotter Olofsson, 1992). Hon menar att det 
sällan går att tala om efteråt vad man lärts sig utan det vet man bara. 
 

Lillemyr (2002) menar att i leken skapar barn erfarenheter, prövar och använder sin 
fantasi samt utforskar. De får även färdigheter i att förhålla sig till andra och i 
kommunikation. I leken lär sig och upplever barn en mängd olika saker. Leken är en 
metod för lärande och i leken kan barnen undersöka och experimentera olika 
upplevelser. Han hävdar att barn blir fullständigt motiverade och engagerade i leken 
och det gör den till en central del i barns lärande (Lillemyr, 2002). Leken behöver ett 
innehåll som intresserar barnet för att leken ska kunna utvecklas. Barnet yttrar sina 
tankar genom leken (Lindqvist, 2002). Johansson och Pramling Samuelsson (2003) 
lyfter betydelsen av ett lustfyllt lärande. I en lustfylld lärandeprocess utmanas barnen 
att upptäcka, iaktta och föreställa sig. En sådan situation fylls av glädje, lek och 
socialt samspel.  
 

Åm (1992) poängterar lekens betydelse för barnet och den glädje leken ger barnen. 
Ett antagande som stöds av Lillemyr (2002) som poängterar att det är viktigt att 
komma ihåg att det är roligt att leka för barn. Även Arnér och Tellgren (2006) 
framhäver att barnen tycker att leken är rolig utifrån det forskningsarbete i pedagogik 
som de har gjort som handlar om barnens syn på tillvaron. Barnen tyckte även att 
tiden inte räckte till för att leka så mycket som de ville. Detta var för att de vuxna 
hade andra saker som barnen skulle hinna med istället (a.a.).   
 

Leken kan signaleras på många olika sätt menar Knutsdotter Olofsson (2003). Leken 
ger ifrån sig olika signaler där omgivningen får ett meddelande genom beteende, 
ögon, röstläge och mimik. Barn talar med röster, skrattar och ser luriga ut då vet 
omgivningen att barnen vill leka.  
 

Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) menar att lekbegreppet har 
vidgats genom tiden och att det nu har förändrats och handlar idag om 
meningsskapande och olika slags överskridanden. Det svåraste med begreppet lek är 
att skilja det från andra begrepp som har med beteende och handlingar att göra 
(Lillemyr, 1990). Stensmo (2007) anser att i leken finns det många möjligheter, till 
exempel problemlösning, bearbetning av olika händelser och förmågan att utveckla 
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tänkandet. Tala, lyssna, räkna och läsa är färdigheter som barnen tränar i leken.  
 
Sandberg (2008) menar att lek hjälper barnen att hantera sin förståelse och sina 
erfarenheter av olika upplevelser och fenomen . Barnen har genom leken en möjlighet 
att lära känna sin omvärld samt träna sina färdigheter och kompetens. Hon 
poängterar även att språk, samspel, kommunikation, känslor, etik och rörelse lyfts 
fram i leken. Sandberg anser att lek och lärande hör samman fast barnet leker inte för 
att lära även om leken är en viktig del av lärandet.  
 

2.2 Fantasi 
Barn skapar ett sammanhang och en mening i leken och de är även kapabla att skilja 
på verklighet och fantasi menar Sandberg (2008). Vygotskij (1995) menar att 
erfarenheter och känslor tolkas och bearbetas i leken. Barnen berättar en historia i 
leken och de tolkar sina upplevelser. Allt som utmärker fantasiprocessen finns i 
leken. Han anser att den största kopplingen mellan fantasin och verkligheten är att 
fantasin alltid är skapad ur verkligheten och människans erfarenheter. Det är 
omöjligt att fantasin skulle skapas ur ingenting (Vygotskij, 1995). Barnen går in i 
fantasins värld genom leken och leken blir som ett mål i sig för barnet, den ger en 
inre tillfredsställelse (Lillemyr, 1990).   
 
Fantasi och lek liknar verkligheten men är inte verkligheten menar Knutsdotter 
Olofsson (1992). Inlevelseförmåga och föreställningsförmåga hör ihop med fantasi 
och det är den förmåga som gör att barnen till exempel kan uppleva stolar som ett 
tåg. Barnen använder sina egna erfarenheter av verkligheten i leken och fantasin. 
Tidigare upplevelser och händelser reproduceras i leken. Knutsdotter Olofsson 
uttrycker sig att fantasi är en flykt över verkligheten men inte från verkligheten. I 
barnens fantasi är ingenting omöjligt men det är viktigt att de lär sig skilja på 
verklighet och lek. Hon menar att förmågan att fantisera gör barnen fria.  
 

2.3 Lärande 
Barn lär sig på många olika sätt, till exempel genom att imitera, delta i något, iaktta, 
kommunicera med omgivningen (Johansson och Pramling Samuelsson, 2006). 
Johansson (2003) anser att i lärandet är det viktigt att barnen ses som kompetenta 
och är delaktiga. Hon menar att uppmuntran, reflektion och att barnen är aktiva är 
vägen till lärande men också samspelet med andra individer. 
 
Benn (2003) ser lärandet som en aktiv process där vuxna har en viktig roll som 
ledsagare, utmanare och medforskare för lärandet fast lärandet måste dock göras 
själv. Barn utforskar och undersöker sin omgivning för att lättare förstå och hantera 
den. Benn påpekar att lärande är en ständig process och pågår genom hela livet.  
 
Lärande sker oftast i samspel med omgivningen (Lillemyr, 2002). Lärandet är 
individuellt fast beroende av ett socialt sammanhang. Det är viktigt att lärandet är 
meningsfullt för barnet och lärandet bör kopplas till skapande och ge möjlighet för 
barnet att utforska och experimentera. Det enskilda barnets erfarenheter och 
kunskaps nivå måste ges hänsyn för att skapa lämpliga utmaningar för barnet. 
Lärandet är en del av hela barnet och det bör vara kopplat till handling och praktiskt 
utförande. Lillemyr beskriver kort kopplingen mellan lek och lärande då ”barnet är i 
leken” och ”lärandet är något som försiggår i barnet” (sid 64, Lillemyr, 2002).   
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Lek och lärande är olika dimensioner fast de har samtidigt flera gemensamma 
karaktäristiska drag. Lust och engagemang är ett villkor för lärande och med detta 
blir leken en källa till lärande (Johansson och Pramling Samuelsson, 2006). Stensmo 
(2007) lyfter fram Deweys uttryck “learning by doing” och dess betydelse, då lärande 
sker genom praktiskt arbete. Att barnet ska vara aktiva i lärandesituationen och den 
vuxne ska vara en handledare. Johansson och Pramling Samuelsson påpekar att lek 
och lärande är svåra att skilja på och är en del av varandra.  
 
Leken är ett bra sätt att stimulera barnens språkliga utveckling och lära dem hur 
språket fungerar och är uppbyggt (Arnqvist, 1993). Han presenterar tre olika grupper 
av språklekar som kan användas på förskolan. I den första gruppen är 
begreppsbildning och ordförrådet i fokus och han nämner att en bra lek för barnen är 
att de ska beskriva olika föremål som den vuxne har tagit fram. Den andra gruppen av 
språklekar har att göra med återberättande. Sagoläsning är något som förekommer 
kontinuerligt på förskolan och detta kan dras stor nytta av genom att låta barnen 
återberätta vad sagan handlade om. Den vuxne kan ställa frågor som till exempel vad 
handlar sagan om? och hur slutade sagan?. Tredje och sista gruppen som han tar upp 
är övningar om språklig uppmärksamhet. Där påpekar han att rim och ramsor är ett 
exempel som uppmuntrar barnen att träna sin språkliga medvetenhet (Arnqvist, 
1993). 
 
Lillemyr (2002) anser att lärande kan ske genom leken men även på andra sätt. 
Barnen lär sig genom upplevelser, experimenterande, förundran och skapande 
aktiviteter. Leken och olika skapande aktiviteter ger engagemang och inspiration för 
ett aktivt lärande. 
 

2.4 Samspel 
I leken sker en form av samlärande och får barnen välja själva vill de leka i samspel 
med andra. Leker två eller flera barn tillsammans ger de varandra möjlighet att ta del 
av andra lekvärldar än bara sin egen. (Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson, 
2003). Även Sandberg (2008) poängterar att barn lär sig i olika sammanhang och i 
samspel med andra sker utvecklingen.  
 
Lillemyr (2002) påpekar att barn socialiseras genom leken och leken är en social 
arena för barnen. I leken kan barn samspela och spela ut sina känslor tillsammans 
med andra individer (Lillmyr, 2002). Samspelet är en social process och som sker i 
samspel med omgivningen genom att lyssna, titta och samspela (Benn, 2003). Enligt 
Benn kan inte människan undvika att lära och lärandet är en del av människan. 
Frågan blir därför vad barnen lär sig och inte om de lär sig.  
 
