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Förord  

Vi vill framförallt tacka våra nära och kära för deras förståelse och tålamod då de har 
handskats med upptagna studenter under utbildningens gång. Därmed har vi inte 
glömt bort några viktiga personer att tacka.  

Vi får heller inte glömma våra respondenter som gjort det möjligt att genomföra 
denna studie. 

Vidare vill vi tacka oss själva för att vi har stått ut med varandra under 
examensarbetet. Eftersom vår tillvaro har präglats av arbetet samtidigt som mycket 
annat har gjorts vid sidan av detta arbete har det ibland varit svårt att få allt att gå 
ihop.     

Vi har några personer som vi framförallt vill tacka. Dessa har funnits med oss under 
hela vår utbildning vid Mälardalens högskola. Det handlar om våra enskilda 
handledare vid våra partnerskolor vilka har gett oss bra handledning vid pedagogiska 
verksamheter och hjälp oss vid olika skeden i utbildningen.  

Med detta vill Sara tacka sin handledare Pernilla Thölin vid Barkarö förskola, 
avdelning ”Myran”, som har varit en vägledande person under utbildningen och varit 
ett stöd vid såväl svårigheter som framgångar.  

Johan vill även tacka sin handledare Carl Flygelholm på Tillbergaskolan för att han 
har varit ett föredöme under den gångna utbildningen samt kommit med tips på hur 
man ständigt kan utvecklas i sin roll som lärare.  

Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare under examensarbetet, Marja - Terttu 
Tryggvason. Hon är den som främst har varit nyckelpersonen för vårt arbete. Hon har 
med engagemang, tålamod och goda ledaregenskaper varit ett viktigt stöd för oss 
under vår resa mot arbetets slut. Hon har varit tillgänglig och hjälpt oss vid 
svårigheter samt gett oss god respons när det gått bra. 
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1. Inledning 

Leken kan ses som ett stort område som inom pedagogiska institutioner inte alltid 
setts som en central och viktig del för barns utveckling och lärande. Den har snarare 
setts som en naturlig del utan något egentligt syfte av verksamheten och dess 
innehåll. Att leken alltid har varit ett självklart inslag inom förskolan må så vara, den 
har dock traditionellt sett i första hand tolkats som något som barn gör bara för att ha 
kul och alltså inte som en viktig del av dess utveckling och lärande. Under den 
senaste tiden har lekens betydelse dock börjat uppmärksammas. Idag finns det en hel 
del forskare, som exempelvis Ingrid Pramling Samuelsson, Anette Sandberg och Gun-
Marie Wetso, som specialiserat sig kring detta ämne och detta har givetvis även 
förändrat nya generationers förskollärares syn på leken inom den pedagogiska 
verksamheten. Att leken med tiden har kommit att uppmärksammas och diskuteras i 
djupare termer än som ett enkelt nöje för barn kommer säkerligen också att i 
framtiden innebära en ökad medvetenhet kring den rent generellt, men kanske 
framförallt hos förskollärare vilka ju är de som ansvarar för att den pedagogiska 
verksamheten inom förskolan utformas på ett sätt som främjar och stimulerar barns 
utveckling. 

Läroplanen för förskolan (Utbildningsdepartementet, 1998) klargör att leken hjälper 
barn att söka och skaffa sig kunskap och framhåller även att barns utveckling och 
lärande främjas av att de inom den pedagogiska verksamheten uppmuntras och 
stimuleras att skapa genom att använda alternativa uttrycksformer som exempelvis 
dans, sång eller drama. Lpfö98 menar vidare att förskolans verksamhet ska främja 
lek och lustfyllt lärande som i sin tur ska verka för att väcka barns lust att inhämta 
nya kunskaper och skaffa sig nya och värdefulla erfarenheter. Skollagen 
(Utbildningsdepartementet, 1986) klargör att förskollärare, för att den pedagogiska 
verksamheten ska nå önskvärda resultat, ska vara väl utbildade och ha en bra 
pedagogisk grund att stå på. 

För att förstå lekens betydelse torde det vara nödvändigt att sätta sig in i vad lek kan 
innebära, hur den kan se ut och på vilket sätt barns utveckling och lärande är 
beroende av den. En annan viktig del kan sägas vara att ta reda på i vilka olika former 
leken kan yttra sig och hur dessa på olika sätt stimulerar barn och utvecklar deras 
lärande. För att kartlägga dessa saker är en förutsättning att sätta sig in i betydande 
områdesrelaterad forskning. Denna bör till största del, av naturliga skäl, vara i så 
modern tappning som möjligt då den annars tenderar att upplevas som irrelevant 
eller oförenlig med ändamålet. Däremot, och detta kan ses som viktigt att belysa, kan 
det vara ändamålsenligt och viktigt att gå till botten med litteratur skriven av filosofer 
vars pedagogiska idéer och tankar kommit att få genomslag eller förändra den 
allmänna synen på leken som pedagogiskt verktyg. För att skapa sig en förståelse för 
hur leken uppfattas och upplevs idag borde en lämplig sak vara att ta reda på vad de 
som dagligen följer den på arbetsplatsen, nämligen förskollärare, anser om dess 
funktion och betydelse för såväl verksamheten som för barns utveckling och lärande. 
Detta kommer vi även att göra i detta arbete genom att genomföra intervjuer med 
förskollärare där vi kommer att försöka reda ut bland annat hur dessa ser på leken, 
dess betydelse och hur den kan tas i bruk inom den pedagogiska verksamheten. 
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1.1 Syfte  

Detta arbete syftar till att synliggöra hur några förskollärare upplever att leken, i dess 
olika former, kan användas som ett verktyg för lärande och utveckling i förskolans 
verksamhet.  

 

1.2 Forskningsfrågor 

Vilken uppfattning har förskollärarna om lekens betydelse över tid? 

Hur anser förskollärare att lek kan tillämpas som ett pedagogiskt verktyg i förskolan? 

Vilken uppfattning har förskollärare om barns sätt att utvecklas och lära utifrån 
lekens alla uttrycksformer? 

Vilken uppfattning har förskollärare kring kollegors kunskap och kompetens kring 
lek?  

1.3. Begreppsdefinitioner  

I studien uppkommer det begrepp som vi anser vara elementära för studien och som 
även genomsyrar den. Begreppens betydelser kommer vi därför att definiera för att ge 
en tydlig bild av vad de innebär ur ett pedagogiskt perspektiv. Vi har valt att lyfta 
fram tre viktiga begrepp för vår forskning: lärande, utveckling och kompetens. 

 Lärande 

Lillemyr (2002) skriver att lärande kan sägas vara inre processer som utifrån 
erfarenheter och upplevelser förbättrar barns kapacitet till att bland annat förstå, 
uppleva, uppfatta och handla. Författaren menar att lärande i första hand sker 
individuellt, men att det ändå tenderar att vara influerat av barns sociala 
kompetenser och omständigheter från sociala samspel. Lillemyr klargör att lärande 
formar och påverkar barn som individer och vidare att det förändrar kompetensen 
hos barnet och således även deras känsla av att vara kompetenta.  

Lärandet är ett begrepp som enligt Lindqvist (2002) ofta uppfattas som en direkt 
motsats till leken. Lindqvist menar att lek och lärande sedermera ses som två skilda 
saker. Författaren är dock av åsikten att leken snarare är en förutsättning för barns 
lärande. Hon skriver att anledningen till att leken ännu inte har fått ett rättmätigt 
erkännande är att barn i leken konstruerar sitt eget lärande och således inte i samma 
utsträckning styrs av vuxna. Rasmussen (1995, enligt Lindqvist, 2002) uttrycker sig 
kritiskt gentemot begreppet lärande då han anser det vara alltför brett och svårt att 
precisera. Rasmussen klargör att lärandebegreppet snarare bör relateras till ordet 
bildning, särskilt i sammanhang där lek har en bärande roll.  

 Utveckling  

Vygotskij (enligt Dale, i Bråten 1998) menar att barns utveckling i en kulturell 
kontext först visar sig på en social nivå för att därefter uppenbara sig på individuell 
nivå. Vygotskij (enligt Dale, i Bråten 1998) lyfter fram att de sociala funktionerna 
utgör en viktig del för barns kreativa individualiseringsprocesser. Vygotskij (enligt 
Dale, i Bråten 1998) använder talets utveckling som exempel och klargör att barns tal 
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från början uppstår som ett verktyg för kontakter med omvärlden för att sedan bli det 
främsta inre verktyget för barns eget tänkande. Vygoskij (1998) framhäver också att 
de språkliga komponenterna i samband med olika lekaktiviteter till exempel drama, 
musik och så vidare utvecklar barnets tidigare färdigheter som ovan har nämnts. 
Författaren (enligt Dale, i Bråten 1998) skriver att den sociala utvecklingen 
sedermera resulterar i att barn förverkligar sig själva och utökar sina möjligheter till 
att använda språkliga färdigheter för sitt eget tänkande. Vidare anses utveckling vara 
ett begrepp som relaterar till barnets tidigare färdigheter och förmågor i förhållande 
till nuet.  

 Kompetens  

Gotvassli (2002) skriver att förskolepersonalens utveckling av kompetens i första 
hand bör bidra att personalgruppen förbättrar sitt sätt att verka i relation till 
förskolans mål och de olika krav som ställs på enskilda arbetsgrupper. Författaren 
menar att den målinriktade kompetensutvecklingens mål är att bryta klyftan mellan 
kraven från det målinriktade arbetet och de individuella medarbetarnas kompetens. 
Gotvassli hävdar att medarbetarnas kompetens vid en bra och väl fungerande 
förskola stämmer väl överens med de krav som ställs på förskolans verksamhet. 
Författaren är av åsikten att det, när detta fungerar väl, uppstår känslor av att det 
pedagogiska arbetet på förskolan är viktigt och att förskollärarna då tenderar att vilja 
engagera sig lite mer och känner större glädje och entusiasm i yrkesrollen. Gotvassli 
klargör att såväl ledare som medarbetare sedermera får ett bra utbyte då förskolans 
mål och arbetskraven formuleras i tydliga ordalag. Författaren framhåller att 
kompetensutvecklingen ska omfatta samtliga anställda vid förskolor och menar 
vidare att det också handlar om att utnyttja alla de resurser som står att finna hos 
barnen, deras målsmän samt i förskolans omliggande närmiljö. Utifrån barnets 
lärande och utveckling skapas en kompetens hos varje enskilt barn, i deras egna 
proximala utvecklingszon som innebär att varje barn har en egen intelligens och 
förutsättningar att skapa sig en kompetens enligt Vygotskij (1998).         

2. Litteratur 

I detta avsnitt kommer vi ta upp litteratur samt forskning om lek för att du som läsare 
skall få en övergripande bild. 

2.1 Lekens historia  

Lek är och har varit en viktig del av barns och människors tillvaro ur ett historiskt 
perspektiv. Den har påvisat att mänskliga faktorer påverkas betydelsefullt i 
utveckling och lärande. I leken kan barn såväl som vuxna utvecklas inom många 
områden till exempel språk och tänkande, samspel och socialitet eller för utveckling 
av koordination och balans (Welén, 2009). Forskning har bedrivits kring lek i många 
århundraden av olikt omfång av vetenskapsmän såväl av psykologer, pedagoger, 
antropologer med annan pedagogisk bakgrund inom vetenskapsområdet, som 
intresserat sig om lekens betydelse.  Dessa vetenskapsmän har framförallt fokuserat 
sig utifrån sitt perspektiv samt grundläggande kunskap i dess problemställningar för 
leken (Welén, 2009). Huizinga (1945, enligt Welén, 2009) förespråkar att leken är 
lika gammal som den mänskliga kulturen och menar vidare att den andra delen av 
epoken av leken är äldre än vår kultur. Leken utövas inte bara av människor utan 
även av djuren och för att förstå leken har forskare, framförallt psykologer, dragit 
paralleller och synliggjort skillnader mellan människors och djurs beteende enligt 
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Jensen, 2008; Gärdenfors, 2009 (enligt Welén, 2009). För att förstå leken och skapa 
sig en bild kring fenomenet lek och för att förstå innebörden kring ämnet måste 
kunskap sökas inom människans historia, för att få en klar bild om lekens 
bakomliggande faktorer. Sokrates ansåg att barns lärande och utveckling var att få 
testa och pröva lärandet genom att experimentera på olika sätt och detta kan barn få 
chans att göra genom lek (Lindström, 2005). Under år med krig kan leken historiskt 
sett jämföras likadant i ett internationellt perspektiv från historiska händelser och 
utifrån ett samhällsperspektiv kan synen på leken framhävas. Leken har funnits med 
oss i situationer som krig, svält och arbetsklasser, utveckling i lek finns bevarade än i 
dag såväl i konstverk, text och bild, skrifter i sten och så vidare (Welén, 2009).  

I de högre samhällsklasserna i tidig romersk och grekisk kultur var synen på 
uppfostran militärisk samt baserad på hård disciplin och krigslekar. Att barnen i tidig 
grekisk forntid redan lekte och hade leksaker har arkeologer funnit vid utgrävningar. 
De har också hittat leksakssoldater som motsvarar tennsoldater. I Italiens huvudstad 
Rom finns Vatikanmuséet där det finns fynd som bland annat synliggör grekisk-
romerska sarkofager som visar på romersk imitation av vuxnas krigslekar (Welén, 
2009).  