Alvestad (2010) har observerat små barns förhandlingar i leken. Utifrån det har han 
kommit fram till att barn som hade vuxna i sin närhet kunde förhandla bättre med 
varandra i konflikter och i leken i jämförelse med barn som inte hade något vuxet 
sällskap i närheten. Alvestad kom även fram till att genom leken får barnen möjlighet 
att förhandla och det bidrar i sin tur till att de lär sig bli kreativa och nyfikna 
individer. Lindqvist (2002) lyfter fram att leken är en gruppverksamhet och fokus 
ligger på kommunikationen. Leken utvecklar samarbete hos barnen eftersom detta 
krävs då de ska kunna leka tillsammans.  
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2.5 Vuxnas betydelse för barns lek 
Enligt Lillemyr (2002) måste den vuxne ta barnens lek på allvar och det betyder att 
personal inom barnomsorgen måste ha respekt och grundlig kunskap om leken. Ifall 
det är så att den vuxne ska gå in i barnens lek kommer hennes grundsyn och 
uppfattning påverka vilken roll hon tar i leken. Vidare anser Lillemyr att det finns 
många fördelar med att den vuxne tar en del i leken med barnen. Fast detta måste 
göras med respekt för barnen, en viss försiktighet och på deras villkor. Han lyfter 
olika anledning till varför den vuxne kan gå in i leken. En av anledningarna kan vara 
att den vuxne har som målsättning att hjälpa ett barn in i leken och bli accepterad av 
de andra deltagarna. Andra orsaker kan vara att hjälpa barnen vidareutveckla leken 
samt att lära barnen olika rolltekniker för att kanske saknar grundläggande lek 
erfarenheter. Den vuxne kan även ha som mål när den går in i leken att hjälpa till att 
strukturera som till exempel om ett barn styr leken och det går ut över de andra 
barnen. Att använda leken som en del i en temaorganiserad undervisning i förskolan 
kan också vara ett bra hjälpmedel (a.a.).  

 
I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2006/2010) står det att alla vuxna 
som arbetar i förskolan ska samarbeta för att erbjuda barnen en god miljö för lek, 
lärande och utveckling. Sandberg (2008) och Lindqvist (2002) anser att det är viktigt 
att miljön runt barnet ger möjlighet till enskild lek och gemensam lek mellan flera 
individer och de menar att det en av de vuxnas uppgifter i förskolan. Även Åm (1992) 
påpekar att miljön är viktig för barnens lek ska stimuleras och vara givande. 
Planlösningar som inte är genomtänkta samt platsbrist är något som skapar avbrott i 
barnens lek och kan göra att konflikter uppstår och det är viktigt att de vuxna formar 
miljön på ett bra sätt (a.a.).  
 
I leken framgår en viktig del i barns lärande och samtidigt är det viktigt att de vuxna 
inte tar över barnens lekvärld utan den skyddas och lusten för att vilja leka inte tas 
ifrån dem. En annan viktig aspekt att tänka på är att de vuxna som jobbar i förskolan 
kan ha olika syn på lek och lärande och dess betydelse (Pramling Samuelsson och 
Asplund Carlsson, 2003). Även Johansson (2003) påpekar att alla som jobbar inom 
förskolan kan ha olika syn på lärandet och det är viktigt att arbetslaget tar reda på 
vilken syn de har både som individer och som arbetslag. En strategi som hon nämner 
för att de vuxna ska kunna stödja barnens lärande är att se och förstå det barnen gör 
som deras lärande. En del är att studera barnens aktiviteter och lekar och på det 
sättet förstå och upptäcka deras lärande. Ett förhållningssätt till barns lärande som 
inte används ofta är att de vuxna lägger fokus på att göra barnen medvetna om att de 
lär sig och hur andra lär sig. Det som då ligger i fokus är att få barnen medvetna om 
att de har en förmåga att lära sig (a.a.).   
 
Enligt Smith (1995) kan fri lek ge både kunskap och glädje, den kan även innehålla 
många upprepningar. Pedagoger har en nyckelroll i barnens lek genom att de kan 
stimulera, uppmuntra och utmana barnet det kan hjälpa barnet att utvecklas. Med 
hjälp av materiella saker som till exempel pussel kan pedagogen ge barnet en 
pusselbit med rätt svårighetsgrad. Vuxna kan även utmana barnen genom att delta i 
deras lek påpekar Smith. De vuxna är en viktig förebild för barnen lyfter Knutsdotter 
Olofsson (1993). Den vuxne behöver bjuda in barnet/barnen till lek för att barnen ska 
kunna få en bild av leken till exempel genom att något av barnen ser en trasig cykel 
och läraren lägger fram ett förslag på att göra en verkstad, då kan barnen ta del av 
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leken. Om den vuxne bara ser sandkakor som sand ser barnen också kakorna som 
sand. Hon lyfter fram att det är viktigt att personalen på förskolor leker tillsammans 
med de minsta barnen för leken kommer inte av sig själv. Leken kan skapa många 
världar där barnet kan försvinna in i för att bearbeta olika händelser och kunna 
uttrycka sina känslor och tankar både i sorg, glädje. De vuxna bör vara aktiva i 
barnens lek och visa sitt intresse, ge dem tid och se till att inte avbryta leken. Det är 
grunden i lekpedagogiken påpekar Knutsdotter Olofsson. Denna lekpedagogik leder 
till att barnen blir harmoniska, lugna, initiativrika, att de leker och att skapande 
verksamhet integreras i leken (a.a.).  
 
Åm (1992) nämner de engelska forskarna Wood, McMahon och Cranstoun (1980; 
enl. Åm, 1992) och deras syn på vuxnas roll i leken. De menar att inte de vuxna 
skulle delta i leken och speciellt inte i rollekar. Därför att det ansågs vara en stor risk 
till att barnen skulle domineras. De menar även att barnen får svårt att skilja på 
verklighet och fantasi när de vuxna är med i leken. Vidare påpekar Åm att den 
vuxnes roll i barnens lek kan vara att ge nytt material och vara i närheten och 
observera om konflikter uppstår. Barn tycker om att leka nära de vuxna därför måste 
de vuxna vara medvetna om att de inte är på samma plats hela tiden. Åm anser att 
det går att både respektera barnens lek samt delta aktivt. Rädslan för att den vuxne 
ska hämma barnens fantasi och frihet gör så att den vuxne inte ser de möjligheter 
som finns genom att vara med i barnens lek (a.a.).   

 
De vuxna ska sträva efter att se vad barnen gör och inte ingripa i leken om det inte 
behövs (Johansson, 2003). Fast hon påpekar även att vuxna som arbetar i förskolan 
kan ha ett förhållningssätt där de är med barnen och lek och arrangerar spontana 
leksituationer. Personalen använder lekar som ett stöd till lärandet (a.a.). Lillemyr 
(1990) anser att det är viktigt att de vuxna som arbetar i förskolan bör ha en 
medvetenhet kring vilket förhållningssätt de har till leken eftersom detta berör ens 
pedagogiska grundsyn. Han påpekar även att det är bra om de vuxna har en 
uppfattning om lekens olika funktioner som hjälper barnens lärande. Det är viktigt 
att personalen tar reda på fakta kring barns lek för att bli medveten om dess 
betydelse. Leken kan berätta för de vuxna hur barn lär sig saker. En pedagog kan dra 
nytta av leken utifrån tre perspektiv. Leken som problemlösning för barnet, leken 
som ett sätt för barnen att samspela och leken som ett verktyg för barnets motivation 
och jagutveckling (a.a.).  
 

2.6 Förskolans läroplan 
I både den nu gällande och den reviderade läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2006/2010) står det att leken är en viktig del för barns 
lärande och utveckling. Förskolans verksamhet ska genomsyras med medvetenhet för 
barns utveckling och lärande och tillgodose varje barns lärande individuellt. Genom 
det lustfyllda lärandet och leken stimuleras barnen med hjälp av olika former som till 
exempel att lösa problem, inlevelse, kommunikation, förmåga att samarbeta och 
förmåga till symboliskt tänkande. Genom leken får barnet möjlighet att bearbeta och 
uttrycka sina känslor, upplevelser och erfarenheter. Det står även att under dagen på 
förskolan ska barnen kunna välja mellan olika aktiviteter. 
 
I förskolan ska barnen vidare ges utrymme att använda sin egen fantasi och 
kreativitet i leken och lärandet. Verksamheten ska genomföras så att den utmanar 
och stimulerar barnens lärande. Förskolan har som mål att främja leken och det 
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lustfyllda lärandet och även ta till vara på barnens intresse för att vilja lära sig och 
erövra nya erfarenheter. Samspel mellan vuxna och barn samt mellan barn och barn 
är en viktig del i lärandet. I lärandet ska barngruppen ses som en stor del och 
förskolan ska stödja barnen i att se sig själva som lärande individer. Miljön ska vara 
trygg och utmana till lek och lärande. Arbetslaget bör diskutera innebörden av 
begreppet lärande för att sedan kunna främja det (a.a.). 
 