Platon (Lindskog, 1922, enligt Welén, 2009) menade att människans inlärning ökar 
successivt under lekfulla och positiva förhållanden gentemot situationer präglade av 
olust, tvång och hot. Platon menade att barnets uppfostran påverkades av barnets 
miljö för deras inlärning. Han ansåg att det var de första åren, som var de viktigaste i 
barnets liv och menade att kunskapsinlärning kommer i samband med historier, 
musik, sagor och lekar för att skapa en stabil grund för det fortsatta lärandet samt 
utveckling. Platons lärjunge Aristoteles (384-322 f. Kr) kom fram till att barnets 
första sju år var viktiga för barnets fortsatta utveckling och fortsatte på den tesen som 
Platon en gång började forska kring. Aristoteles utvecklade Platons tankar kring och 
att de första åren för barnets uppväxt, skulle präglas av lek sådant som de senare i 
livet skulle göra som vuxna (Miller, 1970 enligt Welén, 2009). Han talade även om att 
lek skapade sociala kontakter med andra individer genom interaktion och sedan 
ledde vidare till att barnet lär känna sig själv och därigenom utvecklar sin 
personlighet.  Detta var en början på utvecklingspsykologin. Platon och Aristoteles 
kom, utifrån deras syn på leken, fram till att undervisning bör formas utav lek 
(Welén, 2009).  

När den kristna tiden etablerats framkom det att Platons tankar kretsade även för 
jämställdhet och bred allmän fostran. Aurelius Agustines (345-430 f. Kr) som var 
teolog och filosof menade i sin syn ”om läraren” att barn lär sig bättre i en 
verksamhet av frihet och nyfikenhet. Under tiden då kristna kulturen växte ökade 
även samhällsskillnader och av den skillnaden fick leken olika betydelser för de olika 
stånden. I dessa hierarkier särskildes tydligt i vilken samhällsklass individen tillhörde 
under den kristna tiden. Den var byggd som en pyramid av olika stånd och i följande 
ordning; högst upp stod kungen, adeln, och de kyrkliga ledarna. I den andra nivån 
kom borgerskapets handelsmän och hantverkare. Slutligen på sista nivån kom 
bönder.  I de lägre samhällsklasserna bestod deras arbete av jordens fyra olika 
årstider av den anledningen av behovet av jordbruk. Eftersom behovet av jordbruk 
uppstod påverkades av årstiderna skapades det tid för lek och fester kopplade till 
arbetet i dess årstidsperiod. Årstiderna var samhällsindustrins egen klocka för tiden 
och detta var början för lekens betydelse för barns lärande och utveckling.  Redan när 
barnen var 4-5 år gick de ut i arbete och vid 12-13 års ålder förväntades de vara 
mentalt utvecklade. För att vidare gå ut i arbetslivet precis som vuxna och av denna 
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omfattning lekte både vuxna och barn tillsammans. De gick exempelvis på styltor, 
spelade kägelspel och rullade tunnband. Ofta gjorde de lägre ståndsklasserna narr av 
de högre stånden av samhällsklasserna. Jerlang (1994, enligt Welén, 2009) menade 
att lek var en naturlig del av livet och skriver att arbete och lek integrerar med 
varandra. Lek ansågs både vara god och förkastad och det ledde vidare att adeln och 
prästerskapet skapade lagar samt förordningar som förbjöd de lägre 
samhällsklasserna lekar. De högre stånden använde leken även dem i olika former. 
Adelns lekar ansågs vara goda och var mer baserad på militärisk lekform, t ex lekte 
barnen tornspel och leksakerna utformade som svärd och lans. Detta har påverkat 
samhällets syn på lek och fortsatt, även i dag anses exempelvis golf och segling vara 
mer socialt accepterat än rollekar, lajv, dataspel och så vidare. Den första kategorin 
med golf samt segling anses vara mer värdefulla och lustfyllda sysselsättningar.  Detta 
framhäver även att vuxna leker för sin sociala utveckling som barn gör. Barns lek 
kopplas ofta ihop med leksaker och det finns bevis på att leksaker funnits under 
denna tid. Det har även framkommit i forskning att leksaker påverkar barns 
utveckling och lärande. Barn behöver både materiel, psykisk och fysisk stimulans i 
leken (Welén, 2009).  

Under 1700-talet samt 1800-talet forskades det mycket om lek och vilken betydelse 
den hade för människans utveckling och lärande. Filosofen Jean- Jaques Rousseau 
(1717-1778) kom fram i sina studier att all undervisning bör ske genom lek.  Friedrich 
Fröbel (1782-1852) ansåg också att leken var viktig för att öppna nya vägar för 
kunskap. Fröbel skapade pedagogiskt lekmaterial för arbete inom förskolans 
verksamhet och det bestod av geometriska formade klossar som klot, cylinder samt 
broderier, fläktnings- och sömnadsarbeten. Detta var enligt Fröbel att barnet fick 
möjlighet till den fria leken och själva välja aktivitet. Under 1800-talet flyttade den 
industriella arbetskraften till städerna och de vuxna fick arbetstider, låga löner och 
arbetsuppgifter. Detta ledde till att barnen fick strikta tider till utbildning anpassade 
till verksamhetens tider. Utifrån denna period blev leken något som gjordes på 
fritiden och istället för som tidigare under festliga sammanhang. Leken fick en roll av 
att den var onyttig för barn och skulle betraktas som tidsfördriv. När leken särskildes 
från vuxna blev den enbart något för barn (Welén, 2009). Under denna tid 
dominerade fyra klassiska lekteorier av slutet på 1800-talet och hade sina rötter i 
filosofin som kretsade kring barns lek. Anledningen till barns lek var den 
problemställning som forskare främst var intresserade av. Lekteorierna grundades i 
sin helhet på barns lek och i samspel med barns fysiska utveckling och sambandet 
mellan överskottsenergier och rörelselekar (Welén, 2009). Under 1900-talet och 
framåt växte intresset för lek inom psykologiska termer, speciellt vid sekelskiftet. 
Inom psykologin ökade vetenskapen kring lek och dess teoribildning.  När trenden 
kom in i industriella länder utvecklades lek till något positivt och särskildes från 
produktionen. Det gjorde att barndomen trädde fram och barn fick sedermera 
möjlighet att dra nytta av leken för deras utveckling och lärande. 1945 började 
människorna få nytt perspektiv på leken i den lilla byn Cella i Italien som grundar sig 
på Reggio Emilias tänkande och teorier. De ansåg att barnet själv kunde tänka och 
reflektera. De utgick från barnets uppfostran, kunskap och lärande och ansåg leken 
vara ett hjälpverktyg för barnets utveckling (Dahlberg och Åsén, 2005). Malaguzzi 
menade att kompetenta barn blir kompetenta på grund av pedagogiskt skickliga 
lärare. Lek blev något värdefullt och i och med att dess inverkan på lärandet 
uppmärksammades så skapades utbildningar vid vilka läran om lekens vikt var en 
central del. Smidt (2010) skriver om att aktiviteter som är styrande är bra för barnet 
då pedagogerna har ett mål i sin pedagogiska verksamhet. Detta leder vidare till att 
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förskolepersonal kan se en helhet av barnens kunskapsförmågor samt deras 
inlärning. Att pedagogerna även arbetar målinriktat genom leken har fått betydelse 
för dess ståndpunkt i historien (Smidt, 2010). Vi har fått ett helt annat utbud än vad 
det var på 1600-talet då leken präglades av att hela familjen var involverade för 
utvecklingen enligt (Welén, 2009). 

2.2 Teoretikers syn på lek 

Vygotskij (1995) skriver att det kan urskiljas två olika former av handlingar i 
människors beteenden. Författaren menar att dessa handlingar dels är återskapande 
eller reproduktiva vilka ofta länkas samman med minnet, alltså att man ska minnas 
något man lärt sig. Han klargör att människor med dessa handlingar upprepar något 
som en annan eller flera andra redan har skapat, oavsett i vilken form detta sker. 
Vygotskij menar att detta kan innebära i en lekprocess att rita av något som en annan 
redan har ritat såväl som att skriva någonting utefter ett visst förutbestämt och givet 
mönster. Författaren framhåller att den andra handlingsformen som hos människan 
är lätt att urskilja är den skapande eller kreativa handlingen. Han skriver att denna 
typ av aktivitet, vilken inte fokuserar på att återskapa eller presentera tidigare 
handlingar av olika slag, utgör en kreativ skapandeprocess som istället för att hållas 
inom förutbestämda ramar är fri till sin natur. Forskaren gör gällande att dessa 
skapande aktiviteter inom psykologin ofta benämns som fantasier eller 
föreställningar. Författaren menar emellertid att fantasin egentligen ligger till grund 
för alla kreativa processer och aktiviteter och möjliggör såväl konstnärligt, 
vetenskapligt som tekniskt skapande. Han skriver att det litterära eller språkliga 
skapandet är det som för skolåren är mest karakteristiskt för barn. Han lyfter fram att 
alla barn vid en tidig ålder går igenom olika former av stadier gällande ritandet.  

Vygotskij (1995) är av åsikten att ritandet även är den mest omfattande 
skapandeformen där barnen dessutom i en tidig ålder ritar av fri vilja utan att 
egentligen behöva någon särskilt stor stimulans från de vuxna, ibland ingen alls. Han 
menar således att denna process vid barns tidiga ålder sker på ett lekfullt sätt utan att 
några krav på karaktären av dess sätt att rita förekommer. Han klargör dock att 
denna lekfulla skapandelust ofta har en tendens att avta mer och mer hos barnen ju 
mer dessa närmar sig skolåldern. Han menar att den spontana lusten att rita hos 
många barn till och med förefaller att avta helt och hållet då de börjat skolan. 
Vygotskij nämner vidare att den ritande skapandeformen senare ofta ersätts av det 
litterära eller språkliga skapandet vilket han menar är totalt dominerande speciellt 
under tonårsperioden. 

Vygotskij (1995) skriver att en del forskare är av åsikten att det egentligen är först i 
tonåren som man på allvar kan benämna det litterära skapandet hos ungdomar 
eftersom de först då nått en nivå där skapande på allvar kan ske genom text. 
Författaren framhåller att det finns en viktig grundläggande aspekt vilken påverkar 
barns möjligheter till ett litterärt skapande. Han menar att barnen först när dessa 
nått en hög nivå gällande erfarenheter, språkliga förmågor och allmän utveckling har 
det som krävs för ett litterärt skapande. Han menar vidare att det teatrala skapandet 
är det som står närmast det litterära skapandet. Han skriver att denna skapandeform 
är mycket vanlig hos barn då den bland annat exempelvis ryms in i så kallad rollek. 
Vygotskij skriver att denna form av skapande aktivitet ligger barnen nära, dels på 
grund av att teaterspelande eller rollek binder samman barns personliga upplevelser 
med det konstnärliga skapandet. Han gör gällande att dramatiseringen ligger mycket 
nära, i princip är en del av, leken eftersom barnen vid dessa processer av fri vilja kan 
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tolka saker personligt och utifrån detta skapa något på egen hand. Dale (enligt 
Bråten, 1998) skriver att leken under förskoleåldern är den främsta källan för 
utveckling hos barn. Han menar att leken dels kan fungera som en process vid vilken 
man frigör sig från situationsbundna handlingar. Författaren gör även gällande att en 
annan aspekt av leken är att den i samband med spelet kan utgöra handlingar där 
regler följs vilket ligger till grund för barnens medvetande för den sociala 
grammatiken. Han klargör också att barn i leken kan utveckla sin självkontroll 
gällande dess beteende vilket även kombineras med den naturliga kreativiteten som 
följer med leken.  

Illeris (2001) skriver att Piagets teoretiska utgångspunkt gällande lärande är att han 
anser lärandet vara en jämviktsprocess. Författaren klargör att Piaget med detta 
menar att individer kontinuerligt strävar efter att hålla en slags jämvikt med 
omgivningen genom att anpassa sig efter denna. Han menar emellertid Piagets 
uppfattning är att individer också aktivt försöker få omgivningen att anpassa sig till 
de individuella behoven och förutsättningarna i dess strävan efter jämvikt. Piaget 
(1970, enligt Elkind 1978) använder begreppet ”aktiv” då han beskriver skolor och 
klassrum som han anser använder sig av metoder vilka är utvecklingsmässiga. Elkind 
(1978) skriver att den kognitiva utvecklingen bäst beskrivs enligt Piagets ramar, det 
vill säga genom att dela upp den i olika stadier. Författaren lyfter fram att det första 
stadiet som Piaget använder sig av är den så kallade spädbarnsperioden och menar 
vidare att det är vid denna tid som barnet tillhandahåller information från sin 
omgivning i smådelar då barnet vid denna tidpunkt saknar förmåga att se samband 
eller uppfatta helheter. Författaren beskriver hur spädbarnets värld innefattar en 
massa osammanhängande intryck som inte kan länkas samman av barnet. Han 
menar att en följd av detta är att det för spädbarnet inte är någon som helst skillnad 
på ifall mamman försvinner ut ur ett rum eller om barnet inte kan se henne i rummet 
eftersom det har vänt på huvudet. 