3. Metod 
Under metoddelen kommer vi att redogöra datainsamlingsmetod, urval, 
genomförande, databearbetning, analysmetod och etiska ställningsstaganden. 
 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Vi har valt att göra en kvalitativ studie och då handlar det om att tolka och förstå 
respondenterna i studien (Stukát, 2005; Denscombe, 2000). Vi har använt oss av 
kvalitativa semistrukturerade intervjuer (se bilaga 2). Vår strävan var att få öppna 
svar från informanterna och kunna ta del av deras tankar och erfarenheter, genom att 
använda öppna frågor där informanterna får förklara istället för bara svara ja och nej 
så begränsas inte informanterna (Stukát 2005). Ju större utrymme den intervjuade 
personen får desto mer minskar jämförbarheten mellan intervjuerna. Genom att vi 
genomförde en jämförelsestudie ville vi att intervjufrågorna skulle vara tydliga så de 
inte kunde sväva ut för långt och börja tala om någonting annat men det var viktigt 
att det inte bara var ja och nej frågor. 
  
Vi genomförde enskilda intervjuer för att det skulle bli lättare att fokusera på varje 
enskild deltagare. Detta underlättar även när ljudinspelningen ska behandlas 
eftersom det är svårare att transkribera när det är flera respondenter som talar menar 
Denscombe (2000). Nackdelar med enskilda intervjuer kan vara att det är 
tidskrävande. Om intervjun genomförs med bandinspelning kan det vara svårt att 
höra vad informanterna säger (a.a.). Under en av våra intervjuer med en barnskötare 
märktes detta mycket väl då det var svårt att höra vad hon sa. Hon talade tyst och 
efteråt noterades att bandspelaren var för långt ifrån respondenten. Detta var en av 
de intervjuer som genomfördes tidigt och misstaget upprepades inte vid de 
återstående intervjuerna.  
 

3.2 Urval 
Deltagarna i denna studie består av fyra förskollärare och fyra barnskötare. Flera av 
förskollärarna har arbetat under en längre tid inom förskolans verksamhet. En av 
dessa respondenter läste på 80-talet och har arbetat inom förskolan i 22 år. De flesta 
arbetar idag med barn i åldern 2 – 5 år. Endast en av förskollärarna arbetar med de 
minsta barnen i åldern 1 – 3 år. När barnskötarna intervjuades framkom det att alla 
utom en är utbildad barnskötare. Den som inte har barnskötarutbildning har tidigare 
arbetat som säljare. Vi valde att intervjua denna person, fast hon inte hade 
barnskötarutbildningen, för att hon var anställd som barnskötare, ansågs sig vara en 
barnskötare och hade arbetat en längre tid inom barnomsorgen. Barnskötarna har 
arbetat en längre tid inom förskolan. De flesta av barnskötarna arbetar idag med 
varierade åldrar allt från 1 år till 9 år, eftersom att de jobbar som vikarier inom 
barnomsorgens bemanningstjänst. En av barnskötarna arbetar just nu med autistiska 
barn som är runt 11 – 15 år, men har många års erfarenhet inom förskolan.  
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Urvalet av deltagarna till intervjuerna genomfördes genom att vi tog kontakt med 
förskolor vi tidigare haft kontakt med i andra sammanhang. Vi gav ut ett missivbrev 
(se bilaga 1) och frågade om intresse för att delta i vår undersökning, därefter 
bokades intervjuerna in. En av de som intervjuades hade vi fått kontakt med genom 
en av våra handledare. Handledaren gav en kollega som förslag till vår intervju och på 
det sättet fick vi kontakt med henne.  
 

3.3 Genomförande 
Sex av intervjuerna genomfördes på tre olika förskolor i samma kommun. De sista två 
genomfördes i respondenternas egen hemmiljö. Stukát (2005) menar på att det är 
viktigt att miljön ska vara ostörd och upplevas som trygg för deltagaren. Det uppkom 
ett störningsmoment under en intervju med en förskollärare, efter två frågor 
uppmärksammades det att bandspelaren inte spelade in. Vi fick då börja om från 
början, förskolläraren var tillmötesgående och ställde gärna upp igen, därför hade 
detta missöde ingen större påverkan på intervjun. Intervjuerna var upp till 30 
minuter långa. Två av åtta intervjuer varade i endast 10 minuter, respondenterna 
talade då fort. När vi gick igenom det material vi hade samlat in ansåg vi att detta 
räckte och gjorde därför inga kompletterande intervjuer. Intervjuerna genomfördes 
individuellt med en deltagare respektive en intervjuare. Fördelarna enligt Stukát 
(2005) med att fler deltar är att två personer som intervjuar kan upptäcka olika saker 
och de kan även bestämma att de ska ha olika fokus under intervjun. En risk som 
dock finns är att de som blir intervjuade hamnar i ett underläge och detta kanske kan 
påverka svaren i intervjun.  
 

3.4 Forskningsbakgrund 
En komplikation som vi stött på är att hitta tidigare forskning och litteratur kring vårt 
ämne. Det finns mycket relevant litteratur kring lekens betydelse för deras lärande 
men vi har dock inte hittat någon forskning kring likheter och skillnader mellan 
förskollärares och barnskötares syn på lek. En aspekt kan vara att det faktiskt inte 
finns någon sådan forskningen eller en annan anledning kan vara att vi kanske helt 
enkelt inte har hittat det. Vi riktade in oss en stor del på bibliotek och använda oss av 
sökord lek, lärande, förskolan, förskollärare, barnskötare. Skolporten.com är även en 
hemsida som vi använde för att hitta forskning och avhandlingar. Efter att vi samlat 
in material läste vi och bearbetade den forskning kring lek vi hittat. I 
forskningsbakgrunden kategoriserades sedan detta under rubrikerna lek, fantasi, 
lärande, samspel och vuxnas betydelse för barns lek och läroplan.  
 

3.5 Databearbetning och analysmetod 
De svar vi fått genom intervjuerna transkriberades och sammanställdes under vår 
resultatdel. Kategoriseringen under resultatdelen bygger på vårt syfte och 
frågeställningar för att det ska vara lätt att se vad respondenterna svarat på de olika 
frågorna. Resultatet jämfördes sedan med den forskning och litteratur vi har i vår 
forskningsbakgrund.    
 

3.6 Etiska ställningstaganden 
Vi har tillämpat de forskningsetiska reglerna från Vetenskapsrådet (2010). Det 
betyder att de intervjuade blev informerade om syftet med studien och att det var 
frivilligt att delta och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. Vi gav ut ett 
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missivbrev till alla tilltänkta respondenter där syftet framkom liksom villkoren för 
deltagande. Det framkom också att ljudinspelningarna skulle komma att raderas vid 
examensarbetets slut. Under studiens gång har vi skyddat personerna enligt 
konfidentialitetskravet, det betyder att respondenterna inte kan identifieras av 
utomstående i resultatet. Det insamlade materialet har endast använts till vårt 
examensarbete. 
  

4. Resultat 
Här nedan beskrivs resultatet från de genomförda intervjuerna. Resultatet 
disponeras genom att en kontinuerlig jämförelse mellan både förskollärare och 
barnskötare men också inom respektive yrkeskategori. 
 

4.1 Lek 
Förskollärarna anser att leken har stor betydelse och är en viktig process för 
människor i alla åldrar. De lyfter fram att genom leken bearbetar vi 
vardagsupplevelser, vi tar del av drömmar, fantasi och att kunna samspela med 
varandra. Samtliga förskollärare relaterar lek till begreppet kreativitet och ser att 
barns sociala och motoriska utveckling tar sin början redan vid födseln. En av 
förskollärarna säger:  
 

Lek är nåt mycket viktigt för alla barn i alla åldrar och det börjar redan tidigt när 
barnen… alltså när de föds att man leker med de från början. Stimulerar de till lek för 
det ökar ju fantasin, kreativiteten… det mesta hela livet bygger på att… alltså barn som 
lär sig leka tycker jag hanterar konflikter bättre och blir mer sociala. Liksom lär sig hur 
man är mot kompisarna man kan göra så mycket genom lek. 

 
Tre av barnskötarna lyfter fram att det ska vara mycket lek och att det är viktigt att få 
leka för barnen. Alla barnskötarna nämner att begreppet lek handlar om social 
kompetens, empati, turtagning, personlig utveckling, nyfikenhet, fantasi, skapande 
och lärande men också att barn bearbetar vardagsupplevelser i leken. En av 
barnskötarna är lite osäker och behöver fundera en stund men sedan lyfter hon fram:   
 

Lek, men gud jag kan det.. (tänker en lång stund). Nä jag vet inte de lär sig genom 
leken. Det är viktigt att få leka (skratt). 