Berg (1992) skriver att leken främst ses som en kreativ handling. Han klargör att 
såväl psykologer som pedagoger under en lång tid har använt sig av begreppet 
kreativitet i samband med, och för att beskriva, leken. Han menar att den fria leken 
ger upphov till kreativitet och beskriver detta som att ett ändamålslöst tillstånd växer 
fram. Jorup (1979) skriver att Piagets lekteori är den mest konsekventa teorin 
gällande lekens relation till utveckling. Författaren menar att det enligt Piaget är två 
processer, assimilationen och ackommodationen, som för barns utveckling framåt. 
Hon förklarar att assimilation betyder att barnet, utifrån dess tidigare erfarenheter, 
tar intryck från sin omgivning och successivt anpassar sig till densamma. Hon menar 
vidare att assimilation även innebär att upprepa något man redan behärskar för att 
man helt enkelt känner för det, med andra ord gör man det av lust. Jorup skriver att 
ackommodation istället innebär förändringar av barns föreställningar vilket sker för 
att dessa föreställningar i stor grad som möjligt ska överensstämma med 
verkligheten. Författaren skriver att assimilationen är det som, av dessa två begrepp, 
är mest elementärt för leken och menar vidare att olika former av assimilation är av 
olika vikt för skilda former av lek. Hon klargör att man, om man utgår från att leken 
till övervägande del är assimilation, också snabbt inser att leken är en mycket viktig 
och inte minst nödvändig del för barns utveckling och lärande. Författaren skriver att 
vissa barn brukar leken som sitt främsta tillvägagångssätt för att assimilera medan 
andra barn kan använda sig av andra metoder. Hon framhåller att lekens karaktär 
kan förklaras med att assimilationen är en övervägande del av barndomen. Jorup gör 
gällande att lekens innehåll är beroende av ett barns omgivning vilken också är av 
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betydelse för hur leken utvecklar sig. Hon menar att lekens struktur påverkas av var 
barnet befinner sig i dess mentala utveckling eftersom denna kommer att bestämma 
vilka förutsättningar barnet har gällande tänkande. Hon menar att lekens struktur ur 
ett pedagogiskt perspektiv är av högsta väsentlighet precis som dess innehåll. 
Författaren är av åsikten att en leks innehåll bör leda till att barns kunskap och 
förståelse av omvärlden ökar, både gällande materiella förhållanden och om 
människor. 

Jorup (1979) menar att den mentala utvecklingen har en avgörande betydelse för hur 
leken struktureras. Hon skriver att barns sätt att förstå omvärlden börjar med ett 
aktivt undersökande där motoriska aktiviteter blir barns sätt att interagera med 
omvärlden. Författaren framhåller att barns aktiviteter i förhållande till dess omvärld 
även har en social innebörd eftersom barns handlingar gäller såväl den sociala som 
fysiska omvärlden. Hon menar att barnen, vid dess undersökande och utforskande, 
måste ta hänsyn till vuxna och även andra barn och klargör även att dessa processer 
är viktiga för den tidiga så kallade decentraliseringsprocessen vid vilken barnet lär sig 
att skilja ut sig själv ur sin omgivning. Piaget (enligt Jorup 1979) anser att barns 
handlingar sker för att dess önskningar, intressen eller behov ska tillfredställas och 
att det intellektuella och känslomässiga därför kan sägas länkas samman i leken. 
Piaget (enligt Jorup 1979) menar att barn aktivt bygger upp sin kunskap och 
världsbild och att barnet på skilda nivåer konstruerar sitt tänkande med mer eller 
mindre sammanlänkade strukturer.  

Leontjev (enligt Lillemyr, 1990) anser att människor tillägnar sig dess verklighet 
genom olika verksamhetsformer. Leontjevs utgångspunkter är att människors 
utveckling kan delas in i tre verksamheter i form av lek, inlärning och arbete. Lillemyr 
(1990) klargör att fokus inom alla dessa verksamhetsområden riktas mot människors 
samspel med dess omgivning. 

Erikson (enligt Lillemyr, 1990) inriktar sig på att i sin personlighetsteori om lek 
fokusera på barns strävan efter jaget för att finna, stärka och behålla deras 
identiteter. Erikson är av uppfattningen att denna identitetsutveckling yttrar sig som 
ett slags integrering av personlighetens olika sidor genom den så kallade jag-
identiteten som kärna. Erikson menar att denna process sker genom ett intimt 
samspel mellan det individuella barnet och personer i omgivningen som är viktiga för 
barnet.   

2.3 Lekens betydelse för lärandet 

Wetso (2006) beskriver hur hon i sin studie har undersökt vad som kan ske när 
pedagogisk utbildning, handledning, införande av lekprocesser och samtal med 
föräldrar introduceras i den pedagogiska verksamheten. Författaren skriver att 
studien är en slags rekonstruktion av hennes många år som forskare och deltagande 
observatör och menar att alla de erfarenheter som getts på vägen var en viktig bas. 
Wetso klargör att avhandlingen, eftersom den bygger på flera års forskning och 
studier, förutsatte att olika data fanns att tillgå under tiden. Författaren menar att en 
viktig motivationsfaktor för studien var att ta reda på varför vissa barn har svårt att 
lära och varför andra barn inte i tillräcklig mån tycks stimuleras av verksamheten i 
förskolan och skolan. Vidare menar Wetso att det även handlar om att ta reda på hur 
de vuxna pedagogerna i praktiken, även i relation till föräldrar och målsmän, kan 
göra verksamheten mer lustfylld inom förskolan och skolan. Författaren menar att 
lek därför genomgående har varit ett centralt och viktigt begrepp inom studien. 
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Wetso (2006) skriver att leken till sin natur är en öppen process som inte aktivt 
avslutas genom att någon bryter in och demonstrerar att leken är ”färdig”. Hon 
menar emellertid att man med ord kan uttrycka en önskan om att avsluta leken men 
att processen ändå kommer att tas upp för vidareutveckling och bearbetning. 
Författaren framhåller att leken i sig är en formativ process vilken fortlöper i 
oändlighet. Hon klargör att denna formativa process uttrycks på skilda sätt och 
exemplifierar med att leken hos det lilla barnet sker på ett mer automatiserat och 
omedvetet sätt medan leken blir allt mer medveten ju äldre barnet blir. Författaren 
menar att friheten, tvärtom mot vad många kanske tror, minskar i leken i takt med 
barns mognad då den tenderar att bli mer begränsad på grund av att den formas 
utifrån de värderingar barnen har. Wetso beskriver hur leken i takt med barns 
växande ålder får en fast form som av barnen väljs medvetet och styrs av dess 
medvetna avsikter. Hon klargör att en grundförutsättning för att lek ska kunna ha en 
framträdande roll hos barn är att dessa måste ges utrymme och få tillåtelse att skapa 
och forma en lekmiljö eller, som författaren även beskriver det, ett rum i rummet. 

Wetso (2006) gör gällande att leken är stark och lätt attraherar barnen men att den 
trots detta är känslig för att påverkas av faktorer utifrån. Hon menar att de som 
saknar förmåga att förstå eller intressera sig för barns skapande lek också har lättare 
för att störa barnen i processen. Hon skriver att det exempelvis kan röra sig om att 
någon flyttar ett för lekens innehåll väsentligt attribut eller fäller kommentarer som 
inte samspelar med lekens syfte vilket hon menar lätt kan upplösa barnens 
låtsasvärld varpå leken kanske avbryts eller tvingas ta nya vändningar. 

Lindqvist (2002) skriver att barnens lek utvecklas genom barnens lekvärld. Hon 
klargör att leken förutsätter att det finns en värld eller ett kulturellt sammanhang 
vilket barnen kan förhålla sig till och menar att dessa måste vara något som barnen 
kan känna och ta på rent fysiskt. Vidare är författaren av åsikten att själva lekvärlden, 
lekens karaktär och dess handling är tätt anslutna till och beroende av varandra. Hon 
menar att det på institutioner som förskolor, fritidshem och skolor kan konstrueras 
speciella platser där barnen kan leka. Lindqvist menar att ett problem med detta är 
att barnen då möter en redan färdig lekvärld som de inte själva skapat och menar 
vidare att dessa lekplatser dessutom ofta tenderar att vara kopplade till en enda 
specifik form av lek. Författaren är av åsikten att utomhusmiljöer kan skapa goda 
förutsättningar för att stimulera barn till att leka. Hon klargör att det då är viktigt att 
barn och vuxna tillsammans utformar den miljö som är avsedd för lek då hon anser 
det vara en viktig förutsättning för att barnen ska kunna skapa innehållsrika lekar. 
Lindqvist skriver att barn tänker genom lek och att de i leken kan skapa sig 
föreställningar och frigöra sig själva från sin omgivning. Hon lyfter fram att denna 
process är början till att barnen utvecklar en förståelse för abstrakta begrepp vilka de 
lär sig genom ett symboliskt tänkande. 

Författaren pekar på att leken även innebär en process i vilken barns inre och yttre 
handlingar möts och är oskiljbara. Hon klargör att detta möte mellan barns inre och 
yttre tydligt märks i deras lek eftersom dessa i leken inte agerar utifrån en 
förutbestämd plan utan snarare tänker samtidigt som de utför handlingar på ett 
fysiskt plan. Hon menar således att barns fantasier och föreställningar inte existerar 
som enskilda och fristående mentala handlingar och processer utan att dessa istället 
verkar i symbios med fysiska handlingar, de leker samtidigt som de tänker. 
Författaren menar att barn, när dessa når skolålder, istället för att i leken improvisera 
vill konstruera lekvärldar, handlingar och roller vilka är mer avancerade, utmanande 
och som väcker intresse. Hon menar att denna process är ett steg där barnen går från 
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improvisation till ett mer medvetet gestaltande i leken. Lindqvist skriver att det vid 
dessa processer är av vikt att vuxna instruerar barn hur de kan agera i rollspel och 
hur handlingar inom dessa kan byggas upp och skapas. Hon klargör att barn och 
vuxna då tillsammans kan bygga upp lekvärldar och planera hur processen ska gå till. 
Hon menar att de även kan konstruera lekens handling och dess karaktärer vilket hon 
klargör ofta är en utdragen process. Författaren är av uppfattningen att det vid dessa 
tillfällen är leken som står i centrum istället för resultatet och skriver att denna därför 
kan gestalta sig på vitt skilda sätt i olika klasser eftersom det rör sig om att enskilda 
personer, såväl lärare som elever, beslutar om hur processen ska utvecklas. Hon 
skriver att det är viktigt att sådana här saker inte enbart sker vid enstaka tillfällen ifall 
leken ska få en progression. Hon menar att det i leken, som med andra sätt att arbeta 
pedagogiskt, för att få progression krävs vilja och envishet varför den bör utgöra ett 
lekpedagogiskt arbetssätt. 

2.4 Lekens former 

Leken delas ofta in i olika kategorier för att lättare förstå vilket syfte lek har. I detta 
menar Lillemyr (2002) att lekens inverkan på barnet är utifrån syftet i den. Den kan 
vara fri och barnet själv gör innehållet i den eller så kan pedagogerna ha ett mål med 
innehållet i verksamheten. Enligt Lillemyrs (2002) teorier om lek så innebär den 
sensomotoriska leken, även kallad funktionslek, att barn upprepar handlingsmönster 
som de uppskattar. Lillemyr menar att rollekar innebär att barn intar olika roller i 
lek. Författaren klargör att samtliga barn som deltar i rollekar väljer olika roller att 
inta. Lillemyr skriver att många barn ofta samspelar vid rollekar men att de även kan 
utföras individuellt. Vidare framhåller Lillemyr att regellek är en lekform där centrala 
regler är av stor vikt för att uppnå mål med lekens innehåll. Författaren hävdar att 
rörelselek och våldsam lek är lekar vid vilka rörelser är det centrala. Han lyfter fram 
att så kallade konstruktionslekar innebär att barn konstruerar med hjälp av olika 
föremål som exempelvis pussel eller olika former av konkret material.   

Leken ses ofta utifrån olika funktioner och hur den skall användas. Vidare anses 
leken i många fall vara något som inte går att använda som ett undervisningsverktyg. 
Forskare har också kommit fram till olika resultat vid undersökningar om lekens 
betydelse för barns lärande och utveckling (Lillemyr, 2002). Helheten av leken 
skriver Smidt (2010) är att barnet själv kan ha kontroll över sin egen roll beroende på 
om det är låtsaslek eller om de är en fri eller styrd lek. Hon menar även att leken 
utvecklar barnet själv att tänka samt reflektera över sina val. När barnet utövar dessa 
olika former används leken i syfte för att utveckla barnets lärande och utveckling.  

Lillemyr (2002) förespråkar att leken och lärande inte går att jämföra med varandra 
för att de innehåller två olika syften. Lekens struktur utgår från barnets fantasi som 
är nödvändig i leken, påpekade Leontjev (Lillemyr, 2002). Leontjev belyste att leken 
hade två övergripande viktiga element, dels barns behov av att utföra handlingen 
men även deras beteendemässiga förutsättningar att kunna utföra leken. Detta måste 
då ses utifrån dessa olika lekformer som finns att tillgodose i verksamheten (Lillemyr, 
1990). Förskolan skall utifrån lekens former förbereda barnet för det som kommer i 
framtiden. I leken kan barnet få testa samt pröva sin roll genom att låtsas inta en 
sådan roll. Socialstyrelsen anser att förskolan skall gynna barnets lekformer för att 
barnet skall kunna bearbeta sina upplevelser och händelser. Om barnet får möjlighet 
i förskola att leka rollekar som präglar förskolans eller skolans vardag exempel att 
leka fröken, kokerska, städare, skolsköterska och så vidare kan barnet hämta stoff 
från skolans värld menar Socialstyrelsen. 
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Vygotskij (1995) menar att lek skiljer sig från andra aktiviteter eftersom barnen då 
har möjlighet att utifrån sin fantasi skapa situationer som inte behöver ha förankring 
till verkligheten. Vygotskij klargör att barnen inom låtsasleken utvecklar förmåga att 
reflektera kring saker som inte är fysiskt närvarande, att de med andra ord lär sig att 
utvecklas med hjälp av fantasifulla handlingar. Författaren skriver att lekar kan styras 
av pedagoger som kan strukturera leken och även vara delaktiga. Vygotskij klargör att 
exempelvis rollekar kan utvecklas i en positiv riktning då vuxna är delaktiga och 
tillsammans med barnen formar karaktärer och handling i leken (Smidt, 2010). Gun-
Marie Wetso (2006) har studerat barnets lek i olika former och kommit fram till att 
barn utvecklar lek utifrån utforskande och upptäckande i den pedagogiska 
verksamheten. Hon påpekar även att aktiviteten när den fungerar som bäst 
stimulerar barnets handlande, tänkande och språk. Wetso påpekar att det finns barn 
som inte leker av någon anledning och därför anser hon att det viktigt som pedagog 
kunna bidra med lekfulla stunder som barnet förs in i lekens former. Att detta 
uppstår hos vissa barn är dem ligger efter i lekupptäckten torde inte vara något 
avvikande utan att barnet ligger efter i sin proximala utvecklingszon. Socialstyrelsen 
(1990) betraktar barn som inte uppfyller lekens olika former som barn med särskilt 
behov men påpekar att de är pedagogens huvudsyfte att se hinder i barnets 
leksignaler i tid i lekens alla former.  