 
Samtliga förskollärare beskriver att de fått sin uppfattning om begreppet lek genom 
egna erfarenheter, men även tagit del av det genom akademiska studier. När frågan 
ställs om hur barnskötarna har fått kunskap om begreppet lek svarar tre av 
respondenterna genom egna erfarenheter och genom att observera barn, på det sättet 
tagit del av lekens betydelse. Den fjärde barnskötaren svarar inte riktigt på frågan 
utan fortsätter prata om begreppet lek och förklarar vidare kring det. För att 
sammanfatta i helhet har alla till viss del fått sin uppfattning genom utbildning, 
erfarenheter, fortbildningar, kurser och föreläsningar. 

 
Samtliga förskollärare nämner i första hand att synen på leken inte har förändrats 
genom åren de har arbetat inom förskolan. Lite längre in i intervjuerna ändrade sig 
majoriteten och började tala om att det kanske var en liten förändring på något sätt i 
alla fall, som till exempel en förskollärare säger: 
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Synen på leken... något förändrad? Jag kan inte säga att det är så himla förändrat. 
Leken har förändrats men inte synen på leken är så förändrad. Något mer att man 
inser vikten med lek att man lyfter det lite mer och avsätter egentligen i planeringen 
att man planerar in lek en på ett annat sätt an man gjorde tidigare. Lekens betydelse, 
det är väl viktigare nu. Fast det har de ju alltid varit. Men just att man förstår viktens 
betydelse gör att man planerar in frilek till exempel då i våra rutiner egentligen. Så på 
det sättet har den blivit förändrad. Mer kunskap och mer att man som sagt vet hur 
viktigt det är. 

 
Förskollärarna anser de att kunskapen och förståelsen för leken har förändrats 
genom åren och att den har blivit viktigare nu och att vi planerar in leken mer i den 
dagliga verksamheten. En av förskollärarna anser att synen på leken inte har 
förändrats sedan 90-talet men däremot menar hon att den har blivit viktigare nu. 
Hon svarar 
 

Jag tror inte, nej jag tycker inte de. Däremot så kan det skifta lite beroende på liksom 
inte synen överlag men beroende på vem som jobbar. Alla har inte riktigt samma syn 
och det är ju naturligt och kanske inte alla förskolor kanske ser på leken men överlag 
så tycker jag att det som var då i slutet på 90-talet. Det är så nu men kanske lite 
viktigare. Man förstår mer och mer hur betydelsefull leken är. I så fall ha det 
utvecklats på ett positivt sätt. 

 
Samtliga barnskötare är alla överens om att synen på leken har förändrats. En av dem 
svarar bara ” Ja, det tycker jag.” Den som har arbetat kortast tid inom förskolan, fyra 
och ett halvt år, hade inte sett någon stor förändring men hon hade mest hört från 
andra som jobbar inom yrket att det hade skett en förändring. Det som dem lyfter 
fram är att den är friare nu än vad den var förut. En av barnskötarna säger 
 

Nu är det oftast mer fritt att de kan vara mer flexibla och inte ha det gamla styrda 
leken utan att de kan fortsätta leka fast det är mellanmål till exempel eller ja alltså det 
är mer fritt, ja. 

 

4.2 Lärande 
Samtliga förskollärare anser att lärande är något vi gör hela tiden och att vi tar till oss 
lärandet från vår omgivning och de individer som finns runt oss till exempel 
kompisar och föräldrar. Två förskollärare uttrycker sig så här: 
 

Lärande... Alltså vi lär hela tiden. Jag lär mig fortfarande varje dag nånting nytt. Och... 
barn det är på samma sätt. Barn lär sig oerhört mycket. Det här är en viktig ålder. Barn 
är väldigt vetgiriga och vill lära sig. Törstar efter att lära sig och det är så som, så vi 
utvecklas. Lärandet. Det är en ständig process genom hela livet. Och där är det viktigt 
att vi lyssnar in vad vill barnen lära sig. Vad är viktigt för dom här och just nu. Vad är 
de nyfikna på att få veta.  

 
Lärande är något som pågår hela tiden. Det är samma där att redan i tidig ålder så lär 
sig ju barnen allt från sina föräldrar... när de föds, till exempel när man sjunger blinka 
lilla stjärna lärandet det sker hela tiden man lär sig av varandra som små småbarn… 
kompisar och från sina pedagoger och föräldrar därför är det viktigt att man är en bra 
förebild att man försöker vara det så det ja eh lärande det pågår hela tiden som sagt 
även som vuxen man lär sig hela tiden. 

 
En tredje förskollärare säger ”det är spännande att jobba med portfolio på det viset 
att synliggöra lärandet. Det blir viktigt att vi gör det”. Samtliga barnskötare anser att 
begreppet lärande är då barnen lär sig olika saker. En svarar på den här frågan: 
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Inte gångertabellen på lågnivå men alltså att hur man verkligen har de hur många 
barn ska det räcka till. Att inte vara egoistisk. Jag vill ha ett helt äpple men det finns 
bara 3 äpplen och det är 9 barn hur ska vi dela upp så att alla får lika mycket. Handlar 
mycket om rättvisa. Och det är också begrepp. Att kunna lära sig räkna. Öhm, hur ska 
jag formulera de då? Nu blev det svårt. Men för att kunna avgöra i en situation. Det är 
alldeles för många barn här i det här rummet. Ja, men det är så svårt att förklara. Att 
få in begreppet att mängd, alltså en eller tio. Vad är för lite och vad är för mycket. Så 
kan jag tycka. 

 
Två av barnskötarna förklarar begreppet lärande som en del av leken. En av dem 
säger ”lärande alltså det ska vara en lek”. Den barnskötare som arbetat längst inom 
barnomsorgen säger att  
 

Ja det är väl det när man ska lära sig former och trianglar och lite färger och sånt… det 
är väl det jag tänker på räknesätten och det alltså smått i små skalor.  

 
Alla förskollärarna lyfter fram olika aspekter kring hur de utvecklat sin förståelse för 
barns lärande. Tre av dem nämner att de tagit till sig uppfattningen kring begreppet 
lärande genom erfarenheter från barndomen, men även från utbildning och arbete. 
Vi tolkar att barnskötarna tagit till sig av uppfattningen om begreppet lärande genom 
erfarenheter från arbetslivet. En av respondenterna säger ” Ja, man har ju varit med 
på samlingar åh sånt där i många år”.  
 

4.3 Lek och lärandets relevans för varandra 
Samtliga förskollärare är väldigt övertygande om att leken och lärandet går hand i 
hand. En av förskollärarna lyfter fram att  
 

För att få ett lustfyllt lärande så måste leken vara inblandad på nåt vis. Så föräldern 
kanske tycker, va har dom bara lekt idag? Ja men då har dom verkligen lärt sig nåt. 
Om dom bara, inom situationstecken, har lekt. Då har lärandet fått blomstra. 

 
Alla barnskötare är eniga om att leken och lärandet är relevanta för varandra och de 
lyfter fram att barnen lär av varandra och lär sig även empati.  
 
Samtliga förskollärare upplever flera möjligheter till att använda leken i en 
lärandesituation. Däremot är det en av respondenterna som erkänner att hon är lite 
dålig på att använda det i språkliga aktiviteter och vill utveckla det mer. Hon säger  
 

Jag själv tycker att det är svårare med språket. Varför vet jag inte. Det finns ju enormt 
mycket rim och ramsor och sånger. Man kan klappa sina namn i takt och såna här. 
Mycket språkuppbyggnad på det sättet men jag har nog kommit av mig litegrann där.  

 

En annan förskollärare säger  
 

Sitter vi på ett möte till exempel och vi får göra en lek som är vinklad mot det ämne 
som vi ska prata om så blir man mer vaken och det är roligare. 

 

Det vi har kommit fram till är att alla barnskötarna anser att det finns möjligheter att 
använda leken i en lärande situation. De lyfter fram olika övningar och aktiviteter 
som kan användas i olika lärande situationer till exempel säger en av respondenterna 
”leker affär åh hur mycket pengar får du åh och så mycket har jag”. Andra aktiviteter 
de lyfter fram är empatilekar och sällskapsspel. En annan barnskötare är tyst en 
stund innan hon svarar på frågan genom att säga ”ja men det har väl med samlingen 
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att göra, är det inte det? ”.  
  

4.4 Vuxnas roll i leken 
Utifrån respondenternas svar om vilken roll den vuxne bör ta i leken var tre av 
förskollärarna eniga om att läraren ska ta en passiv roll men att vara i närheten av 
barnen. Den fjärde respondenten som intervjuades svarade att det beror på 
situationen. Exempelvis om det är mycket konflikter bör man gå in i leken och styra 
upp och visa hur man ska göra. Sedan kan man bara observera och vara i närheten. 
En av de tre som tyckte läraren skulle ta en passiv roll svarade  
 

Enligt mig, en passiv roll. Så innan jag gick min utbildning eller innan jag började 
jobba framför allt så hade jag sommarjobb på en förskola och där satt, det var mest 
äldre kvinnor på den förskolan och en man. Han lekte med barnen och de äldre 
kvinnorna satt med benen i kors och tittade på. Och då kände jag att sån ska jag aldrig 
bli. Jag ska inte bli den där, ursäkta mig, den där kärringen som sitter och tittar på. 
Men allt eftersom man lärt, jag lärt mig mer om leken i sig och vart efter jag ser 
verksamheten rent konkret fungerar så har jag en passiv roll men att alltid ha ögon och 
öron med för det händer ju alltid nånting runt omkring och hundra procent närvaro. 