2.5 Förskolans förhållningssätt till leken i verksamheten 

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2006) beskriver hur de i en studie 
behandlat frågor kring relationer mellan lek och lärande. Dels använde de sig av 
intervjuer som inledningsvis genomfördes med sex stycken arbetslag. Dessa arbetslag 
samt deras barngrupper inom förskolan, förskoleklassen, grundskolan och 
fritidshemmet deltog under projektet. Johansson och Pramling Samuelsson klargör 
vidare att de förutom intervjuer med de olika arbetslagen även observerade de olika 
barngruppernas lek vid olika tillfällen. De skriver att de vid några tillfällen också 
använt sig av videokamera vid observationer. 

Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelsson (2006) kom fram till att 
pedagogerna som arbetade med förskolebarn ansåg att lek och lärande hör ihop. 
Deras undersökning påvisade att en del av deras respondenter betonade att barn lär 
på olika sätt och inte enbart i leken men att lekprocessen ligger till en stor grund i 
barnets lärande och utveckling. Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelssons 
avhandling påvisar att förskola, skola och fritidshem skiljer sig åt när det handlar om 
förhållningssättet till lek. Dessa forskare menade att förskolans lärare värnar om 
leken i deras pedagogiska verksamhet och att lärarna i skolans pedagogiska värld inte 
visste hur de skulle bruka leken i undervisningen. Skolans syn på leken var att den 
tillhörde fritidshemmets pedagogik efter skolans undervisning och således skulle få 
mer utrymme på fritidshemmet. I deras avhandling framkom det att dessa olika 
lärare som var tillgängliga inom förskolan, skolan och fritidshemmet menade att lek 
och lärande hör ihop men utan att kunna synliggöra hur leken kan brukas praktiskt 
(Johansson och Pramling Samuelsson, 2006). 

Johansson och Pramling Samuelsson (2006) skriver att pedagogernas 
förhållningssätt till leken i verksamheten skall vara skyddad och med detta menar de 
att barnen måste få leka ensamma utan att bli störda av pedagoger som ständigt 
försöker vara med i lek. De klargör att det skulle kunna leda till att barnen inte 
utvecklas och lär på samma sätt som de skulle gjort utan en vuxen deltagare. Dock 
framkommer även motsatsen i avhandlingen som tydligt ger andra tecken på att det 
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är bra för leken att pedagoger är medforskare med barnen (Johansson och Pramling 
Samuelsson, 2006). Lillemyr (2002) tar upp att pedagogen skall gå in i lek för att 
utveckla den eller bidra med utvecklande kunskaper till barnen. Vidare kan 
pedagogen använda leken som temaorganiserad undervisning; lek som arbetsform. 
Men han tar upp att det är bra om pedagogen kan styra upp leken ifall barn inte 
kommer överens med varandra. Ifall det då uppstår konflikter eller kränkningar av 
någon anledning kan pedagogen förebygga dessa (Lillemyr, 2009). 

Sandberg (2002) klargör att hennes avhandling främst syftar till att urskilja och 
beskriva vilka erfarenheter av lek som går att finna hos olika vuxna individer. Hon 
klargör att studiens inriktning är att granska vuxnas erfarenheter av lek, som den 
gestaltar sig då de själva ser tillbaka på sin barndomstid. Författaren menar att 
studien inte handlar om hur något de facto är i praktiken, utan snarare om hur vuxna 
uppfattar lek i relation till deras personliga erfarenheter. För att få så stor variation 
som möjligt av vuxnas erfarenheter av lek skriver författaren att hon intervjuat 
människor från varierade grupper, däribland förskollärare. 

Sandberg (2002) skriver att pedagogernas syn på och förhållningssätt lek kommer 
ifrån deras egen barndom samt erfarenheter. I Sandbergs avhandling skriver hon att 
det skolverket har granskat lekens betydelse på förskolan men att det finns brister 
hos förskolepersonalen verksamhet att den har blivit allt för mycket skola speciellt i 
förskoleklassen men även ner i förskolan. Hon skriver även om Barnombudsmannens 
(2000) rapport om förskolans förhållningssätt till leken och vad pedagoger anser om 
leken. Barnombudsmannen påtalar att förskolans nedskärningar har medfört stora 
barngrupper och minskad personal. Detta leder till att personalen enbart har tid för 
rutiner och inte för lek (Sandberg, 2002). Det är viktigt att påpeka enligt Ingrid 
Carlgren (2005) om lärarens förhållningssätt till verksamheten. Hon menar att en 
lärare som har en traditionell kunskapssyn eller uppfattas att ha en viss kunskapssyn 
på barnets lärande, kan leda till konsekvenser för barnets utveckling. Hon skriver 
dock att läraren självklart måste ha didaktiska och pedagogiska modeller i sitt arbete. 
Ingrid Carlgren påpekar även att läraren måste ha kunskap om annat än bara 
undervisningen och menar att saker sker även utanför denna. Hon skriver att läraren 
måste ha socialt samspel till klasskompisar och lärare i sin läromiljö för att den ska 
röra sig framåt och att en god lärosituation ska råda. Det är viktigt att pedagogen har 
kunskap om hur leken skall användas i verksamheten och dessutom kompetens om 
vad lek är och helhetssynen på lärande, och hur leken utvecklas med barnets ålder 
(Lillemyr, 2002). Pedagogens förhållningssätt och kompetens skall innefatta att 
pedagogen grundligt är insatt i leken i ett helhetsperspektiv, kunskap om rollek och 
hur den vidare utvecklas med barnet senare i åldern till rollspel samt dramatisering, 
kunskap om regellek hur den utvecklas med ålder samt i barnet regler och normer, 
vad konstruktions lek står för samt möjlighet senare förutsättningar till 
ämnesmässiga lärande och slutligen kunskap om rörelselek och våldsamlek och hur 
barnets handlande i sin utveckling när det handlar om relationer mellan sig själv och 
till andra. Hur det påverkar barnet i olika ålder (Lillemyr, 2002). 

3. Metod 

I detta avsnitt kommer vi ta upp forskningsstrategi, vilken metod och vilket urval vi 
valt och hur vi bearbetat det insamlade material samt hur vi tagit del av etiskt 
ställningstagande.  

3.1 Forskningsstrategi 
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I vårt examensarbete har den kvalitativa forskningsstrategin varit utgångspunkt. Vi 
valde strategin eftersom den ansågs lämplig att använda i studien då vi ville ta reda 
på förskollärares uppfattningar och kunskaper kring lek. Att lämna utrymme för 
respondenters egna reflektioner och fördjupningar ansåg vi vara en viktig anledning 
till vårt val av forskningsstrategi. Vi hade istället kunnat valt att använda oss av det 
kvantitativa tillvägagångssättet till exempel med strukturerade enkäter och få ut ett 
resultat mer baserat på siffror och statistik. Vi ansåg den kvantitativa metoden vara 
olämplig i vårt examensarbete eftersom vi främst var intresserade av att tolka de 
resultat som framkom. Denscombe (2009) skriver att kvalitativ forskning tenderar 
att framhålla ord som det centrala i en analys medan den kvantitativa forskningen 
tenderar att uppfatta siffror som det centrala som kan användas till att förklara 
företeelser.       

3.2 Urval  

Studien omfattar tolv behöriga förskollärare. Respondenterna valdes i främsta 
rummet utifrån deras utbildning. Vi har därmed ett icke-sannolikhetsurval. En av 
förskollärarna vidareutbildar sig till talpedagog vid sidan av arbetet. Fyra stycken 
studerar på det aktuella lärarlyftet som Skolverket ansvarar för.  Lärarlyftet innebär 
att verksamma förskollärare samt lärare har möjlighet att utveckla sin kompetens 
inom ett specifikt ämne. Dessa förskollärare läser språk eller antingen matematik vid 
något lärosäte i Sverige.   

Respondenternas arbetserfarenhet varierade stort, alltifrån 25 år inom förskolan till 
nyexaminerad från utbildning. Dessa respondenter anser vi vara attraktiva och kan ge 
relevanta samt intressanta svar till vår undersökning. 

Vi hade en viss kännedom om några förskollärare som vi hade haft kontakt med 
tidigare. Andra blev föreslagna för oss av dessa personer. Det blev således en 
blandning av subjektivt urval eller snöbollsurval. Viktigt för oss var att alla uppfyllde 
kriterierna som utbildade förskollärare. Snöbollsurvalet innebär att vi genom vissa 
valda respondenter kunde leta oss fram till andra respondenter vilka vi sedermera 
valde att ta med i studien (Denscombe, 2009).  

Studien innefattar tolv intervjuer med verksamma förskollärare som i dag arbetar på 
någon förskola i mellersta Sverige. 

3.3 Intervju som insamlingsmetod 

Stukát (2005) klargör att det är viktigt att forskaren gör en ordentlig översikt av de 
metoder som finns att tillgå för att sedan kunna kartlägga vilken metod som är bäst 
lämpad för det som ska undersökas. Författaren skriver att intervjuer är en lämplig 
metod när forskare vill få reda på vad någon har för tankar eller åsikter om något. 

Det vi gjorde var att först gå igenom vad det är vi vill ta reda på i vårt arbete, det vill 
säga vad arbetets syfte är. Vi vägde sedan olika tillvägagångssätt mot varandra för att 
kunna reflektera kring vilket som bäst skulle kunna ge svar åt våra frågeställningar. 
Den semistrukturerade intervjuformen var den metod som valdes som 
tillvägagångssätt. Detta för att metoden dels möjliggör för respondenten att göra 
djupa reflektioner och själv påverka hur intervjun artar sig. Den semistrukturerade 
intervjuformen innefattar, i likhet med den strukturerade formen, en rad ämnen som 
ska avverkas och en mängd frågor som ska besvaras. Skillnaden mot den 
strukturerade formen är att respondenten vid en semistrukturerad intervju har 
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möjlighet att friare besvara frågorna vilket ibland kan innebära att intervjun till viss 
del ändrar form (Stukát, 2005). Att använda observationer hade givetvis också 
kunnat vara ett lämpligt tillvägagångssätt. Det hade då handlat om att granska hur 
förskollärarna rent praktiskt använder leken i verksamheten istället för hur de påstår 
att de använder den (Denscombe, 2009).  

Intervjuerna ägde rum vid de förskolor där respondenterna arbetade förutom en 
intervju som genomfördes genom telefonsamtal. Anledningen till detta var att vi inte 
fann någon tid som passade båda parter. Vi ville dock ha med förskolläraren i studien 
utifrån hennes genuina intresse för lek. Förskolläraren visade även ett stort intresse 
av att delta varpå vi ansåg vederbörande som ett lämpligt val. Respondenterna fick 
själva välja platsen för intervjun. Detta för att de kunde känna sig trygga och bekväma 
(Stukat, 2005). 

Vi valde att inte skicka intervjufrågorna i förväg till respondenterna eftersom vi ville 
undvika att de skulle förbereda sig för intervjuerna och svara som de tänkte sig att vi 
önskade att de skulle göra. Vi informerade våra respondenter om att vi behövde 30-
45 minuters avsatt tid för intervjuerna. Intervjuerna tog cirka 30 minuter med varje 
enskild respondent.  

Vi använde oss av diktafon och spelade in intervjuerna. Vi informerade 
respondenterna om hur diktafonen fungerar och gav dem möjlighet att lyssna till det 
inspelade materialet om de så önskade. Under intervjuerna förde vi även 
anteckningar ifall komplikationer skulle uppstå med det inspelade samtalet. 

Vi har valt intervjufrågorna utifrån vår erfarenhet från förskolans verksamhet, både 
privat och utifrån skolans verksamhets förlagda utbildning. Detta har lett till frågor 
angående leken i relation till lärande och utveckling (se bilaga).  

3.4 Databearbetning 

Första steget vid vår bearbetning av materialet var att läsa igenom alla anteckningar 
och följa upp det med vårt inspelade material. Vi följde sedan upp med att 
transkribera intervjuerna utifrån diktafonens inspelade innehåll. Det andra steget i 
bearbetningen var att vi sammanställde och analyserade det insamlade materialet. 
Det handlade då om att vi granskade likheter och olikheter i studien. Vi behandlade 
olika frågor gällande lekens betydelse varpå vi därför valde att vid 
sammanställningen utgå från olika punkter där skilda ämnen behandlades i 
förhållande till lek. Vi ansåg att detta var nödvändigt för att specifikt kunna använda 
oss av de djupgående resonemang som förskollärarna förde. Hade vi inte strukturerat 
materialet på det sättet tror vi att vi hade upplevt större svårigheter med att analysera 
resultatet. Steg tre blev att sammanställa det slutgiltiga resultatet utifrån utkastet 
som vi tidigare bearbetat. Vi använde oss återigen av en struktur där olika ämnen 
bearbetades i punktform. Detta blev vårt slutresultat av bearbetningen. 