 
Alla barnskötare är eniga om att den vuxne ska ha en passiv roll och den han/hon ska 
kunna observera och delta även att den vuxne ska lägga fram material till barnen 
nämns. En av barnskötarna säger att ”de vuxna ska vara som ett stöd i bakgrunden 
och inte gå in för snabbt”. Sedan när frågan ställs om vilken roll de själva tar i leken 
svarar majoriteten av barnskötarna att de tar en passiv roll fast det beror lite på 
leksituationen och vilken ålder barnen har. En av barnskötarna säger dock att  
 

Jag är nog den som ehm är med sätter i gång leken och kan stå i bakgrunden men sen 
tycker jag att det är så roligt och så då vill jag vara med. 

 
De flesta av förskollärarna tar själva en passiv roll i leken, de låter barnen ta plats i 
leken och väntar på att få en inbjudan och tar då den roll som barnen ger dem. 
Däremot är en av förskollärarna med i leken och säger:  
 

Alltså jag tycker det är jätte roligt att leka med barn jag har alltid tyckt det, jag är 
lekfull så att jag brukar vara med barnen att leka. 

 
Andra aspekter som poängteras av förskollärarna i denna fråga är att om det uppstår 
konflikter avvaktar den vuxna för att se om de själva kan lösa det men finns där som 
stöd. 
 
Hälften av förskollärarna vill gå in och ändra sin roll i leken dels för att kunna ge 
barnens lek mer tid och en av dessa säger att ”det är ganska känsligt med leken”. Hon 
menar att den vuxne kan förstöra leken om man går in i leken för ofta. Den andra 
hälften är nöjda med sin roll som de tar i leken och en av dem lyfter även fram att 
man inte får glömma bort att man är en förebild för barnen. En förskollärare 
uttrycker sig:  
 

Jag kan inte peka på att de skulle jag vilja förändra på mig själv men skulle jag få en 
filmkamera på mig eller nån observerar mig då skulle den kunna hjälpa mig att säga 
där skulle du kunna göra så och så istället.  
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Det är ingen av barnskötarna som vill ändra sin roll i leken. En av barnskötarna 
nämner att hon fått bra respons från barnen och känner därför inte att hon vill 
förändra sin roll. Sen säger hon även att hon märker på barnen om dem inte vill att 
den vuxne ska vara med och leka. De lyfter fram att barnen oftast kommer fram själva 
om de vill att en vuxen ska vara med.  
 

4.5 Utbildningens betydelse 
Endast en av de fyra förskollärarna anser att utbildningen är tillräcklig för att arbeta 
inom förskolan hon lyfter fram sin utbildning och sina erfarenheter. Två av de 
intervjuade förskollärarna menar att de är nöjda med sin utbildning men känner 
ändå att den var mer riktad mot barn i skolåldern än de mindre barnen som går på 
förskolan. En av de två anser att ett sunt förnuft räcker en bra bit och det är 
kunskapen om läroplanen som går i första hand. Det framkommer i resultatet att en 
av respondenterna skulle vilja bygga på sin utbildning eftersom det är mycket som 
har förändrats sedan hon gick utbildningen på 80-talet, hon säger “alltså då märker 
man att det är ett annat språk och en annan fördjupning i ämnen nu än när det var 
när jag gick i skolan.” Här upptäcktes lite delade meningar mellan barnskötarna två 
av barnskötarna anser att utbildningen är tillräcklig för att arbeta inom 
barnomsorgen. Däremot uttrycker sig en av dem “men det är ju aldrig dumt att lära 
sig nytt”. Två anser inte att utbildningen är tillräcklig den ena har ingen utbildning 
och den andra vill gärna studera vidare till förskollärare men anser ”att 
barnskötarlinjen tar hand mer om de här grundbehoven”. Därför anser hon att 
hennes utbildning inte är tillräcklig.  
 

5. Analys och diskussion  

I detta stycke diskuterar vi metoden samt analyserar och diskuterar vår studie i 
förhållande till annan forskning samt att några slutsatser lyfts fram.   
 

5.1 Metoddiskussion 
När vi gick runt till de olika förskolorna i kommunen för att hitta respondenter att 
intervjua märkte vi att det var lättare att hitta förskollärare som ville ställa upp. En 
aspekt på detta kan vara att det inte är många barnskötare som är anställda inom 
barnomsorgen längre utan de flesta arbetar inom bemanningstjänst som vikarier och 
hoppar runt på olika förskolor. En anledning kan då vara att barnskötarna inte ville 
representera förskolan eller avdelning på grund av att de inte var anställda där. En 
annan sak vi märkte var att de barnskötare vi hittade var osäkra på att ställa upp och 
bli intervjuade. En orsak till varför de inte ville ställa upp kan bero på att det är ovana 
vid intervjusituationer då det i första hand brukar vara förskollärare som blir 
intervjuade av studenter. En annan anledning kan vara att de inte hade möjlighet att 
delta då det kanske inte var helt accepterat att de gick ifrån barngruppen i och med 
att de var vikarier.  
 
En sak som vi har reflekterat över i efterhand är att det tog längre tid att transkribera 
och sammanställa de åtta intervjuerna än vad vi förväntade oss. Denscombe (2000) 
menar att just detta är en nackdel med att göra intervjuer ansikte mot ansikte. Det tar 
lång tid både att genomföra och att bearbeta efteråt. Fast vi känner att vi inte riktigt 
har kommit fram till något annat bra sätt att göra det på. Vi anser att anteckningar 
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med papper och penna gör att man inte kan fokusera på den som intervjuas och det 
är svårt att citera respondenten korrekt i efterhand. Det är svårt att hinna med och 
skriva när han/hon svarar på frågorna. Då kan det till och med bli att man får fråga 
om respondenten kan upprepa sitt svar och detta kan förstöra flytet i intervjun. Alltså 
menar vi att bandinspelning är mycket bättre på det viset men att det nästan kräver 
för mycket tid i efterhand speciellt när man har deadline.     
 
En sak som vi skulle ändra på till nästa gång om vi använder oss av intervjuer i en 
undersökning är att båda två ska vara med vid varje intervju. Vi anser att det är 
viktigt att kunna det material som är med i studien. Är man med på intervjuerna så 
blir lättare att ha koll på allt material och man kan relatera ljudupptagningarna och 
transkriberingarna till en person och ett ansikte. Fast en annan aspekt på detta kan 
vara att det är jobbigt att vara respondent när det sitter två personer och ställer 
frågor. Situationen kan kännas obekvämt och detta kan göra att den som blir 
intervjuad vill bli klar med intervjun fort och därför inte svarar utförligt på frågorna 
och det kan göra att resultatet påverkas negativt. Detta lyfter även Stukát (2005) att 
risken är att deltagaren känner sig förhörda i situationen.  
 
Flera av författarna poängterar att leken och lärandet hör ihop och detta anser även 
vi. I leken lär sig barnet och i lärandet stimuleras leken. Detta gjorde det lite svårt att 
dela upp och sammanställa våra intervjufrågor separat. Respondenterna svarade 
ibland lika på olika frågor i intervjun och därför kan det bli tjatigt för dem att 
genomföra intervjun samt att det kan göra att vårt resultat blir upprepande.         
 
Innan intervjuerna genomfördes diskuterade vi om vi skulle ställa följdfrågor eller 
inte och vi kom fram till att vi inte skulle göra det för det var frågorna ur vår 
intervjuguide som var relevanta och dem vi skulle göra vår jämförelsestudie utifrån. 
Nu i efterhand känner vi att vi är nyfikna på vissa saker som man borde ha ställt 
följdfrågor på. Ett exempel är de två förskollärare som säger att de kan se en skillnad 
på synen på lek om det är yngre eller äldre personer som jobbar. Det hade varit 
relevant för studien då erfarenheter har en betydelse för deras syn på lärandet.  
 
Vissa av de frågor som vi ställde till respondenterna känner vi att det skulle ha varit 
bra att observera för att kunna se om det som de svarade verkligen stämde överens 
med vad de gör i en situation ute i verksamheten. Till exempel när vi frågade vilken 
roll de anser sig ha i leken så hade vi velat se om detta stämde med verkligheten. 
Observationer skulle vara ett bra hjälpmedel för att kunna bekräfta det som sades i 
intervjuerna. Därför känner vi att om vi skulle utveckla vårt arbete på det sättet skulle 
vi även använda oss av observationer för att stärka resultatet.  

 
5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion  
Här nedan analyserar och diskuterar vi resultatet och har kategoriserat det utifrån 
rubrikerna lek, fantasi, lärande, samspel, vuxnas betydelse för barns lek samt 
läroplan. 
 

5.2.1 Lek 
Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) lyfter fram att lekbegreppet har 
vidgats genom tiden och alla förskollärarna anser att kunskapen och förståelsen för 
lek har förändrats genom åren och att den blivit viktigare nu. En förskollärare som 
har arbetat sedan början på 90-talet menar att synen på lek inte har förändrats men 
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däremot planeras den in på ett annat sätt i verksamheten nu. När frågan ställs om 
synen på lek har förändrats svarar majoritet av förskollärarna nej men sedan tillägger 
dem att kunskapen och förståelsen för lek har förändrats. En fundering vi fick kring 
detta är om vi har varit otydliga i frågan då vi anser att kunskap och förståelse är en 
del av synen på lek. Däremot är alla barnskötare överens om att synen på lek har 
förändrats. Den som har arbetat kortast tid inom förskolan, fyra och ett halvt år, hade 
inte sett någon stor förändring på synen på lek men hon hade mest hört från andra 
som arbetar inom yrket att det hade skett en förändring. Det vi kan se från resultatet 
är att förskollärarna och barnskötarna har olika uppfattningar kring denna fråga. 
Otydligheten i intervjusvaren beror sannolikt på intervjun i sig då ett förtydligande 
inte efterfrågades. En av förskollärarna påpekar däremot att lek tar en större del i 
planeringen och finns med i rutinerna på ett annat sätt än vad de gjort tidigare. Den 
tolkningen som vi gör kring detta är att det kanske inte var lika viktigt att planera in 
leken tidigare, men frågan blir då varför det inte var det? En aspekt kan vara att det 
blivit en ny förståelse för lekens innebörd och dess betydelse för barns lärande.  
 
I resultatet framkommer det att respondenterna anser att leken ger barnen 
förutsättningar till att kunna bearbeta det vi tar till oss genom vardagsupplevelser i 
vår omgivning. Barn leker oavsett om omgivningen vill det eller inte och de bearbetar 
olika händelser och löser problem genom leken framhåller både Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) och Stensmo (2007). En av förskollärarna 
talar om att barnen genom leken blir sociala, konflikhantering och hur man ska vara 
mor sina kompisar. Detta styrks i Alvestads (2010) avhandling och av Sandberg 
(2008) att leken kan hjälpa barnen förstå och bli medvetna om hur de ska förhandla 
med varandra de blir då bättre på att hantera konflikter. Tre av barnskötarna påpekar 
att det är viktigt att få leka därför ska det vara mycket lek i förskolan. Sandberg 
(2008) och Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) framhäver att barn 
inte leker för att andra vill det utan de leker för sin egen skull. Vi ser att det som 
respondenterna svarar på frågan stämmer till stor del överens med det som nyss 
nämnda forskare tar upp. Detta anser vi är väldigt positivt därför att denna forskning 
lyfter fram, enligt oss, väldigt bra aspekter och synpunkter kring leken. Båda 
yrkesgrupperna poängterar att leken är viktig och att den är betydelsefull för barnen.  
 
En sak som vi verkligen har funderat kring är att ingen av respondenterna nämner att 
leken är rolig för barnen. Åm (1992) lyfter den glädje som leken ger barnen. En tanke 
vi får då är om respondenterna inte tycker att det är viktigt med att barnen har roligt 
och att det stimulerar lärandet när det är lustfyllt. En annan aspekt kan vara att det 
glömdes bort just vid intervjutillfället men det är negativt att precis alla gjorde de 
anser vi. Vi menar att ett lustfyllt lärande är viktigt för barnens lärande och det är 
viktigt att lyfta detta. Lillemyr (2002) påpekar även det och skriver att leken är rolig 
för barnen och det är viktigt att komma ihåg. Det är något som även Arnér och 
Tellgren (2006) lyfter fram.  
 
I resultatet är det en skillnad mellan förskollärarnas och barnskötarnas svar på hur 
de tagit till sig uppfattningen om begreppet lek. Förskollärarna ger fler exempel från 
barndomen än vad barnskötarna gör i den här studien. Däremot är det en av 
barnskötarna som lyfter fram egna erfarenheter från sin barndom. Detta 
överensstämmer väl med Johansson och Pramling Samuelssons  (2006) tanke om att 
det som vi kroppsligen tar med oss i livet bygger på våra teoretiska och praktiska 
erfarenheter.  Vi anser att våra erfarenheter är viktiga för det är dem som gör oss till 
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dem vi är. Vi lär oss av våra erfarenheter och vi har även möjligheten att förändras 
genom tidigare erfarenheter. En anledning till varför en barnskötare nämner sina 
egna erfarenheter, men att inte de andra, kan vara att hon har arbetat längre inom 
barnomsorgen än de andra. Tre av barnskötarna funderar en längre stund innan de 
svarar på frågan hur de utvecklat sin kunskap om begreppet lek. De fortsätter istället 
att prata om och förklara begreppet lek. En anledning till det kan vara att de är ovana 
med att bli intervjuade och forstätter därför tala om begreppet lek. En annan aspekt 
är att vi som intervjuade inte ställde tillräckligt med följdfrågor och frågan blev därför 
otydlig och svår att förstå. En åtgärd skulle kunna vara att vi som intervjuade ställde 
följdfrågor och på det sättet få in det som kanske saknades då det kan vara svårt att 
komma ihåg allting i minsta lilla detalj. 
 
Från ett av citaten i resultatet framgår det att en respondent anser att leken har blivit 
mer fri nu och barnen kan få tid på sig att avsluta leken även om det är ett mellanmål. 
Det här motsäger en undersökning som Arnér och Tellgren (2006) har gjort om barn 
som anser att tiden inte räcker till eftersom de vuxne har saker som ska hinnas med 
under dagen. En aspekt kan vara att det här skiljer sig mellan olika förskolor. Vissa 
förskolor kanske har tid och kan tillåta att barnen fortsätter att leka under 
mellanmålet men vi kan anta att det inte alltid är på det viset, eftersom verksamheten 
speglar sig i rutiner som måste hinnas med innan barnen ska gå hem. Att låta barnen 
leka över mellanmålet eller lunchen verkar väldigt svårt för att barnen inte kan gå 
hungriga och det är en viss pedagogisk mening med att äta måltiderna tillsammans, 
en viss gemenskap sker i dessa rutiner. En åtgärd däremot kan vara att barnen 
avslutar leken precis där de är och får sedan fortsätta efter måltiden. Vi tror till 
exempel att det kan vara lättare att rubba en sådan rutin som en samling. Eftersom 
att en samling skulle man kunna lägga vilken tid som helst under dagen och lunchen 
är det oftast andra faktorer som spelar, till exempel när maten kommer från köket.  
 

5.2.2 Fantasi 
Genom leken kan barnen försvinna in i flera olika världar och i dessa världar kan 
barnen bearbeta händelser och får då möjlighet att uttrycka känslor påpekar 
Knutsdotter Olofsson (1993). Utifrån resultatet framhäver förskollärarna att lekens 
betydelse är stor och en viktig process oavsett ålder. Alla respondenter poängterar att 
i leken tar vi del av fantasi. När barnen går in i fantasins värld blir leken ett mål för 
dem, det ger barnen en tillfredsställelse påpekar Lillemyr (1990). Begreppet fantasi är 
något som både förskollärarna och barnskötarna tar upp när de beskriver leken. 
Vygotskij (1995) menar att i leken finns allt som utmärker en fantasiprocess. En 
fundering vi fick eftersom att de båda yrkeskategorierna svarade fantasi på frågan var 
om både barnskötar- och lärarutbildningen tar upp att barnens fantasi stimuleras i 
leken. En annan aspekt kan vara att fantasin kan vara lätt att observera eftersom att 
det blir tydligt när barnen leker olika rollekar och använder sina olika erfarenheter 
till att skapa en lekvärld. Vygotskij (1995) anser att kopplingen mellan fantasi och 
verklighet är att fantasin alltid är skapad ur verkligheten och människans egna 
erfarenheter.    
 

5.2.3 Lärande 
I resultatet framgår det att förskollärarna poängterar att människan lär sig genom 
individer i sin omgivning exempelvis deras föräldrar eller andra vuxna. Ett citat vi lyft 
fram i resultatet är ”barn lär sig av det som händer runt omkring”. Johansson och 
Pramling Samuelsson (2006) poängterar att barn lär sig på olika sätt till exempel 
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genom att imitera eller iaktta någon. En av respondenterna säger att de som arbetar 
på förskolan är förebilder för barnen. Johansson (2003) påpekar hur viktigt 
samspelet med andra är för lärandet. En av respondenterna nämner 
förebildsaspekten, men vi hade förväntat oss att flera borde ha talat om det under 
denna fråga i intervjun. En annan aspekt kan vara att det är en självklarhet när man 
arbetar med barn att man inte kan göra och bete sig hur som helst och därför nämner 
inga fler respondenter det.     
 