Vid vår bearbetning upptäckte vi att många respondenter hade lämnat liknande eller, 
i vissa fall, helt avvikande svar gentemot de övriga respondenterna. Detta tyckte vi 
gjorde det lättare för oss att sammanställa likheter och olikheter i resultatet.       

3.5 Reliabilitet och validitet 

Denscombe (2009) skriver att forskaren, i de fall denne utför en intervju som 
behandlar faktiska frågor, till viss del kan kontrollera validiteten i det som 
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framkommer genom att granska om intervjusvaren rent generellt bekräftas av andra. 
Stukát (2005) klargör att validitet är ett annat ord för giltighet. Författaren menar att 
validiteten kan fungera som ett mått på ifall en studie är utformad så att den 
verkligen undersöker det som var grundtanken. Intervjufrågorna utformades efter 
arbetets syfte och frågeställningar, så bedömningen är att intervjuerna var ett bra 
verktyg för att undersöka det som skulle undersökas. Genom de semistrukturerade 
intervjuerna gavs respondenterna också tillfälle att vidareutveckla tankar och föra 
resonemang kring frågornas innehåll.    

Denscombe (2009) skriver att det finns saker som forskare kan göra för att bedöma 
en studies reliabilitet, det vill säga tillförlitlighet. Författaren skriver att ett sätt att 
kontrollera trovärdigheten i intervjudata är att bedöma hur väl respondenten kan 
anses vara bekant med och känna till fakta kring det behandlade ämnet. Författaren 
hävdar att forskaren måste fråga sig ifall respondenten befinner sig i en position där 
denne kan ge sin syn kring ett ämne utifrån ett bildat, nyanserat och balanserat 
förhållningssätt. Dessa metoder anser Denscombe vara praktiska tillvägagångssätt 
vilka hjälper forskaren undvika att framstå som lättlurad genom att tro på allt som 
berättas för den.  

Då intervjuer har genomförts med förskollärare torde svaren kunna anses som 
tillförlitliga. Detta naturligtvis till stor del beroende på att respondenterna har en 
pedagogisk utbildning som gett dem kunskap. Även det faktum att de arbetar på 
förskolor och har erfarenhet av att arbeta praktiskt inom den pedagogiska 
verksamheten kan ses som en fördel gällande studiens reliabilitet.   

Denscombe (2009) skriver att kvalitativ forskning tenderar att basera sig på intensiva 
studier av relativt få fall. Författaren menar att det därför naturligt lyfts frågor kring 
hur representativa fallen är och hur hög reliabilitet dessa kan anses ha. 

Det kan naturligtvis reflekteras kring hur representativa svaren från intervjuerna kan 
anses vara ur en generell synvinkel. Resultatet kan givetvis jämföras med andra 
liknande studier för att kunna bedöma tillförlitligheten av det resultat som 
framkommer. Naturligtvis torde det även vara viktigt att granska de svar som 
framkommit i intervjuerna för att bedöma hur trovärdiga respondenternas svar kan 
anses ha varit.    

3.6 Forskningsetiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet(2002) har tydliga riktlinjer angående hur en forskning skall 
bedrivas och hur samhället ska anpassa sig till den. Vi har i vår studie tagit del av de 
fyra övergripande etiska ställningstagande och vi började med informationskravet 
som innebär att respondenterna skall få den information som behövs för studien 
både före samt efter och detta gjorde vi i god tid med missivbrevet och att deltagandet 
var frivilligt och att de får avbryta den när som helst. De fick i god tid information 
innan forskningen, vad studiens syfte innebar och hur deras informations kommer 
att behandlas i undersökningen. Enligt samtyckeskravet som innebär att få ett 
godkännande utifrån uppgiftslämnare samt att få använda den information som 
tilldelats vid intervjun och vidare få bruka den i forskningen.  Våra respondenter var 
alla myndiga och vi behövde endast ha deras samtycke för att genomföra intervjun. 
Den tredje regeln är konfidentialitetskravet som handlar om att forskaren måste 
avrapportera sina anteckningar eller om man spelat in individer på band eller dylikt 
skall detta sparas eller raderas, så att endast forskaren har tillgång till materialet. Vi 
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har under studien spelat in våra respondenter med en diktafon och antecknat under 
intervjun. Men av sekretess har vi raderat det inspelade samtalet och endast sparat 
våra bilagor till intervjun kvar på våra datorer. Endast vi har tillgång till det sparade 
materialet som kommer att finnas kvar under den tidsperiod som krävs ifall 
eventuella oklarheter kring studien skulle uppstå.  Materialet får inte av olika skäl 
tilldelas eller säljas till obehöriga personer utanför forskningen och detta leder till 
den fjärde regeln som är nyttjandekravet som innebär att vi måste radera eller bevara 
materialet på plats som endast vi kommer åt. I regeln skall forskning endast 
användas i sitt eget bruk för att kunna kartlägga det aktuella i undersökning 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

Innan vi genomförde våra intervjuer med våra respondenter har vi tilldelat dem vårt 
missivbrev. I detta brev har vi tydliggjort alla krav och hur den kommer genomföras. 
Vi har även lämnat ut våra kontaktuppgifter och vår handledares namn samt 
telefonnummer om respondenten önskar mer information om forskningen. 

4. Resultat 

Detta är vad förskollärarna i vår studie uppger om lek och är ett resultat av vad de 
anser om lek.  

4.1 Lekens förändring över tid 

I studien framgick det att respondenterna anser att förskollärare i allmänhet är mer 
professionella i sitt yrke än vad fallet var för 15- 20 år sedan. En respondent menade 
att hon även har erfarenhet från den tid då förskollärare såg lek som något barn gör 
utan att ha något egentligt egenvärde. Samma respondent gav uttryck för att synen på 
lek har förändrats sedan dess och klargjorde att förskolan numer tar vara på leken 
och i högre grad ser den som värdefull. En annan respondent delade denna syn på 
förändringen och menade att dagens människor idag är mer pålästa om lek än förr. 
En annan respondent berättade om när hon ganska ny på en förskola skulle förmedla 
sin syn på lek: 

Jag minns när jag var tämligen ny på min förskola. Min syn på lek gick inte alls ihop med den 

övriga personalen. Jag ville hitta på saker med barnen, nya saker som de inte var så inrutade i. 

Jag upplevde att kollegorna inte alls var intresserade av att ändra på någonting alls. De tyckte att 

vår arbetsuppgift var att se till att barnen åt, sov och inte kom bort ungefär… i alla fall var det så 

jag upplevde det. Efter ett tag så var jag tvungen att på något sätt framföra mina synpunkter.  De 

förstod inte mig och jag förstod dem inte och eftersom jag verkade vara ensam om mitt synsätt så 

blev deras sätt som sedan kom att genomsyra i verksamheten. 

 

4.2 Förskollärares uppfattning om lek som ett pedagogiskt verktyg 

Respondenterna gav uttryck för att de i sin pedagogiska verksamhet använder sig av 
ramsor, sång, drama och andra skapande estetiska verksamheter på ett lekfullt sätt. 
Förskollärarnas uppfattning var att lek används i alla aktiviteter som sker inom 
förskolans verksamhet. Deras uppfattningar kring på vilka sätt leken kan användas 
och utnyttjas skilde sig dock till viss del åt.  
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En respondent klargjorde exempelvis att de använder ett aktivitetsschema på hennes 
arbetsplats. Hon berättade att de tillsammans på morgonen gör dagens schema 
tillsammans med barnen på ett lekfullt sätt. Förskolläraren förklarade att barnen 
genom bilderna kan se aktuella lekar och aktiviteter som skall göras under dagen. 
Detta menar respondenten är en styrd aktivitet eftersom personalen tillsammans 
med barnen utformar schemat och att förskollärarna är delaktiga vid aktiviteten. Hon 
sade att bilderna fungerar som ett stöd för barnen så att de kan memorera vilka 
lekupplevelser som kommer att ske under dagen. Respondenten gjorde gällande att 
barnen tycker om detta schema och berättade att barnen, i de fall som det av någon 
anledning skulle vara så personalen missat detta, lätt blir frustrerade över att inte ha 
kontroll och vetskap om vad de ska göra under dagen. Hon gav vidare uttryck för att 
detta blivit ett populärt inslag i verksamheten och att många barn vill ha ett 
aktivitetsschema i deras hem också. Aktivitetsschemat fungerar enligt henne på så 
sätt att barnen vid ankomst tar fram bilder och tillsammans väljer ut dem. 
Förskolläraren klargjorde hur viktig betydelse bilderna har i barnens miljö och 
menade att barnen utifrån dessa bilder skapar sampel och kommunikation i 
verksamheten. Respondenten sade även att de på förskolan har speciella bilder för 
olika lekfulla aktiviteter där olika former av bilder finns tillgängliga. Bilderna kan visa 
aktiviteter såsom lego, pyssel, bokläsning, hemvrån, spela spel, rörelse -skiva, rita, 
pärlor, klossar, cykla. Bilderna styr därmed barnens fria lek. 

En annan respondent berättade att hon i den styrda verksamheten arbetar mycket 
med känslor. Hon förklarade att barnen då skall visa sina egna känslor för att på så 
vis lära sig om sig själva. Förskolläraren klargjorde att barnen sjunger, läser, räknar 
och använder estetiska läroprocesser tillsammans genom leken. Hon sade att 
förskolan brukar alla ämnen utifrån lek vid dessa tillfällen. 

Alla förskollärare berättade att språk och matematik används i lek på förskolan. En av 
respondenterna nämnde att alla ämnen används i lek medan en annan respondent 
sade att naturkunskap med fördel kan tillämpas utomhus. En förskollärare menade 
att sångramsor används på ett lekfullt sätt i samlingen i syfte att utveckla barn i språk 
medan en annan respondent berättade att barnen, vid de tillfällen de går till skogen, 
får olika uppgiftskort med matematiska begrepp.  

4.3 Lekens betydelse för barns lärande och utveckling 

Samtliga förskollärare ansåg att leken är av stor vikt för förskolans verksamhet och 
att den betyder mycket för barns utveckling och lärande. Majoriteten av 
respondenterna tyckte att leken utvecklar barnets verklighetsuppfattning, förmåga att 
bearbeta erfarenheter, språkutveckling, matematiskt tänkande, pragmatiskt 
beteende, koordination, motorik och fysiska och psykiska förmågor. 

Alla förskollärare i studien tydliggjorde lekens betydelse på olika sätt och framhävde 
den i olika former, men samtidigt synliggjorde alla hur viktig lek är på förskolan. 

Några förskollärare hade åsikter om hur skolan ser på lek och hur de använder leken. 
Respondenterna nämnde att de lägger grund för barns lärande och utveckling genom 
lek på förskolan men trodde sig veta hur skolan för vidare den kompetensen i 
verksamheten. 

En förskollärare sade att leken ingår i allt som barnen gör på förskolan. Hon menade 
även att A och O i barnens utveckling är att forma leken på förskolan både i den fria 
och styrda leken. Hon menade att barn är i behov av all sorts lek. Hon påtalade att 
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rollek är en bra lekform, där barnet själv får använda sin fantasi samt sitt eget 
kunskapsstoff. Samma förskollärare uttryckte att barn genom lek ges förutsättningar 
att använda sin fantasi, kreativitet och sociala samspel för att växa och få god 
självkänsla och tillit till andra. En respondent i studien berättade att hon har varit 
med om ett barn som hade svårigheter vid påklädning och för att stärka barnets 
självkänsla frågade hon en dag barnet om de skulle tävla om vem av dem som först 
skulle komma ut. Förskolläraren förklarade att hon försökte visa barnet att hon inte 
fick på sig skon och att hon hade svårt med jackan. Hon sade att hon gjorde detta för 
att barnet själv skulle känna sig som en person och för att barnet skulle få känna sig 
bekräftat. Respondenten menade att barnet i detta fall fick bekräftelse på att även 
fröken kan vara lite långsam och att det kan ses som en utmaning istället för som en 
begränsning. En förskollärare klargjorde att lek sker vid påklädning, matsituationer 
och andra tänkbara tillfällen på ett roligt sätt. 

En förskollärare sade sig inte tro på Vygotskijs teorier kring barns lärande och 
utveckling. Hon menade att Vygotskij säger att barn har mindre fantasi än vuxna och 
hon gav uttryck för att hon inte visste om hon kunde hålla med om det då hon sade 
sig tro på andra teorier om barns lärande och utveckling. 

Några av respondenterna resonerade kring vilken betydelse leksaker har för barns 
lärande och utveckling. En av förskollärarna sade att leksaker är bra om det fungerar 
i barngruppen. Hon menade vidare att det ibland fungerar bra och att det i vissa 
barngrupper inte alls fungerar. Detta sade hon kan bero på att det ibland kan uppstå 
konflikter eller samarbetssvårigheter i barngruppen när leksaker förekommer. Med 
andra ord menade respondenten att leksakerna vid sådana tillfällen blir mer av ett 
störelsemoment än en tillgång. En annan förskollärare ansåg i sin tur att barn skall få 
ta med sig leksaker på förskolan. Respondenten var av åsikten att barn, om dessa 
tillåts ta med sig saker som gosedjur och böcker, bör få ta med sig de leksaker de 
själva vill. Hon menade att en pistol kanske inte är så lämpligt utan menade att 
leksaker som barn känner sig trygga med är bäst lämpade att ta med till förskolan. 
Hon sade att ett gosedjur främst används för vilostunder och att böcker mer är 
verktyg för språkutveckling. Förskolläraren menade dock att alla leksaker utvecklar 
barns kompetens. Hon gav uttryck för att hon saknar förståelse för förskollärare som 
hindrar barnet att få ta med sig leksaker till förskolan. Respondenten klargjorde att 
leksaker utvecklar barnet i många olika situationer såsom konflikter, samspel, sociala 
kontakter och hur man uppför sig samt frågor rörande turordning. Hon uttryckte att 
det kan vara bra om det uppstår en konflikt kring en leksak eftersom att barn då lär 
sig hur man löser en konflikt tillsammans och får erfarenhet av att motsättningar kan 
uppstå ifall två personer vill ha samma leksak.  

En av respondenterna berättade om ett barn som började ta ut alla saker ur förrådet 
och förklarade att hennes tanke då var att inte gå fram och säga till utan istället 
observera vad barnet höll på med. Hon klargjorde att hon ifrågasatte varför barnet 
tog ut alla saker ur förrådet och berättade att barnet svarade att det var på 
husvagnssemester. Respondenten menade att det är viktigt att som förskollärare inte 
alltid gå in i leken eftersom att barn då kan uppleva sig bli störda ifall leken flöt på 
bra utan en vuxens medverkan. Förskolläraren sade att hon, om hon hade gått in i 
leken, kanske hade förstört dess innehåll och sedermera även lekens betydelse och 
mening. Hon påpekade att husvagnssemestern var ett exempel på ett tillfälle där ett 
barn genom leken bearbetade sina egna erfarenheter. 
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Alla förskollärare tydliggjorde att barn lär sig och utvecklar olika egenskaper genom 
olika former av lek och beroende på deras aktuella utvecklingsnivå. De menade att 
barnen utvecklar olika förmågor beroende på i vilket sammanhang de leker och att 
olika barns lekar kan anpassas efter var de ligger i sin utveckling.   

4.4  Förskollärares syn på olika former av lek  

Förskollärarna menade att både fri och styrd lek är viktigt men fler än hälften av 
respondenterna ansåg att den fria leken är den som brukas mest i förskolans 
verksamhet.  

Flertalet av respondenterna påtalade att den fria leken används mest med mindre 
barn för att främja deras utveckling och lärande. En förskollärare sade att det är lika 
viktigt att leka med ett barn som är ett år som att leka med ett barn som är sex år. Det 
framkom i en intervju att alla barn är i behov av samma sorts lek i sin utveckling men 
på olika nivåer utifrån hur barnet ligger till i sin utveckling. 

En förskollärares berättelse: 

Jag hade rörelse och det var så kul att se hur de hade utvecklats i leken. Från i höstas till i vår kör 

vi ballongen och nu kan dem den. Och de verkligen förstår vad den handlar om, hur 

genomförande sker, de höll varandra i händerna och körde ballongen, samarbeta, gemenskapen, 

kommunikation alltså i den fria leken. 

En respondent klargjorde att styrd lek har ett förbestämt innehåll som syftar till att 
uppfylla särskilda mål som förskollärarna satt upp. En respondent klargjorde att 
förskollärare bör ha god kunskap om när förskolläraren skall styra upp leken och vara 
deltaktig. Respondenten menade att en del förskollärare som går in i lekprocessen 
tenderar att förstöra den i de fall det rör sig om fri lek som fungerat bra utan en 
vuxens medverkan. En annan förskollärare gjorde i sin tur gällande att det är svårt 
för förskolans personal att delta aktivt vid barns utomhuslek eftersom det är svårt att 
följa deras aktioner fullt ut. 

I en av intervjuerna uppdagades det att förskollärare ibland tenderar att hindra 
barnets lekprocess i den fria leken exempel inomhus. Hon menade att detta speciellt 
gäller när barnen leker som bäst i stora lekrummet och har kommit igång med leken. 
Förskolläraren gav uttryck för att förskollärarna ibland då avbryter barnen i deras lek 
för att de kanske har planerat in något annat som de tycker att barnen ska göra. Hon 
menade att barns utveckling i leken hindras istället för att låta dem leka och 
vidareutveckla leken. Hon sade även att det är de styrande aktiviteterna som ibland 
hindrar barnet i sitt lärande. Hon påtalade att man avbryter dem i sin process för 
lärande och utveckling när man säger åt dem att göra en annan uppgift. 

Förskolläraren sade att det känns mer onaturligt vid utelek då det är svårt att 
observera exakt vad barnen gör för något eller hur deras dialoger låter. Respondenten 
klargjorde även att det inomhus är betydligt lättare att följa barnens lek där 
utrymmet är begränsat och där personalen lättare kan kontrollera vad barnen gör. 

Samtliga förskollärare sade att de använder leken såväl inne som ute även om 
omfattningen var av varierande karaktär. Några av dem berättade att förskolebarnen 
gärna leker i sandlådan eller använder förskolans leksaker. Vissa av förskollärarna 
förklarade att de ibland använder sig av styrd lek utomhus och några av dem nämnde 
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matematiska lekar som ett vanligt förekommande inslag då de är ute. Några 
respondenter klargjorde att den fria leken är överrepresenterad vid barns utelek och 
några av dessa menade vidare att det ofta är svårt för förskollärarna att fullt ut delta i 
barns lek eftersom de samtidigt måste hålla barnen under uppsikt. En respondent 
sade i sin tur att det är enklare att delta i barns lek inomhus eftersom de då i större 
omfattning än utomhus är samlade på en gemensam yta. En förskollärare berättade 
att barnen ofta leker väldigt bra utomhus och att det då mer handlar om att se efter 
barnen istället för att delta aktivt i leken. En annan respondent menade att 
utomhusleken mest sker då förskollärarna och barnen går iväg någonstans. Samma 
förskollärare förklarade att det är svårt att använda styrd lek på deras gårdsplan då 
det ibland är ont om personal. Hon gav vidare uttryck för att det då mest handlar om 
att vara nära barnen och se till att vara ett stöd för de som behöver samt hålla dem 
under uppsikt. En av våra respondenter hävdade att barnen inte bara kan leka av sig 
själva när de är utomhus utan att de är i behov av olika verktyg för lek såsom hink och 
spade. Hon sade att det känns mer onaturligt vid utelek då det är svårt att observera 
exakt vad barnen gör för något eller hur deras dialoger låter. 

En förskollärare menade att rollek är en bra lekform där barnet själv får använda sin 
fantasi och sitt eget kunskapsstoff. Förskolläraren menade att barn genom lek ges 
förutsättningar för att använda sin fantasi, kreativitet och sociala samspel för att växa 
och få god självkänsla samt tillit till andra. Samtliga förskollärare i undersökningen 
gav uttryck för att lek gynnar barn oavsett i vilken form den uppstår. De menade 
således att det kan röra sig om både fri och styrd lek såväl som olika former av lek. 
Exempel som uppkom i studien var rollek, koordinationslek och estetiska former av 
lek. Respondenterna hävdade att olika lekformer stimulerar olika former av 
utveckling hos barnen och de valde sedermera att lyfta fram olika aspekter av leken.   

 

 

4.5 Respondenternas syn på kollegors kunskap och kompetens kring lek  

Förskollärarnas syn på kompetens och kunskapssyn skiljde sig åt i många av deras 
svar. Det handlade om hur de ställer sig i förhållande till kompetens och kunskapssyn 
gällande kollegor, vårdnadshavare eller samhället som helhet. En majoritet av 
respondenterna var av uppfattningen att deras kollegor som är barnskötare har en 
god kunskapssyn och vet att leken är viktig i verksamheten. De gav dock uttryck för 
att barnskötarna kanske inte i samma utsträckning vet hur kompetensen skall brukas 
vid lektillfällen. Exempel: att inte hindra barnet i deras lek eller när den behöver 
styras upp och när personalen behöver vara delaktig i leken. Många av förskollärarna 
säger att deras kollegor inte alltid har fullgod kompetens men att de ändå har en god 
och bra grundsyn kring lek. 

Våra respondenter som studerar i lärarlyftet lyfte fram sina egna egenskaper och att 
deras kompetens har utökats med det aktuella påbyggnadsprogrammet. En av dem 
berättade om när hon varit på kursen och att de, när de tillsammans diskuterade 
kompetens samt grundsyn, har kommit fram till att det är mycket som de inte har 
tänkt på eller reflekterat över. Hon sade att det är lätt att hamna på ett och samma 
kunskapssätt och se ur samma perspektiv på saker.   

Många förskollärare menade att det uppstår konflikter mellan avdelningarna på 
förskolan. De ansåg konflikterna bero på förskolan som inte har en gemensam 
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lekplan. En respondent i studien sade att det i stor utsträckning handlar om regler, 
normer och värderingar. Hon påpekade att förskollärare ofta lägger in sina egna 
värderingar istället för att tänka sig in i situationen. Respondenten fortsatte med att 
det var förr som dessa konflikter uppstod men menade att det idag inte känns som 
några större konflikter. Hon berättade att personalen, då det uppstår missförstånd, 
tillsammans diskuterar problemet inom arbetslaget.   

En förskollärare uttryckte följande:  

De barnskötare som jag arbetar med har lika god kompetens som jag har. De är medvetna om 

leken men kan inte sätta ord på varför den är viktig i olika sammanhang som jag kan som är 

förskollärare. 

En respondent sade att utbildningarna vid våra lärosäten idag ger mer teoretisk 
grund i lek än förr, att många nyexaminerade lärare kommer ut med ny kunskap men 
att det är svårt att förändra i praktiken. Hon menade att många som kommer ut från 
lärarprogrammet med god kunskap om lek inte vågar utnyttja den och istället går in 
på samma spår som skolan alltid har följt. Hon trodde att en orsak är att 
nyexaminerade lärare vill passa in i verksamheten och inte försöka vara mer än 
någon annan. En annan förskollärare i undersökningen ansåg att skolan, i likhet med 
förskolan, borde vara bättre på att stimulera barns kreativitet och fantasi istället för 
att rikta in sig så mycket på bara lärandet. Hon gjorde gällande att skolan glömmer 
att det är i leken som barn ofta lär sig bäst fram till en viss ålder. En annan 
respondent berättade att konflikter alltid uppstår på något sätt i verksamheten, men 
var av åsikten att det är bra att förskollärare har läroplanen och värdegrunden att luta 
sig mot. I studien framgick det även att eventuella konflikter snarare tenderar att 
uppstå på grund av frågor som rör organisatoriska skeenden och således inte har med 
skillnader i kunskapssyn att göra. 

En av förskollärarna menade att bristen på pedagogiskt engagemang vid barns utelek, 
som hon ansåg existera, till stor del beror på att förskollärarna tenderar att söka sig 
till varandra när barnen leker. Hon sade sig tro att en anledning till detta är att 
personalen vid dessa tillfällen får en chans att samlas för att prata rent allmänt eller 
diskutera något. Respondenten sade att detta egentligen är olyckligt, eftersom 
förskollärarna istället för att umgås med varandra borde fokusera på att vara med 
barnen och delta i deras lekfulla aktiviteter.    

I studien framkom det skilda uppfattningar kring hur skillnader i kompetens och 
kunskapssyn kan visa sig men även hur skillnaderna kan framkalla konflikter mellan 
förskollärare. De flesta av respondenterna var dock överens om att skillnader i 
kunskapssyn eller syn på lekens betydelse var mycket små. De uttryckte 
uppfattningen att samtliga som arbetar inom förskolan enligt deras erfarenheter har 
liknande syn på lek och kunskap och att detta alltså inte bör utgöra ett hinder för 
framgångsrikt samarbete.  

5. Resultatanalys 

Här kommer vi att analysera våra resultat mot tidigare forskning samt litteratur mot 
resultat.  

5.1 Lekens förändring över tid 
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I studien framgick det att lekens betydelse för barns lärande och utveckling idag är 
allmänt vedertagen men att detta inte alltid har varit fallet. De gav uttryck för att 
leken idag har ett värde i sig och att den inte längre ses som något som barn gör 
enbart för att det är roligt. Welén (2009) menar dock att lek även ur ett historiskt 
perspektiv alltid har varit en betydande del för såväl barn som vuxna. Författaren 
skriver även att leken har förändrats under lång tid och att lekens historia måste 
studeras för att förstå de bakomliggande faktorer som format leken till vad den är 
idag. Respondenterna i studien ansåg även att människors generella kunskap om 
leken är mer utbredd idag än tidigare. Dahlberg och Åsén (2005) klargör att intresset 
för leken växte under 1900-talet och framåt och att vetenskapen kring leken fick ett 
uppsving inom psykologin. Författarna skriver att leken, när den utvecklades i de 
industriella länderna, blev till en positiv och stimulerande faktor för barn som i leken 
fann ett alternativt sätt för lärande och utveckling. Malaguzzi (enligt Smidt, 2010) 
menade att barn blir kompetenta på grund av pedagogiskt skickliga lärare. 
Författaren klargjorde att lek blev något värdefullt och i och med att dess inverkan på 
lärandet uppmärksammades. Han skrev att detta ledde till att det skapades 
utbildningar där läran om lekens vikt var en central del. Smidt (2010) hävdar att 
aktiviteter som är styrande är bra för barn då det gör att pedagogerna har ett mål i 
verksamheten. 