I resultatet framkommer det att en förskollärare känner sig lite osäker på att använda 
leken i en lärandesituation kring språket. Hon talar om att hon kommit av sig men 
vet att det finns mycket rim, ramsor och annat som går att använda. Arnqvist (1993) 
anser att det finns många olika språklekar som är utmärkta att använda sig av på 
förskolan. En av språklekarna som är bra att använda sig av i förskolan är rim och 
ramsor och detta stimulerar barnens språkliga uppmärksamhet (a.a.). En sak som vi 
tror att denna förskollärare missat att tänka på är att barnen får väldigt mycket 
språklig stimulans i vardagen när de leker med andra barn. Det behöver inte vara en 
styrd aktivitet som stimulerar språket. Fast om hon skulle vilja stimulera barnen även 
genom styrda språklekar skulle hon kunna prata med sina arbetskollegor och få hjälp 
och tips kring hur hon kan få in detta i verksamheten. En annan aspekt kan vara att ta 
del av relevant litteratur och forskning kring ämnet för att få tips om hur hon kan 
göra. Frågan vi ställer oss är om hon försöker förändra det och göra så att hon tycker 
att det blir lite lättare att stimulera barnens språk i en styrd aktivitet på ett lekfullt 
och lustfyllt sätt. Eftersom att hon berättar om några olika sätt att bygga upp språket 
ytterligare utöver det vardagliga mötet med andra individer, funderar vi om hon 
kanske gör det i verksamheten mer än vad hon tror. Att det finns omedvetet i hennes 
pedagogiska grundsyn och i hennes arbetssätt. Arnqvist (1993) påpekar att 
sagoläsning och återberättande av sagorna är stimulerande. 
 
Två av åtta respondenter förklarade lärandet som en del av leken. Sandberg (2008) 
menar att lärandet och leken hör ihop och även Johansson och Pramling Samuelsson 
(2006) lyfter att lärandet sker till en stor del i leken. En av respondenterna talar om 
att lärande ska vara en lek. I resultatet kan vi se att alla åtta respondenter är enade 
om att lek och lärande är relevanta för varandra. Barnskötarna nämner att barnen lär 
sig empati i leken och hur man ska vara mot sina kompisar. De talar också om att 
samspelar barnen med varandra och blir mer sociala så får de en förståelse för hur 
man ska bemöta andra människor. I resultatet lyfter en av förskollärarna att lärandet 
går trögt utan leken. Det är svårt att skilja på leken och lärandet eftersom de är en del 
av varandra påpekar Johansson och Pramling Samuelsson (2006). Flera forskare 
poängterar att lärandet hör ihop med leken och att lärandet sker i leken (Lillemyr, 
1990; Johansson & Pramling Samuelsson, 2006; Lillemyr, 2002). Alltså när frågan 
om begreppet lärande ställs är det bara två som nämner leken som en del av lärandet. 
En anledning till deras svar kan vara att det är självklart att leken och lärandet är 
relevanta för varandra men att de inte nämner det vid den specifika frågan om 
lärandet. 

 
5.2.4 Samspel 
I frågan om begreppet lek talar respondenterna om att barnen samspelar med 
varandra i leken och de utvecklar sin sociala kompetens genom att leka. Barn 
socialiseras, samspelar och utvecklar ett samarbete i leken (Alvestad, 2010; Lillemyr, 
2002; Sandberg, 2008). Både respondenterna och forskarna är alltså överens om att i 
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leken sker ett samspel. Vi ser det väldigt positivt att respondenterna är eniga med 
forskarna på den här punkten. En av förskollärarna påpekar att barn i leken tränar 
sin sociala kompetens och konflikthantering. Vi anser att barnen ska samspela för att 
de ska bli bättre på att lösa konflikter. Fast det finns även negativa aspekter på 
samspelet i leken och dessa måste också finnas i tankarna. Till exempel att barn 
utövar makt över kamrater och även mobbning är ett problem som kan uppstå vid de 
sociala aspekterna i leken.  Sandberg (2008) påpekar att lärandet sker i samspel med 
andra barn och den omgivande miljön. När frågan om lärandet ställs till 
respondenterna är de ingen som nämner samspelet som en del av lärandet. En 
fundering vi får då är om de bara anser att barn samspelar i leken men att de inte lär 
sig i samspel med andra.  
 

5.2.5 Vuxnas betydelse för barns lek 
Samtliga respondenter är eniga om att den vuxne bör ta en passiv roll i leken. En av 
barnskötarna påpekar att hon observerat att barnen inte alltid vill att den vuxne ska 
vara med och leka. En annan av förskollärarna som intervjuades säger att hon leker 
med barnen för att hon själv tycker det är roligt och har lite svårt att stå på sidan om 
och låta barnen leka själva. Hon tycker att det är roligt att leka med barnen och är 
ofta med och leker fast hon egentligen vill vara lite mer passiv. En av barnskötarna 
talar om att hon börjar med att sätta igång leken för att sedan stå i bakgrunden fast 
sen tycker hon att det verkar roligt och går då in i leken med barnen. Denna 
känslighet för när det är lämpligt som vuxen att gå in i barns lek nämns också i 
tidigare forskning då Knutsdotter Olofsson (2003) påpekar att en vuxen bör kunna 
visa sitt intresse för barnens lek men även kunna respektera då barnen leker och inte 
avbryta den. Även Johansson (2003) nämner detta med att den vuxne inte ska gå in i 
leken om det inte är nödvändigt. Det är viktigt att de vuxna inte tar över barnens 
lekvärld utan att barnens egen vilja att leka inte tas ifrån dem lyfter Pramling 
Samuelsson och Asplund Carlsson (2003). Vi tror att när den vuxne leker mycket 
med barnen för att hon själv tycker det är roligt kan detta hämma barnens lust till att 
vilja leka själva. Eller har hon fått ta del av det men sen låter hennes personlighet ta 
över hennes yrkesroll på något sätt och leker med dem endast för att hon själv tycker 
det är roligt och inte ser att de behöver leka själva också. En annan aspekt på det kan 
vara att hon tagit del av forskning som motiverar de vuxna att vara med barnen i 
leken.  
 
En av de andra förskollärarna förklara att hon observerat att barnen inte alltid vill att 
den vuxne ska vara med och leka. Då diskuterade vi om det är så att den 
respondenten som hela tiden är med i barnens lek inte kan se detta eller om det är 
barnen som helt enkelt är olika. En orsak kan vara att de inte lekt mycket 
självständigt och känner sig därför tryggare när hon är med. Det vi även såg gällande 
detta är att denna förskollärare säger att den vuxne inte ska ta för stor roll i leken 
men sedan när hon svarar om vilken roll hon själv tar så svarar hon att hon mestadels 
leker med barnen och har svårt att ta en passiv roll för att hon tycker det är roligt att 
leka med dem. Fast sen när vi frågar ifall hon skulle vilja förändra sin roll i leken så är 
hon nöjd fast hon gjorde tvärtemot mot vad hon ansåg att den vuxnes roll ska vara. 
En anledning till detta kan vara att hon rycks med i leken och verkligen släpper loss 
och alla tankar på att en vuxen bör kunna ta en passiv roll försvinner hos henne. En 
annan fundering vi fick kring det här är om hon själv har reflekterat över sin 
motsägelse och att det är omedvetet eller om hon tycker att det är för svårt att ändra 
sig gällande denna fråga. Det som synliggörs i resultatet är att flertalet inte vill ändra 
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sin roll i leken. En annan aspekt kring varför vissa av respondenterna tar en passiv 
roll kan vara att de känner en rädsla för att gå in i barnens lek eller att de anser att de 
påverkar barnens lek negativt då de måste avbryta vid telefonsamtal eller ankomst av 
ett barn. En åtgärd till det kan vara att träna på att leka med barnen och först börja 
med att observera vad barnen gör för att sedan gå in kortare stunder i leken och 
bygga upp en trygghet. En annan anledning kan vara att de helt enkelt inte tycker det 
är roligt att ta en roll i barns lek och därför vill de inte gå in i den och tycker dem inte 
det så blir de ingen lek eftersom att grunden i leken är att den är lustfylld.  
 
Från resultatet är det en av förskollärarna som vill förändra sin yrkesroll. Vi tycker att 
det är väldigt positivt att förskolläraren är kritiska mot sig själva och ser vad hon 
behöver förändra. Detta gör att hon hela tiden kan utveckla sig själv i sin yrkesroll. En 
annan av respondenterna talar om att hon just nu inte skulle vilja förändra sin roll i 
leken men skulle hon få en filmkamera på sig eller någon som observerade henne 
skulle det kanske bli annorlunda. En anledning till detta kan vara att i 
lärarutbildningen får information om att det är viktigt att hela tiden reflektera över 
sig själv och sin yrkesroll för att man ska kunna vara så bra som man kan vara. En 
aspekt kan även vara att observera varandra i arbetslaget för att det kan vara svårt att 
själv upptäcka vad man behöver förändra och reflektera över i sin egen roll som 
vuxen i förskolan precis som den andra förskolläraren lyfter fram.  
 