5.2 Förskollärares uppfattning om lek som ett pedagogiskt verktyg 

Respondenterna i studien klargjorde att de i deras verksamhet använder sig av 
ramsor, sång, drama och andra skapande estetiska processer som verktyg för att 
främja leken och det lustfyllda lärandet. Vygotskij (1995) framhåller att barn alltid lär 
av mer kunniga personer och att de då lär genom att imitera de mer kompetenta 
personerna i olika former av handlingar. Författaren anser att det litterära eller 
språkliga skapandet är mycket karakteristiskt för barn under de tidiga åren och 
framhäver att barnen tenderar att använda bildskapande som ett verktyg för 
berättande. En av respondenterna klargjorde att de använder vissa bilder som 
ersätter skriftspråket som ett pedagogiskt verktyg för lärandet. Piaget framhäver att 
barn tillsammans utvecklar sitt sociala samspel i lekprocesser. Detta menade även 
respondenterna som klargjorde att barnen utvecklas socialt när de tillsammans får 
vara med och ta del av planeringen gällande vilka aktiviteter som kommer att ske i 
förskolans verksamhet. En av respondenterna berättade om ett barn som började ta 
ut alla saker ur förrådet och förklarade att hennes tanke då var att inte direkt till utan 
istället observera vad barnet gjorde. Hon förklarade att hon frågade varför barnet tog 
ut alla saker ur förrådet och att barnet svarade att det var på husvagnssemester. Detta 
var enligt respondenten barnets sätt att i leken bearbeta sina erfarenheter.  

5.3 Lekens betydelse för barns lärande och utveckling 

Respondenterna var av uppfattningen att leken har stor betydelse för förskolans 
verksamhet och att den är mycket viktig för barns utveckling och lärande. I studien 
framgick det att leken utvecklar barnets verklighetsuppfattning, förmåga att bearbeta 
erfarenheter, språklig förmåga, matematiskt tänkande, pragmatiskt beteende, 
koordination, motorik och fysiska såväl som psykiska förmågor. Lillemyr (2002) 
menar att leken och lärandet inte går att jämföra då författaren är av uppfattningen 
att de innehåller två olika syften. Författaren framhäver emellertid att leken är viktig 
för barns lärande och utveckling men att leken alltså inte bör vägas mot lärandet utan 
snarare ses som en förutsättning för det. En av respondenterna framhävde att leken 
genomsyrar hela förskolans verksamhet och att den således finns där hela tiden. Hon 
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ansåg en viktig förutsättning för att utveckla barnen är att leken utformas på lämpliga 
sätt oavsett om det handlar om fri eller styrd lek. Lindqvist (2002) skriver att barns 
lek utvecklas genom barnens lekvärld. Hon menar att leken förutsätter att det finns 
en värld eller ett kulturellt sammanhang som barn kan förhålla sig till och skriver att 
dessa måste vara något som barnen kan uppleva på ett fysiskt plan. Wetso (2006) 
skriver i sin tur att hon, när hon studerat barns lek i olika former, kommit fram till att 
barn utvecklar lek genom utforskande och upptäckande i den pedagogiska 
verksamheten. Författaren menar att lekfulla aktiviteter, när de fungerar som bäst, 
stimulerar barns tänkande, handlande och språk. Smidt (2010) skriver att barns 
utveckling är beroende av lek och att de leker i den utvecklingszon där de för tillfället 
befinner sig. Författaren klargör att den proximala utvecklingszonen innebär 
avståndet mellan barns aktuella utvecklingszon mot den nivå de kan uppnå. Smidt 
klargör att barns tillfälliga utvecklingszon indirekt berättar att det finns någonting 
mer att få ut av barns kapacitet om de ges bra stöd och stimuleras genom relevanta 
utmaningar. Hon menar att Vygotskijs teorier om barns utvecklingszoner i mångt och 
mycket utgick från att barn genom lek och socialt samspel rör sig framåt i 
utvecklingen.   

5.4 Förskollärares syn på olika former av lek 

Respondenterna var alla av uppfattningen att såväl den fria som styrda leken är av 
stor vikt för barns lärande och utveckling. De flesta av dem uttryckte dock att det är 
den fria leken som är dominerande inom förskolans verksamhet. En majoritet av 
respondenterna menade att den fria leken används mest med mindre barn för att 
främja deras utveckling och lärande. Vygotskij är av åsikten att lek skiljer sig från 
andra aktiviteter för barn eftersom barnen i leken har möjlighet att utifrån sin fantasi 
skapa situationer obundna till verkligheten. Författaren skriver att barnen, när de 
använder sig av låtsaslek, utvecklar sin förmåga att tänka kring något som inte är 
fysiskt närvarande, att de med andra ord lär sig att utvecklas med hjälp av fantasifulla 
handlingar. Han skriver att lekar också med fördel kan styras av pedagoger som kan 
strukturera leken och även vara delaktiga. Vygotskij klargör att exempelvis rollekar 
kan utvecklas i en positiv riktning då vuxna är delaktiga och tillsammans med barnen 
formar karaktärer och handling i leken (Smidt, 2010). Illeris (2001) skriver att 
Piagets teoretiska utgångspunkt utifrån lärande är att det är en slags jämviktsprocess. 
Illeris framhåller att Piaget med detta menar att individer hela tiden strävar efter att 
hålla en jämvikt med omgivningen genom att anpassa sig efter den och att det är en 
bidragande orsak till att barn kan socialisera med varandra. Jorup (1979) klargör att 
lekens innehåll utifrån Piagets teorier är beroende av ett barns omgivning som också 
är av betydelse för hur leken sedan utvecklar sig. Författaren menar att lekens 
struktur påverkas av var barnet befinner sig i den mentala utvecklingen eftersom den 
bestämmer vilka förutsättningar barnet har för tänkande. Hon menar att lekars 
strukturer ur ett pedagogiskt perspektiv har hög relevans i likhet med deras innehåll.  

Smidt (2010) skriver att barnet självt kan ha kontroll över sin egen roll beroende på 
om det är låtsaslek eller om det är en fri eller styrd lek. Författaren är även av åsikten 
att leken utvecklar barnet till att själv tänka samt reflektera över sina val. När barnet 
utövar dessa olika former används leken i syfte för att utveckla barnets lärande och 
utveckling. Socialstyrelsen klargör att förskolan utifrån lekens former ska förbereda 
barn för det som kommer i framtiden. Socialstyrelsen (1990) lyfter fram att barn i 
leken kan få testa sin roll genom att låtsas inta en viss roll. Socialstyrelsen anser att 
förskolan skall gynna barnets lekformer för att barnet skall kunna bearbeta sina 
upplevelser och händelser. En av respondenterna menade att rollek är en bra lekform 
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eftersom barn vid rollerkar själva får använda sin fantasi och sin egen kunskap. 
Lillemyr (2002) hävdar att förskolepersonal bör ha kunskap om hur rollekar kan 
utvecklas med hjälp av drama och hur denna kunskap vidare kan gynna barns 
färdigheter inom regellekar. 

5.5 Respondenternas syn på kollegors kunskap och kompetens kring lek 

Majoriteten av respondenterna menade att deras kollegor som är barnskötare har en 
god kunskapssyn och har förståelse för lekens betydelse för barns lärande och 
utveckling. Respondenterna klargjorde emellertid att barnskötarna kanske inte i 
samma utsträckning har praktisk kompetens gällande barns lek. De hävdade 
exempelvis att det handlar om att hindra barnet i deras lek, när den behöver styras 
upp och när personalen behöver vara delaktiga i leken. Många av förskollärarna 
uttryckte att deras kollegor som saknar utbildning inte alltid har kunskap om när de 
ska delta i lek och när de bör undvika det. Respondenterna sade dock att dessa 
kollegor ändå har en god grundsyn kring lek. Wetso (2006) är av uppfattningen att de 
som saknar förståelse eller intresse för barns skapande lek också har lättare för att 
störa barn i processerna. Hon hävdar att det kan handla om att en vuxen flyttar ett 
för lekens innehåll väsentligt attribut eller kommer med kommentarer som inte 
samspelar med lekens syfte. Författaren menar att detta tenderar att upplösa barns 
låtsasvärld vilket kan leda till att leken i värsta fall avbryts eller i mildare fall tvingas 
ta nya vändningar. En respondent menade att förskollärare bör ha god kunskap om 
när de skall styra upp leken och vara delaktiga och när de inte bör göra det. Hon 
klargjorde att barns lek kan ta skada av att förskollärare går in vid fel tillfälle och att 
barns lek inte alltid gynnas av att vuxna går in i leken. Johansson och Pramling 
Samuelsson (2006) menar å andra sidan att personalens närvaro i leken kan stärka 
den om de vuxna deltar på ett för situationen passande sätt. Gotvassli (2002) skriver i 
sin tur att förskolepersonalens kompetensutveckling i första hand bör syfta till att 
stärka gruppen i och ge den bra förutsättningar till att arbeta mot förskolans 
målsättningar. Författaren hävdar att målinriktad kompetensutvecklings mål är att 
bryta klyftan mellan kraven från det målinriktade arbetet och de individuella 
medarbetarnas kompetens.  

6. Diskussion 

Under denna rubrik kommer vi att diskutera studien i dess helhet där metod, 
resultat, slutsatser, nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans är delar som 
kommer att diskuteras och bearbetas. 

6.1 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra tolv semistrukturerade intervjuer. Denna metod valdes dels 
för att ge respondenterna möjligheter till att föra egna och mer djupgående 
resonemang kring de ämnen och frågor som behandlades. Denscombe (2009) menar 
att semistrukturerade intervjuer är en bra intervjuform när forskare vill gå på djupet 
kring ett ämne. Författaren klargör att denna intervjuform möjliggör för 
respondenterna att reflektera djupgående och förmedla egna tankar, åsikter eller 
uppfattningar kring något. Vi valde att intervjua sex stycken personer var. 
Anledningen till detta var att vi dels har olika kontakter som också befinner sig på 
olika orter. Vi kände även att denna form av uppdelning var nödvändig för att tiden 
skulle räcka till. Dessutom har vi tillsammans bearbetat resultaten av metoden och 
har således arbetat gemensamt trots vår uppdelning under intervjuerna. Det kan 
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naturligtvis vara så att våra resultat skiljer sig åt en aning beroende på hur vi gick 
tillväga när intervjuerna genomfördes. Det vi båda gjorde var att intervjua 
förskollärarna vid deras arbetsplatser. Detta valde vi för att de skulle känna sig 
bekväma i situationen och att de skulle kunna avbryta intervjuerna och återgå till 
arbetet vid behov. Vi hade dessutom en tydlig linje att gå efter gällande 
intervjufrågor. Att intervjuerna var semistrukturerade kan dock ses som en faktor 
som kan ha påverkat våra resultat en aning eftersom vi möjligen haft olika sätt att 
ställa följdfrågor på. Vissa av våra följdfrågor har även påverkats av exempelvis hur 
tydliga respondenterna har varit samt hur vi gått tillväga för att få dem att förtydliga 
vid behov. Vi valde att fokusera på att intervjua enbart förskollärare vilket berodde på 
att studien fokuserar på dessa och att intervjuerna då skulle få större relevans än om 
vi exempelvis valt att även ha med barnskötare i studien. Intervjuerna genomfördes 
vid respondenternas arbetsplatser förutom en intervju som gjordes via telefon. En 
nackdel med intervjun var att anteckningar skulle hinna utföras samtidigt som 
intervjun genomfördes. En annan försvårande omständighet var att den fysiska 
kontakten var obefintlig och att känslan av närvaro därmed inte infann sig. 

Om observationer, istället för intervjuer, hade använts som metod så hade 
infallsvinkeln blivit annorlunda. Observationerna hade gett en klar bild av vad 
förskollärarna faktiskt gör i verksamheten istället för vad de säger att de gör. 
Observationer hade därmed kunnat visa hur förskollärarna praktiskt brukar leken 
som verktyg för barns lärande och utveckling. Observationer ger en klar bild av hur 
saker kan förhålla sig rent praktiskt eftersom forskaren då använder alla sinnen till 
att följa pedagogiska situationer på nära håll (Stukát, 2005).    

Vetenskapsrådet (2002) klargör att forskare har normer och regler att förhålla sig till 
under en studie. Dessa regler har vi följt genom att formulera ett missivbrev och 
klargjort respondenternas rätt till anonymitet samt deras rätt att när som helst 
avbryta sin medverkan. De har även haft fulla rättigheter att kontakta oss som 
forskare eller vår handledare ifall de haft funderingar eller frågor rörande studien. 

6.2 Resultatdiskussion 

Vår studie syftar till att undersöka hur förskollärare uppfattar lekens betydelse för 
barns lärande och utveckling inom förskolans verksamhet. Vi har då fokuserat på att 
ta del av förskollärares resonemang och antaganden kring lek. Det som tydligt 
framkommit genom resultatet är att förskollärarna anser leken vara mycket viktig för 
barns lärande och utveckling. Leken fyller således många viktiga funktioner för barns 
lärande och utveckling. I analysen framgick det att förskollärarna upplever att folk 
idag är mer upplysta om lekens betydelse än vad som tidigare varit fallet. De var även 
av uppfattningen att förskollärare numer är mer professionella i sin yrkesroll än vad 
de varit tidigare och att medvetenheten kring lekens betydelse är en väsentlig del av 
detta. Vi tolkar det som att leken har varit en betydande del av barns tillvaro under 
lång tid men att den först på i modern tid har fått sin rättmätiga status som verktyg 
för barns utveckling och lärande. Förskolläraren klargjorde att det då handlade om 
att barnen skulle äta, sova och tas om hand men att förskollärarna inte förväntades 
arbeta med att utveckla barnen. Detta har synliggjorts i vårt resultat och vår 
uppfattning är att förskollärare som nu examineras från utbildningen numer har en 
klart bredare bild av hur viktig leken är. Resultaten bekräftar att förskollärare 
nuförtiden har stor kunskap om hur leken kan användas i syfte att gynna barns 
lärande och utveckling. 
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Förskollärarna uttryckte i studien uppfattningen att lek är ett verktyg som med fördel 
kan brukas i olika former. De exemplifierade med att nämna aktiviteter som ramsor, 
sånger, drama och andra estetiska verksamheter. Respondenterna var vidare av 
uppfattningen att lek finns med i allt som sker inom förskolans verksamhet och att 
den således utgör en central del. Vygotskij (1995) driver tesen att barn alltid lär sig av 
mer erfarna och kunniga personer genom att upprepa handlingsmönster vid olika 
aktiviteter. Vi har fått uppfattningen att de estetiska verksamheter som 
respondenterna nämnde är bra fördelaktiga aktiviteter som säkerligen stimulerar 
barnens lustfyllda lärande. Genom att använda sig av dessa former av styrda lekar 
torde förskollärare kunna stimulera barnens inlärning och utveckling på ett 
fördelaktigt sätt. Detta uppfattar vi som ett bra alternativ till den fria leken som 
respondenterna uttrycker är den mer vanligt förekommande på förskolan än den 
styrda leken. 

Läroplanen för förskolan (reviderad, 2010) klargör att förskolans verksamhet ska 
genomsyras av ett medvetet användande av lek som syftar till att främja barns 
lärande och utveckling. Lpfö98 framhåller även att bland annat barns 
kommunikation, inlevelse och fantasi stimuleras av det lustfyllda lärandet och dess 
olika former. Lpfö98 (reviderad, 2010) uttrycker att den skapande leken ger barnen 
möjligheter att bearbeta sina erfarenheter och upplevelser. Våra antaganden utifrån 
den reviderade läroplanen i relation till den äldre är att leken numer i större 
omfattning benämns som ett verktyg för utveckling och lärande. Vår tolkning är att 
den äldre Lpfö98 inte på samma sätt ger uttryck för lekens betydelse i relation till 
lärande utan mer framhåller lek som en fristående aktivitet utan att koppla den till 
lärandet och utvecklingen. Precis som vi tar upp ovan så nämner Lpfö98 (reviderad, 
2010) hur skapande aktiviteter stimulerar barns utveckling och lärande. Vårt 
antagande blir sedermera att dessa former av lekfulla aktiviteter med fördel kan 
styras av förskollärarna och utgör ett viktigt komplement till den fria leken. 

En majoritet av respondenterna uttryckte uppfattningen att barnen genom lek 
utvecklar sin verklighetsuppfattning, bearbetar erfarenheter och utvecklar språkliga 
färdigheter. Detta kan tolkas som att barn i leken kan formas som individer och att de 
bekräftas och uppskattas för det som de är. Leken torde alltså ha en viktig roll att fylla 
i förskolans verksamhet och vi är av uppfattningen att en miljö väl anpassad för lek är 
en viktig förutsättning för att barnen ska kunna utvecklas och lära genom leken. 

Respondenterna gav i studien uttryck för uppfattningen att leken är viktig för barns 
lärande och utveckling. De var noggranna med att påpeka att den fria leken är den 
som dominerar inom verksamheten medan den styrda leken mer skedde vid särskilda 
tillfällen. Medan Berg (1992) skriver att den fria leken främst är en kreativ handling 
som stimulerar barn menar Vygotskij (2006) i sin tur att barns teatrala skapande är 
det som står det litterära skapandet närmast. Vygotskij skriver att denna 
skapandeform är vanligt förekommande hos barn och klargör att rollekar är en del av 
det teatrala skapandet. Han uttrycker att denna skapandeform ligger barnen nära. 
Detta menar han beror på att teaterspelande eller rollekar binder samman barns 
personliga upplevelser med det konstnärliga skapandet. Han framhåller att 
dramatiseringen kan ligga mycket nära fri lek eftersom barnen då av fri vilja kan 
tolka saker personligt och utifrån detta skapa något helt på egen hand. Dale (enligt 
Bråten, 1998) poängterar i sin tur att leken i förskoleåldern är den främsta 
utvecklingskällan för barn. Författaren skriver att leken kan fungera som en process 
där barn frigör sig från situationsbundna handlingsmönster.  
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6.3 Slutsats  

Resultatet visar att synen på leken har förändrats med tiden. Framförallt synliggörs 
det att den allmänna synen lekens betydelse för barns lärande och utveckling är 
förändrad jämfört med hur det var tidigare. En slutsats vi drar av detta är således att 
leken har kommit att få en mer central och betydande roll inom pedagogiken och att 
den även ses som en förutsättning för barns lärande och utveckling. I resultatet 
framkommer det att den fria leken är den dominerande formen på förskolorna. 
Respondenterna framhöll också den fria lekens betydelse för barn och menade att det 
är en naturlig del av tillvaron på förskolan. Förskollärarna menade vidare att barn 
genom den fria leken bland annat lär sig att samarbeta, ta ansvar för lekens innehåll 
och utveckling samt lösa konflikter. Resultatet visar att förskollärarna använder styrd 
lek mer vid särskilda tillfällen och att de då avsätter en viss tid för att ägna sig åt 
något som de anser att barnen är i behov av eller kan ha nytta av. Respondenterna 
sade att styrd lek kan användas vid exempelvis samlingar eller utomhus. Vissa av 
förskollärarna framhöll även matematiken som en vanligt förekommande del av den 
styrda leken. Vi drar utifrån detta slutsatsen att fri lek är vanligt förekommande på 
förskolorna och något mycket viktigt för barn och att de i denna utvecklar många 
olika förmågor. 

En annan slutsats är att styrd lek med fördel kan användas vid tillfällen då 
förskollärare utifrån barns intressen, behov och förmågor vill styra en lekfull aktivitet 
i en viss riktning. Respondenterna trodde att kollegor som är barnskötare har en 
liknande grundsyn gällande lek och dess betydelse för barns utveckling och lärande. 
Dock framkom uppfattningen om att barnskötare inte i samma utsträckning som 
förskollärare har förmåga att använda sin teoretiska kompetens i praktiken. 
Förskollärarna klargjorde att det då handlar om saker som att veta när vuxna ska gå 
in i barns lek och fungera som medskapare och när de inte bör göra det. Vår slutsats 
utifrån detta är att förskollärare, i kraft av längre utbildning, har en bredare kunskap 
och kompetens kring lek än vad som är fallet med barnskötare. Utifrån resultatet drar 
vi slutsatsen att detta främst gäller det praktiska arbetet på förskolorna och att det 
inte lika mycket har att göra med teoretisk kompetens. Således kan vi även konstatera 
att den teoretiska kunskapen är viktig och en förutsättning för det praktiska men att 
barnskötare i mindre omfattning än förskollärare kan omsätta teori i praktiska 
sammanhang. Respondenterna var överens om att lek är grunden för ett livslångt 
lärande hos barnen vilket även Läroplanen (Lpfö98) redogör för. 

 Vi vill avrunda vår slutsats med tre viktiga begrepp som vi anser lyfts i studien i 
relation till lek: lärande, utveckling och kompetens. Lärandet sker kontinuerligt hos 
det lekande barnet och det sker i relation till utveckling. Utvecklingen skapar i sin tur 
en större kompetens hos det enskilda barnet. En annan slutsats är att förskollärare 
måste ha en bred kompetens kring barns lärande och utveckling i relation till leken. 
Vi tolkar det således som att lärandet, utvecklingen och kompetensen måste vävas 
samman hos såväl barn som förskollärare för en lyckad pedagogisk verksamhet.  

6.4 Nya forskningsfrågor och pedagogisk relevans 

Denna studie har varit utvecklande och lärorik för oss som studenter under vår 
avslutande termin på lärarutbildningen.  

En sak som skulle kunna göras för att ytterligare fördjupa en liknande studie i 
framtiden är att helt enkelt bredda den. Med detta menas att då fokusera på att ta 
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med fler förskollärare i studien för att på så vis kunna få ett mer representativt och 
säkert resultat. Det skulle dock kräva ytterligare tid till studien och bedömningen är 
sedermera att denna tid inte funnits till hands under den gångna studien. Ett annat 
sätt hade kunnat vara att använda en liknande studie men med ett kvantitativt 
tillvägagångssätt. En sådan studie skulle ha lett till mer statistiskt säkerställda 
resultat eftersom andra metoder, som exempelvis enkätundersökningar, skulle ha 
kunnat användas. En ytterligare reflektion är att frågan kring eventuella skillnader 
mellan förskollärares och barnskötares kompetens, såväl teoretisk som praktisk, 
skulle kunna lyftas i en liknande studie. Detta skulle kunna vara en intressant aspekt 
att studera kring förskolans verksamhet för att avgöra om det existerar stora 
skillnader eller om skillnader i kompetens inte är omfattande. En sådan studie skulle 
kunna genomföras med hjälp av enkätundersökningar. Förskollärare och barnskötare 
skulle då exempelvis kunna få svara på enkla enkätfrågor om hur de upplever 
eventuella skillnader kring pedagogisk kunskap och kompetens kring lek. Ett annat 
alternativ till fortsatta studier skulle kunna vara att undersöka hur barns målsmän 
och föräldrar ser på lekens betydelse för barns lärande och utveckling. Det hade då 
kunnat undersökas hur stor kunskap och kompetens de själva anser sig ha om lek och 
hur de ser på lekens roll i förskolans verksamhet. Detta skulle i sin tur kunna leda till 
ytterligare frågor kring samverkan mellan hem och förskola, hur stort utrymme leken 
har i hemmet jämfört med förskolan, vilka utmaningar leken ger barn i hemmet och 
förskolan och hur målsmän ser på leken jämfört med förskollärare. Helt enkelt reda 
ut hur samverkan ser ut mellan hem och förskola och vilka likheter och skillnader 
som eventuellt uppenbarar sig. 

Vi anser att denna studie har pedagogisk relevans eftersom förskollärares syn på lek 
kan ses som en central del av det pedagogiska förhållningssättet. Vidare kan det 
förhållningssätt som förskollärarna redogör för ses i ett större perspektiv som vilken 
plats leken har i samhällets medvetande och hur människor relaterar till den. Vår 
uppfattning är att studien synliggör lekens betydelse för barns lärande och utveckling 
på ett tydligt sätt och att den vidare kan ge en inblick i vad lek faktiskt innebär.        
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Bilaga 1  

   2011-02-17 

Hej våra deltagare! 

Vi är två studenter som läser till lärare vid Mälardalens högskola. Vår ingång är mot de 

tidigare skolåren och vi heter Johan Phalm samt Sara Österåker. Vi skriver vårt 

examensarbete på avancerad nivå inom kunskapsområde pedagogik. Vår forskning baseras 

på lekens betydelse för barns lärande och utveckling. 

I vår forskning vill vi undersöka förskollärarens sätt att hantera leken i sin verksamhet. Under 

arbetes gång behöver vi deltagare som är behöriga lärare/förskollärare och är verksam i 

förskolans verksamhet. Detta för att en av de saker vi anser vara viktigt att reda ut i 

sammanhanget är hur pedagoger ser på leken i dess olika former och hur den kan användas 

som läroverktyg inom den pedagogiska verksamheten. 

Intervjuerna kommer att ske i semistrukturerad form. Detta innebär att vi som intervjuar har 

ett visst ämnesområde att behandla samt några övergripande frågeställningar. Skillnaden 

mot en semistrukturerad intervju är att vi lämnar utrymme för den intervjuade pedagogen 

att utveckla sina resonemang, tankar och funderingar kring ämnesområdet. Detta istället för 

att, som i den strukturerade formen av intervjuer, kort besvara frågor utan att fördjupa sina 

resonemang. Vi kommer att spela in intervjuerna med en diktafon och sedan transkribera 

dem. Intervjuerna beräknas att ta cirka 30 minuter eller mer. Den kan bli kortare om 

respondenten inte har något mer att yttra sig om.   

Vetenskapsrådet etiska principer(2002) grundar på att alla som deltar i forskningen skall inte 

av några omständigheter kunna identifieras till en enskild individ enligt 

konfidentialitetskravet. Enligt Vetenskapsrådet etiska principer(2002)ska intervjuade 

personer heller inte under några som helst omständigheter utsättas för påtryckningar i de 

fall de väljer att avbryta en intervju eller att inte ställa upp från första början. Naturligtvis 

kommer vi att tillämpa även detta och garanterar därmed att full valfrihet råder gällande 

deltagande. Intervjuerna kommer endast att användas i detta examensarbete.   
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                        Johan Phalm      Tfn: 073-627922, jpm06001@student.mdh.se   

Handledare:  Marja-Terttu Tryggvason Tfn: 016- 15 32 55, marja-terttu.tryggvason@mdh.se 



 

 

Bilaga 2  

Intervjufrågor 

1. Hur använder du leken i din verksamhet?  

Följdfrågor-  

Hur tycker du att man bäst kan bruka lek som verktyg inom verksamheten för att 

främja barns lärande och utveckling? 

 

Använder du leken som ett verktyg att bruka såväl inne som ute i din verksamhet? 

 

2. Hur ser du på lekens betydelse för barns lärande och utveckling?  

Följdfrågor-  

Hur upplever du att synen på lek är generellt inom förskolan? 

 

 Tror/tycker du att synen på lek har förändrats över tid? I så fall, på vilka sätt?  

 

 

3. Hur stor betydelse tror du att pedagogers kunskap och kompetens kring leken har 

för hur den tas i bruk inom den pedagogiska verksamheten? 

Följdfrågor-  

 Tycker du att olika former av lek med fördel kan användas vid olika tillfällen för att 

främja vissa former av lärande och utveckling? 

 

 Kan leken som ett verktyg i verksamheten ge konflikter mellan förskollärarens 

kunskapssyn ge exempel?  

 

 

 

 