5.2.6 Läroplan 
Både den nu gällande och den reviderade läroplanen för förskolan 
(Utbildningsdepartementet, 2006/2010) tar upp empatin och att förskolan ska hjälpa 
barnen att utveckla den förmåga och när intervjuerna genomfördes talade även några 
barnskötare om empati. En tanke vi får när det gäller barnskötarna är att 
barnskötarna arbetar efter läroplanen och har detta färskt i huvudet. En annan 
aspekt kan vara att empati är något som lyfts i barnskötarutbildningen eftersom att 
det är just barnskötarna som lyfter detta. Det är möjligt att utbildningarna tar upp 
leken ur olika perspektiv, alltså på barnskötarutbildningen talar de om leken ur ett 
socialt perspektiv och på lärarprogrammet benämns de ur ett lärande perspektiv. I de 
kursplaner från barn- och fritidsprogrammet som vi tagit del står det ingenting om 
begreppet empati men det betyder inte att det inte kommit på tal under utbildningen. 
Vi relaterar hela tiden tillbaka till deras utbildning då vi antar att utbildning är en av 
de faktorer som kan ha betydelse för deltagarnas syn på lek.  
 

5.2.7 Kursplan 
I kursplanerna för lärarprogrammet och barn- och fritidsprogrammet finns en 
skillnad gällande begreppet lek. På lärarprogrammet är det två hela terminer som 
behandlar leken och dess betydelse för lärandet. På barn- och fritidsprogrammet 
nämner ingen av de obligatoriska kurserna begreppet lek. Det kan vara så att det här 
ämnet diskuteras på utbildningen fast det inte finns med i kursplanerna. Vi anser att 
det borde finnas åtminstone en kurs på den utbildningen som berör lekens betydelse 
för lärandet. En anledning till varför det inte finns någon kurs om leken på barn- och 
fritidsprogrammet kan vara att det lägger fokus på mycket annat istället som till 
exempel lägger de mer fokus på fritidssektorn. När vi tar del av kursplanerna på 
denna utbildning ser vi att de lägger stort fokus på kultur och fritidsverksamheter för 
alla åldrar istället.  
 



22 

 

 

 

 

 

 
6. Slutsatser 

Här nedan beskrivs några slutsatser som vi anser har uppkommit under arbetet och 
rubrikerna vi använder oss av i det här stycket är frågeställningarna.  
 

6.1 Vilken betydelse tillskrivs leken för barns lärande? 
De nyckelord som både respondenterna och forskarna lyfter när de beskriver 
begreppet lek är fantasi, samspel och upplevelser (Stensmo, 2007; Sandberg, 2008; 
Knutsdotter Olofsson, 1992; Lillemyr, 2002). Det är tryggt att samtliga respondenter 
tar upp de aspekter som forskarna anser relevanta för leken. En förklaring till 
samstämmigheten kan vara att respondenterna har tagit del av relevant forskning och 
håller sig uppdaterade inom ämnet och det gynnar barnens lärande. Ifall de vuxna 
som arbetar i förskolan har kunskap inom ämnet stimuleras barnen på ett bra sätt 
och lär sig mycket. Forskare lyfter att leken är rolig och ger barnen glädje (Arnér & 
Tellgren, 2006; Åm, 1992; Lillemyr, 2002) och det är en viktig betydelse i leken som 
stimulerar barnen till lärande.  
 

Finns det skillnader och likheter mellan förskollärares och 
barnskötares uppfattningar av lekens betydelse för barns lärande? 
Undersökningen har påvisat att det finns fler likheter än skillnader mellan de 
respondenter som intervjuats. Både förskollärarna och barnskötarna lyfter liknande 
saker vad de anser att begreppet lek är och de är väldigt enade om att läraren bör ta 
en passiv roll i barns lek. Vi har funderat mycket kring vad respondenterna svarar på 
frågan om deras utbildning räcker för att jobba inom barnomsorgen. Det är 
intressant att det är fler förskollärare än barnskötare som inte är riktigt nöjda med 
sin utbildning. Förskollärarna har ju längre och bredare utbildning men ändå är det 
bara en som känner att utbildningen är helt tillräcklig. Av barnskötarna är det hälften 
som är helt nöjda. En anledning kan vara att barnskötarna inte har förståelse för hur 
begränsad barnskötarutbildning är gentemot lärarutbildningen. En annan aspekt är 
att förskollärarna får den synen genom utbildningen, alltså att man aldrig blir fullärd 
och att nya kunskaper alltid är bra. En fråga som väcktes under studien är om 
lärarutbildningarna skiljer sig mycket från varandra beroende på var man läser 
någonstans eftersom det endast är en som är helt nöjd med sin utbildning, men det 
kan ju även bero på hur aktiva de olika respondenterna var under sin utbildning. Hon 
har även lyft fram sina egna erfarenheter till att kunna påstå att hon inte behöver 
utveckla undervisningen mer utan hon klarar sig på det hon har med sig från skolan 
och tidigare erfarenheter.  
 
En tanke vi har fått när vi gjorde intervjuerna och när de transkriberades är att 
barnskötarnas svar på frågorna inte är alls lika utvecklade och dem är väldigt 
kortfattade i många svar. Hos förskollärarna får vi en djupare förankring kring 
begreppen och de kan förklara hur de menar. Barnskötarna utgår mer från sina 
praktiska erfarenheter från den tid som de arbetat inom barnomsorgen. 
Förskollärarna använder sig av andra ord och begrepp än barnskötarna, vanliga 
begrepp som används inom förskolans ramar och begrepp som ofta problematiseras 
och utvecklas under förskollärarutbildningen. En annan sak som gjorde det tydligt att 
förskollärarna svarade mer var att deras fyra intervjuer var mycket längre i tid. 
Barnskötarnas intervjuer tog mellan tio och femton minuter och förskollärarnas var 
längre och alla tog uppemot en halv timme.  
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7. Vidare forskning/ nya forskningsfrågor 
 
Ett område för vidare forskning skulle kunna innefatta de vuxnas roll i barns lek då 
resultatet innefattar en rad motsägelser. Det är intressant att enligt vissa 
respondenter ska den vuxne ta en passiv roll fast sedan tar de själva en väldigt aktiv 
roll och när frågan ställs om de vill förändra sin roll i barnens lek svarar de nej. Detta 
är något som vi skulle kunna tänka oss att göra en studie kring i framtiden.  
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Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter, Susanne Alm och Malin Eklund, som skriver vårt 
examensarbete på Mälardalens Högskola. Under vår utbildning har vi blivit 
intresserad av lekens betydelse för barns lärande och vill därför göra en 
jämförandestudie med personal som jobbar i förskolan. Vi vill därför intervjua 10 
personer som arbetar på förskola för att höra deras syn på lekens betydelse för 
barnens lärande och utveckling.  
 
Resultatet av intervjuerna kommer endast användas i utbildningssammanhang. 
Endast vi och vår handledare kommer ha tillgång till de enskilda intervjuerna och 
resultatet kommer behandlas konfidentiellt. Detta betyder att deltagarna i studien 
inte kommer kunna gå att identifieras av utomstående. Under intervjuerna används 
bandspelare och anteckningsblock och efter transkribering kommer banden att 
raderas. Intervjuerna har vi beräknat ta 30-40 min och intervjuerna genomförs enligt 
Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Med detta menas att du som informant 
medverkar frivilligt och att du kan avbryta intervjun när som helst.  
 
 
Tack på förhand för din medverkan! 
 
 
Vid frågor kan du kontakta oss via e-post eller telefon. 
 
 
 
Susanne Alm    Malin Eklund 
sam07005@student.mdh.se  med07003@student.mdh.se 
Tfn: XXX-XXXXXXX    Tfn:XXX-XXXXXXX 
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Bilaga 2 – Intervjuguide  

 
Bakgrund 
                   
Utbildning?      
 
Hur länge har du jobbat inom förskolan? 
 
Vilken ålder på barn arbetar du med? 
 
 
 
Intervjufrågor 
 
Hur tänker du kring begreppet “lek”? 
 
Hur kommer det sig att du har den här uppfattningen om begreppet? 
 
Anser du att synen på leken har förändrats under den tid du har arbetat inom 
barnomsorgen? 
 
Hur tänker du kring begreppet “lärande”? 
 
Hur kommer det sig att du har den här uppfattningen om begreppet? 
 
Anser du att lek och lärande är relevanta för varandra? 
 
Ser du möjligheter i att använda leken i en lärandesituation? 
 
På vilket sätt? 
 
Vilken roll bör den vuxne ta i barns lek enligt dig? 
 
Vilken roll tar du själv i leken? 
 
Skulle du vilja förändra din roll som vuxen i leken? 
Om ja, hur? Om nej, varför? 
 
Känner du att din utbildning är tillräcklig för att jobba i förskolan? 

  

 

 

 


